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Genel Başkan’ımız Nurullah Efe-Ankut’un
“Kedi Davaları” devam ediyor

Genel Başkan’ımız ve kendisi gibi emekli öğretmen olan melek eşi 
Hacer Efe-Ankut Yoldaş’ımız hakkında, kedilere ve sokak hayvanla-
rına baktıkları için, hayvan, ağaç, doğa ve insan sevgisinden nasibini 
almamış, siyasi olarak da AKP’giller’den olan bazı komşularının düz-
mece şikâyetleri üzerine açılan davalardan biri daha bugün görüldü.  

Bu sefer sadece Genel Başkanımız hakkında, hakaret ve bıçakla ya-
ralamaya teşebbüs suç isnadıyla açılan ve İstanbul Anadolu 39. Asliye 
Ceza Mahkemesinde bugün ilk duruşması yapılan davada, Genel Baş-
kan’ımızın ve şikâyetçinin beyanlarından sonra şikâyetçinin eşi, kızı ve 
bir komşularından oluşan yalancı tanıklar dinlendi.

Müşteki ve ikisi müştekinin yakını, biri de bir şekilde kurgulanmış 
komşusu, Genel Başkan’ımızın müştekiye hakaret ettiği ve bıçakla üze-
rine yürüdüğü şeklinde iftiralarda bulundular.

Yalancı tanıkların beyanları bizzat kendilerinin dosya sunduğu, 
müştekinin kızı tarafından çekilen cep telefonu kamerası kayıtları 
ile gene aynı güruhtan bir kadının, müvekkilin eşiyle yaptığı tele-
fon görüşmesinin kayıtlarını içeren tapelerle çelişmekteydi. Tape-
lerde Genel Başkan’ımızın hakaretamiz tek sözcüğü bile yoktu. 

Bıçak işine gelirsek: Genel Başkan’ımızın sürekli çantasında taşıdı-
ğı, evine giderken gene çantasında bulunan salamı sokak hayvanlarına 
doğradığı bıçak olup, o esnada da kedilere salam doğradığı için elinde 
bulunmaktaydı. İstese idi bıçakla yaralama işini teşebbüs aşamasında 
bırakmayıp çok rahat nihayete erdirebilirdi.

Duruşmada da sadece tapelerle değil, birbirleriyle de bizzat kendi 
ifadelerinde de sürekli çeliştiler.

Ezeli hayvan, bitki düşmanı bu güruh bu sefer akılları sıra tam tek-
mil ve tam teçhizatlı hazırlık yapmışlardı. Müştekinin kızı evlerinin 



penceresine yerleştirilmiş cep telefonuyla çekim yaparak kurgulanmış 
olay anını görüntülüyordu. Aynı güruhtan komşuları, komşularının kar-
deşi ve birkaç akraba avanesi de ellerinde demir çubuk ve sopalarla 
olay yerine anında yetişmişlerdi.

Müştekinin kızının suç teşkil eden kamera kaydı ve gene aynı gü-
ruhtan bir kadının suç teşkil eden telefon kaydı ters tepmiş, Genel Baş-
kan’ımız lehine delil teşkil etmişti. Tüm hazırlıkları boşa çıkmıştı.

Dosyayı incelemeden duruşmaya çıkan hakim derhal beraat talebi-
mize itibar etmeyerek duruşmayı 20/02/2020 tarihine erteledi.

Ama bu zavallılar, bu insan müsveddeleri bile olamayan; insan, 
hayvan, bitki dışında Dördüncü Tür olan yaratıklar bilmiyorlar ki 
yüreği insan, hayvan, doğa, ağaç sevgisiyle dolu Genel Başkan’ımız 
ve eşinin yargılandığı bu davalar onları zerre kadar geriletmemek-
te, tersine daha çok bilemektedir.

Ne yaparlarsa yapsınlar! AKP’giller’in mahkemeleri ne kararlar ve-
rirse versin, eninde sonunda kazanan, yenen biz olacağız, insanlık ola-
cak, hayvanseverlik, ağaçseverlik, doğaseverlik olacaktır. 

26 Eylül 2019
Kurtuluş Partili Hukukçular

***

Parababaları düzenindeki her şey gibi,
hüzün dolu tarafı ağır basan,

mutlu edici yönü az olan hikayemiz…
Bugün görülen duruşma üzerine HKP Genel Başkanı Nurullah An-

kut’un yaptığı açıklama
Bazı anlayışlara göre Cehennem bu dünyadadır...
Altı bin yıldan bu yana süregelen Sınıflı Toplumlar Tarihini baz 

alırsak, yanlış da sayılmaz bu tespit...
Hele de hayvanlar açısından baktığımızda olaya, bu tespit gerçe-

ğin ta kendisini ifade etmektedir...
Hayvanlar için zalimlikler, acımasızlıklar, acılar ve işkenceler 

dünyasıdır bu dünya...

“Bu evin bir köpeği vardı;
“Kıvır kıvırdı, adı Cincon’du, öldü.
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“Bir de kedisi vardı: Maviş,
“Kayboldu.
“Evin kızı gelin oldu,
“Küçük bey sınıfı geçti.
“Daha böyle acı, tatlı
“Neler oldu bir yıl içinde!
“Oldu ya, olanların hepsi böyle..
“Hayat böyle zaten!..”

Orhan Veli Kanık

Duruşmanın hukuki yönleriyle ilgili açıklamayı avukat yoldaşları-
mız yaptılar. O sebeple biz, işin o yönüne girmeyelim. 

Ben, hayvansever yoldaşlara, kardeşlere, arkadaşlara, evimizin yanı 
başında bulunan gecekonduda baktığımız sevimli köpeciklerimizin 
acıklı hikâyesini anlatayım, isterseniz. 

Aşağıda resimlerini gördüğümüz bu sevimli ve yürekleri sevgi dolu 
kızlarımız, on kardeştiler, altı ay kadar önce anneleri dünyaya getirdi-
ğinde. 

Anneleri Sarıkız, ne yapsın? Yavrulayabilecekleri bir yer bırakmadı-
lar ki mahallede. Eskiden barındıkları, evimizin yakınındaki ormanlık 
alanı talan etti AKP’giller. Oranın bir bölümüne o güzelim çam ağaçla-
rını keserek bir cami diktiler betondan. Ve camiye her yönden ulaşıla-
bilmesi için de tıpkı ODTÜ Ormanı’nın içinden geçirdikleri yol gibi, o 
ormanlık alanın da dörtte üçlük kısmını talan ederek yol yaptılar oraya. 

Hayvanların saklanıp yaşayabilecekleri ne orman bıraktılar ne me-
kan...

Sarıkız da gelip, hemen tamamı da hayvan düşmanlarından oluşan 
yan apartmanın kullanılmayan, metruk kömürlüğüne doğurmuş bebe-
ciklerini. Eşim Hacer Hoca Hanım haberdar oldu tabiî olaydan. Olur 
olmaz da hayvanlara bir zarar vermesinler diye kimsenin göremeyeceği 
saatlerde gidip yiyecek ve su vermeye başladı onlara.

Fakat yavrucuklar biraz büyüyüp ses çıkarmaya başlayınca usul 
usul, vızıldanma şeklinde; hemen haberleri olmuş zalimlerin. Ve ara-
mışlar Belediyeyi. Ekip hemen geldi Belediyeden. 

Fakat nerede olduğunu tam kestirememişler hayvanların. Hacer 
Hoca Hanım da hemen yanlarına inip sorunca niye geldiklerini, anlat-
mışlar şikâyetin olduğunu. Hacer Hoca Hanım yanlarında olunca Be-
lediyecilerin, zalimler de gelip ihbarlarını yapamamışlar, hayvanların 



olduğu yeri gösterememişler, bizden çekindikleri için.
Ekip o sefer eli boş geri dönmüş. Sonra bir kez daha şikâyette bulun-

muşlar, ikincisinde de elleri boş dönmüşler, alamamışlar hayvancıkları, 
bulamadıklarından dolayı.

Eşimle birbirimize dedik ki, bunlara, bu hayvancıklara bunca zalim-
den birileri bir kötülük yapar bizim haberimiz olmadan. Alıp götürür 
Belediyeciler, öldürürler bir barınakta hepsini. İyisi mi biz bunları evi-
mizin alt kısmındaki metruk gecekondunun, odunluk olarak yapılmış 
ve tahta parçaları ve kalaslarla dolu bölümüne götürelim.

Taşıdık oraya hayvancıkları. Bu arada biri öldü köpeciklerin, sebe-
bini bilemediğimiz bir şekilde. Kaldılar dokuz tane...

Onlara bakıp büyüttük. Hepsi de topuz gibi, çok güzel hayvancıklar 
oldular. İkisi erkek, yedisi kız...

O arada hasta bir köpek de gelip metruk gecekondunun bir yerlerin-
de yatıyordu. Bizim verdiğimiz yiyeceklerle besleniyordu o da. Sonra 
gelmez oldu nedense. Fakat mantar varmış hayvanda. Köpeciklerimize 
de bulaştı bu lanet hastalık. O güzelim tüyleri yer yer dökülmeye, açıl-
maya başladı. 

Kızımın iş güvenliği uzmanı olarak çalıştığı fabrikada (o fabrikanın 
ve çevresindeki fabrikalardaki köpeklerin beslenmesi ve sağlıklarıyla 
ilgili sorunlarla da kızım Deniz ilgilenir) köpeklerle ilgilenen bir ve-
teriner, oradaki mantarlı hayvanları tedavi etmişti. Ona ilaç ısmarladı 
kızım, bulup getirdi veteriner. 

Biz hayvanların yiyeceklerine koyup yedirdik hepsine on beş gün 
kadar. İyileşmeye başlamışlardı hayvanlar. Ama tam geçmemişti lanet 
hastalık. Bitmeye yakın ilaçtan tekrar aldıralım, tedaviye devam ede-
lim, diye düşünüyorduk ki; bugünkü duruşmada yalancı tanıklık yapan 
zalimlerden biri olan Hatice Arıcıoğlu, mahalledeki zalimlerden oluşan 
Ortaçağcı ekip arkadaşlarıyla birlikte Belediyeyi arayıp şikâyetçi ol-
muşlar. 

Bir gün öğleye doğru gördük ki evimizin hemen alt tarafındaki met-
ruk gecekondunun önüne Belediyenin hayvan toplamada kullandığı bir 
minibüsü durdu ve içinden özel giysili Belediye çalışanları indi. Hacer 
Hoca Hanım’la ben hemen aşağıya inip onlara bizim baktığımızı, kim-
seye bir zararlarının olmadığını, büyüyünce zaten dağılıp gideceklerini, 
5199’a göre de onların mekânının burası olduğunu ve burada yaşamaya 
hakları bulunduğunu belirttik. 

Tartışmalardan sonra, hayvanların tedavisini yapıp tekrar getirecek-
lerine dair tekrar tekrar kesin söz verdiler. Biz iğne tedavisi yapacağız, 
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kesin iyileşecekler, dediler. Tedavi sonrası getirip buraya bırakacağız, 
dediler. 

Biz de bunun üzerine izin verdik götürmelerine. Hatta onlar haşin 
davranıp hayvanlarımızı hırpalamasınlar diye teker teker kucaklayıp 
koyduk arabanın bir bölmesine. 

Dört ayı bitirmişlerdi. Erkeklerden kardeşlerin en irisi olan biri ya-
kalanmamak için çok direndi bize. On beş dakikalık uğraştan sonra ya-
kalayabildik. Götürdüler...

Tabiî biz o andan itibaren Üsküdar Belediyesinin Hekimbaşı tara-
fında bulunan barınak sorumlusu veterinerlerle irtibata geçtik. Hacer 
Hoca Hanım zaten hepsini şahsen tanıyordu. Üsküdar Belediyesinin 
bitişiğindeki Veterinerlik İşleri Bölümünde çalışan veterinerlerle de, ki 
hepsini tanıyoruz eşim de ben de şahsen, irtibata geçtik ve hayvanları-
mızın tedavilerinin bitiminde getirilmeleri için ısrarcı olduk, onların bu 
konuda bize yardımcı olmalarını talep ettik. 

Yirmi gün sonra hayvanları getirdiler. Fakat üç tanesi ölmüştü. Ba-
rınaktaki bulaşıcı hastalıklar, hepsini etkilemişti. Zaten bulundukları 
demir parmaklıklı, gün güneş görmeyen beton dehlizler de hayvanların 
hastalanması için yeterli bir sebepti tek başına.

Bu arada eşim ziyaret etmişti bir kere hayvanları. O zaman iyi gö-
rünüyorlardı. 

Zorlukla yakaladığımız erkek, ölenler arasındaydı. Öbür erkek de 
ölmüştü. Hayvan demek ki ölüme gideceğini sezmiş de yakalanmamak 
için direnmiş diye eşim de, ben de gözyaşı döktük arkasından. Gelen-
lerin de tamamı hastaydı, öksürüyorlardı, solunum yolu enfeksiyonu 
geçiren insanlar gibi.

Azitromisin tedavisine başladık hayvanların iyileşmesi için. Bu an-
tibiyotiğe hassas çıktı hastalık yapan bakteri genelde. Fakat iki köpecik 
kendisini toparlayamadı, öldü. Kaldı dört köpecik...

 Bu arada üçü de kayboldu birden bire. Önce biri, sonra ikisi... 
Sanıyoruz mahalledeki alçak zalimlerden biri peşine takıp götür-

müştü hayvanları mahalle dışına. Bir hafta kadar sonra köpeciklerden 
biri her nasılsa yolu bulup geri geldi. Resimde görülen o Sarı Bebek. 
Ama diğer ikisi gelmediler, gelemediler...

Mahalledeki bazı ikiyüzlü zalim alçaklardan şüphelendik, bunlar bu 
kötülüğü yapmış olabilir diye. Ama elimizde kesin kanıtımız bulunma-
dığı için bir şey yapamadık. 

Nihayetinde işte geriye bu sevimli iki kızımız kaldı: Biri Karamel, 
biri Sarı Bebek...
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Beni Partiden eve her dönüşte karşılarlar, sevinçten etrafımda dört 
dönerek. Şaha kalkıp ön paticikleriyle kucaklarlar beni. Üstümü başımı 
toz toprak ederler ama hiç aldırmam buna. Kucaklarlar, öperler, yalarlar 
yüzümü. Öylesine sevecen, öylesine tatlılar ki, o güzelliğin ve sevgi 
dolu yüreklerinin farkında olmayan insanlar boşuna yaşamış olurlar bir 
anlamıyla. Hani ünlü düşünürün de dediği gibi, onların ruhlarının bir 
bölümü hep uyur kalır. 

İşte bugünkü duruşmayla ilgili olarak da bu hüzün dolu tarafı ağır 
basan, mutlu edici yönü az olan, bu Parababaları düzenindeki hemen 
her şey gibi olan bu hikâyemizi anlatmış olalım...

Sevgi ve sağlıcakla...
26 Eylül 2019
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ABD Emperyalistlerinin oyununu
İsviçreli doktor görüyor,

bizdeki uyurgezerler göremiyor
Türkiye’de bizim dışımızda en sağından en soluna kadar ve hatta 

Marksist soluna kadar; şu İsviçreli tarih doktorunun sahip olduğu 
namus, bilinç ve öngörünün binde birine olsun sahip olabilen her-
hangi bir siyasetçi ya da aydın var mıdır acaba?

Bakın, Daniele Ganser adlı bu Almanca konuşan tarih doktoru, 
ABD Emperyalist Haydudunu, onun NATO’sunu, BOP’unu ve Orta-
doğu’da bugüne dek yapmış olduğu kötülükleri, savaşları, katliamla-
rı, işgalleri nasıl açıkça, kesince, duruca ortaya koyuyor...

***

Videonun tapesi:
30 Ağustos 2016- Burada Türk tanklarını görüyorsunuz. Suriye’de 

DAEŞ’e ve PKK’ya karşı savaşa girmişler. DAEŞ ve PKK Erdoğan 
tarafından tanımlanmış düşmanlar. Enteresan olan, ABD’nin aynı za-
manda Kürtleri silahlandırması. Böl, küçült, öldür oyunu, Türkiye ör-
neğinde çok açık bir biçimde gözlenebilir.

Bu haritada Kürtlerin yaşadığı yerleri görüyorsunuz. ABD böl ve 
yönet oyunu oynuyor. Kürtleri silahlandırıyor ve bunun Türkleri kız-
dırdığını biliyorlar!  

Yani Amerikalılar “Aa sizin bununla ilgili bir sorununuz olduğunu 
bilmiyordum.” demiyorlar.  Bunu bile bile yapıyorlar. Bu Türkiye’nin 
yarası ve orayı kaşıyorlar.

Bunu Afganistan’da da yaptılar, şimdi kısaca bu konuya değinmek 
istiyorum. CIA 80’lerde Afganistan’da mücahitleri silahlandırdı. Mü-
cahitler radikal Müslüman savaşçılar. Onlara Suudilerle birlikte Stinger 
füzeleri verildi. Sovyetler’in Afganistan’da askeri bulunuyordu. Sava-
şıp kaybedeceklerdi. Plan buydu. Bin Ladin vs. mükemmel bir şekilde 
teçhizatlandırıldı. 

Brzezinski’ye 98 yılında bunun aptal bir fikir olup olmadığı sorul-



du. Kendisi ABD Başkanı Carter’ın güvenlik danışmanıydı.  “İslamcı 
teröristleri silahlandırmaktan pişman mısınız?” Bu, 11 Eylül 2001’den 
önce 1998’de sorulmuş bir soru.

O şöyle cevapladı: “Bu harika bir plandı. Dünya tarihi için hangisi 
daha önemli? Taliban mı yoksa Sovyetler Birliği’nin çökmesi mi? Kor-
kutulmuş birkaç Müslüman mı?”

Dikkatinizi çekerim burada korkutulmuş, heyecanlı birkaç Müslü-
man’dan bahsediyor.

Burada size şu prensibi anlatmak istiyorum: Düşmanımın düşmanı 
benim dostumdur! Eğer kendinize neden bu kadar bölünme ve ayrış-
ma var diye soruyorsanız, bunun nedeni coğrafi stratejik bir avantaj 
sağladığıyla ilgili.  Bazı insanlar bilerek ayrıştırıyor. 80’li yıllarda bir 
tarafta El Kaide, diğer tarafta Sovyetler Birliği Ordusu. Buna bakarsa-
nız CIA’nın 80’li yıllarda radikal Müslümanları silahlandırıp eğittiğini 
görürsünüz.

2011’den itibaren Suriye’ye baktığımızda Afganistan’ın ikinci ver-
siyonunu görürüz. Bu, Afganistan’daki oyunun aynısı. Afganistan’da 
da radikal Suudileri uçakla Afganistan’a uçurup silahlandırdılar. Bin 
Ladin ve arkadaşlarına CIA silah temin etti. Tıpkı Suriye’de olduğu 
gibi. 

Burada şu soruyu sorabiliriz: İmparatorluk (=ABD) Türklerin çekti-
ği acıyı umursuyor mu? Alevilerin, Suriyelilerin çektiklerini önemsiyor 
mu?

El cevab: Haaayır! Umursamıyor!
Onlar yalnızca korkutulmuş heyecanlı birkaç Müslüman! Bu gerçe-

ği gördükten sonra kendimize şu soruyu sormamız gerekir: Birbirimizi 
ayrıştırmak gerçekten bizim çıkarımıza mı?

Cevabı herkes kendi kendine vermeli.
Bin Ladin korkutulmuş-heyecanlı bir Müslümandan en tanınanı. 

Afganistan’da CIA tarafından silahlandırıldı, eğitildi ve El Kaide’yi 
kurdu.  “Divide et impera” stratejisi “Böl ve yönet” demektir. Biz barış 
hareketi olarak bir şeyler başarmak istiyorsak bu stratejiyi bilmemiz ge-
rekiyor.  Bu tıpkı futbolda ofsaytı bilmek gibi. Bunu bilmiyorsak, hiçbir 
şey başaramayız.  “Ne, ofsayt mı? Bunu bilmiyordum”, öyle bir şey var 
mı? Hayır, bölmek sürekli tekrarlanıp duran bir oyun. 

Afganistan’daki bölünmeyi size bu yüzden göstermek istedim. Şim-
di aynısını Kürtler üzerinden göstermek istiyorum.  Afganistan’da 80’li 
yıllardaydı, şimdiyse Kürtleri konu edeceğiz.

Erdoğan Trump’ı ziyarete gidiyor, belki görmüşsünüzdür. Bu yılın 
Mayıs ayında Erdoğan ABD’ye uçuyor, şimdi Haziran’dayız, yani bu 
resim bir ay önceye ait. Bu çok güncel bir durum. Şimdi kendinize şu 
soruyu sorabilirsiniz: Erdoğan’ın bu resimde kendini iyi hissedip his-
setmediğini okuyabilir miyiz?

Trump’tan hazzediyor mu?
Bilmiyoruz. Belki de ABD’nin darbeyi yaptığına inanıyor. Zaten 
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bunu açık açık söylüyorlar. Trump da diyor ki : “Hey merhaba, ne ha-
ber? Ülkende her şey yolunda mı?”

Bunu derken tabiî ki de Erdoğan’ın ülkesinde ciddi sorunları oldu-
ğunu biliyor. Çünkü Suriye’ye komşu olan Erdoğan, ABD değil. Bura-
da çok büyük bir fark var. Bu görüşmeden bir hafta önce, bu önemli, 
9 Mayıs’ta New York Times şöyle bir manşet atıyor: “Trump Suriyeli 
Kürtleri Türkiye’nin sert itirazlarına rağmen silahlandırıyor.” 

ABD, Kürtleri Esad’a karşı silahlandırıyor ancak Erdoğan’ın bunu 
istemediğini de biliyor. Bu kimin güçlü olduğuna dair bir iletişim tarzı. 
Trump böylelikle Erdoğan’ı kızdırdığını biliyor. Ama ona şunu göster-
mek istiyor: “Ben bunu yapabilirim ve yapıyorum da!”

Bu bir güç göstergesidir! Karşıdakini, istemediği şeyleri yapmala-
rına rağmen (Erdoğan’ın Trump’ı) ziyaret etmesi gerekiyor.  İşte oyun 
bu! Bu bize Nixon’un şu sözünü hatırlatıyor: “NATO başarılı bir şekil-
de işleyen tek uluslararası örgüt. Çünkü onu Amerikalılar yönetiyor.” 
Bu şu demek oluyor, NATO içerisinde ABD şef pozisyonunda, Türkiye 
ise daha alt bir ligde oynuyor. 

Resimde YPG’yi görüyorsunuz. Erdoğan’a göre bunlar terörist. 
Trump’a göreyse özgürlük savaşçıları.  Nietzsche’nin şu sözü bu duru-
mu en iyi şekilde açıklar: “Hangi açıdan bakarsanız onu görürsünüz?”

James Jeffrey, ABD eski büyükelçisi, Türkiye’yi bu sayede çok zora 
soktuklarını söylüyor. Bu doğru ve bir sır değil. Türkiye Washington’a 
ordunun bir numaralı adamı Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ı gön-
deriyor. Kendisi Pentagon’dakilere; “Lütfen onları silahlandırmayın”, 
diyor. Buna karşı çıkıyor ancak eli boş dönüyor! Daha sonra MİT’in 
şefi Hakan Fidan’ı da Washington’a gönderiyorlar. O da; “Lütfen bun-
ları silahlandırmayın”, diyor ancak o da başarısız oluyor.

Burada şunu görüyoruz, güç yapısına baktığımızda Türkiye de Su-
riye savaşından sorumlu ancak bunun cefasını çok çekiyor ve Amerika-
lıları kontrol edemiyorlar. Burada bölmeyi/ayrıştırmayı mükemmel bir 
biçimde görüyoruz. Önce birinci bölme gerçekleşiyor, ardından ikinci-
si, ardından üçüncüsü. Bütün parçalar birbirinden ayrılıp paramparça 
oluyor!

Daha önce de dediğimiz gibi: Sorunun çözümü insanların aynı ai-
leden olduğunun bilincine varması. Bunu yapamadığımız sürece bir-
birimizi bölerek, küçülterek öldürmeye devam ederiz. Buraya kadar 
Amerikalıların Kürtlerle Suriye’de olan ilişkisini anlattım.

Trump ve Suudiler. Bu konuyu da irdelemenin faydalı olduğunu dü-
şündüm. Konferansın saat 8’de biteceğini düşünmüştüm ama sanırım 
bunu başaramayacağız. Trump barışı demokrasiyi falan savunduklarını 
söylüyor ve Suudi Arabistan Kralı Salman’ı ziyaret ediyor. 

Tarih: 20 Mayıs 2016
Salman ve Trump birlikte Esad’ı devirmek istiyorlar ya hani, işte 

burada insanların artık bir şeyin farkına varması gerekiyor. Salman ile 
birlikte demokrasi mücadelesi veriliyorsa… (Gülüşmeler)  ve buna rağ-
men bir kişi hâlâ uyanmıyorsa, bu kişi derin bir uykudadır! Tam bir 
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derin uykuda!
Burada da toplu fotoğraflar çekmişler... (Gülüşmeler) Bu adamlar 

barış hareketinde değiller ve bunlar inanılmaz derecede zengin ve güç-
lüler. Trajik olan da tam bu işte: Böyle insanların lider olarak ön planda 
olması.

Örneğin dışarı çıkacak olsanız bu gibi insanlara çocuğunuzu teslim 
etmek istemezsiniz. Bir şekilde onlara güven duymazsınız. Ve tabiî ki 
onlar 100 Milyar Dolar büyüklüğünde silah antlaşması yaptılar. Böl-
mek, ayrıştırmak hâlâ maddi bir gelir sağlıyor. Bu çok açık. Bu sayede 
Apache, Blackhawk gibi helikopterler ve silahlar satabilirsiniz.

Trump savunma sanayini teşvik eden yırtıcı bir isim. Salman’a biz-
de helikopterler var, alabilirsiniz diyor. Sizde zaten fazlaca ölüm ve kat-
liam var, işinize yarar diyor. O da tamam birkaç tane alırım diyor ve 6 
milyar dolarlık helikopter alıyor.

Bu da yetmiyor ve Amerikalılar bir de hava savunma sistemi satıyor. 
Bir tırın üzerine yerleştirilmiş bu füzeler saldırı amaçlı fırlatılan diğer 
füzeleri havada yakalıyor. Her ikisi de satılıyor, hem saldırı hem savun-
ma amaçlı. Gerçekten büyük bir antlaşma. Arada kalan korkutulmuş-he-
yecanlı birkaç Müslüman ise savaşın getirdiği doğal bir kayıp olarak 
görülüyor. Ortadoğu’ya silah yığarak barışın gelmeyeceği çok açık![1]

***

NATO, ABD ve AB’nin hizmetkârıdır
Demek ki apaçık ve kesin gerçek neymiş, arkadaşlar?
NATO denen ABD Emperyalist Haydut Çakalının askeri saldırgan 

örgütü, sadece ona ve yandaşı AB Emperyalist Haydut Devletlerine 
hizmet ediyormuş.

Onun başında da kim varmış?
ABD Çakalı...
Türkiye’yi 1952’de NATO’ya sokanlar açıkça ülkemize, vatanımıza 

ve halkımıza ihanet etmişlerdir. Türk Ordusu’nu, ABD ve AB Emper-
yalistlerinin çıkarlarının emrine sunmuşlardır. 

Tabiî bu arada da en büyük kötülüğü Türk Ordusu’nun komuta kesi-
minin kendilik değerini ya da ondaki bağımsızlık ruhunu yok ettirerek; 
onları sapık, sarhoş ABD generallerinin önünde esas duruşa geçen ve 
ondan emir bekleyen zavallı bir grup durumuna düşürmüşlerdir.

Eğer Türk Ordusu NATO’ya sokulmasaydı, Tayyipgiller gibi ABD 
yapımı ve ABD taşeronu, din alıp satıcısı, Ortaçağcı, insanları Allah’la 

[1] https://www.youtube.com/watch?v=6P9rJtSXcus&feature=emb_logo.
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aldatıcılar ve onun ortağı FETÖ, Türk Ordusu’nun komuta kesimini bu 
durumlara düşüremezdi. Ona diz çöktürüp Laik Cumhuriyet’in yıkılı-
şına ve Türkiye’nin BOP cehennemine sürüklenişine seyirci kalır hale 
getiremezdi. 

Empeyalistleri stratejik hedeflerine götüren formül: 
“Böl, parçala, küçült, öldür ve yok et”

Yukarıda İsviçreli Tarihçinin anlattığı bir temel gerçek de nedir, ar-
kadaşlar?

ABD Emperyalistleri, Ortadoğu’da uygulamaya koydukları BOP’la 
“Böl, parçala, küçült, öldür ve yok et” şeklinde terimleştirilen strate-
jik hedeflerine giden yolu izliyorlarmış. Yani onlar, baştan sona planlı, 
programlı, stratejik hedefli, emperyalist çıkarlarına uygun bir siyaset 
izlemektelermiş. 

Tayyipgiller gibi kendi yapımları olan hükümetleri de taşeron olarak 
kullanıyorlarmış, bu amaçlarına yürürken. 

Tabiî Tayyipgiller’le yalandan muhalefet rolü oynayan Meclisteki 
Dörtlü Çete’yi de aynı şekilde taşeron olarak kullanıyorlarmış.

Demek ki arkadaşlar, Meclisteki Tayyipgiller’in de dahil olmasıyla 
oluşan ve hepsi de ABD işbirlikçisi olan partilerin tamamı, Türkiye’ye 
ihanet içindeymiş. Ve bunlar Türkiye’ye değil, ABD Emperyalist Hay-
dut Devletine çalışıyorlarmış. 

Amerika neyi amaçlıyormuş Ortadoğu’da öncelikle?
Amerikancı Burjuva bir Kürt Devleti oluşturarak, kendisine petrol 

bekçiliği edecek İkinci bir İsrail yaratmayı...
Öyleyse Ortadoğu’da İsrail’den sonra ABD’nin stratejik müttefiki 

kimmiş?
Onunla aynı stratejik odağa sahip olan Amerikancı Kürt Hareketle-

riymiş:
Irak’taki Kürt Hareketleri, Türkiye, Suriye ve İran’daki PKK, HDP, 

PYD, YPG, PJAK adlarıyla anılan Amerikancı Burjuva Kürt Hareket-
leri...

Bu hareketlerin hedefleri, amaçları bire bir örtüşmektedir Ortado-
ğu’da. O sebeple de tam bir uyum içinde görev yapmaktadırlar. 

Bunların tamamının demokratlıkla da, ilericilikle de, devrimcilikle 
de zerrece olsun ilgisi yoktur. 

Tabiî bunları her ne ad altında olursa olsun destekleyenlerin de...
İşte ülkemiz böylesine bu ABD Emperyalist Haydutlarının yerli ta-
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şeronları tarafından işgal altında tutulmaktadır, arkadaşlar. 
Dolayısıyla da, bizim dışımızda namuslu siyaset yapan herhangi bir 

hareket de yoktur; vatansever, halksever, antiemperyalist, antişovenist, 
antifeodal bir parti de yoktur.  

Biz durup dinlenmeden boşuna tekrarlamıyoruz:
Şu anda namuslu olabilmenin, yurtsever ve halksever olabilmenin, 

devrimci olabilmenin en önde gelen şartı antiemperyalist olmaktır. 
ABD ve AB Emperyalist Haydut Devletlerine sonuna kadar karşı ol-
maktır. Onların ülkemizdeki ve bölgemizdeki yerli hain işbirlikçilerine 
de aynı oranda karşı olmaktır, düşman olmaktır!

Ölçütlerimizi böyle ortaya koyunca, bunlara tamı tamına uygun si-
yaset yapan, devrimci kavga yürüten biricik parti biziz. Gerçek anlam-
da namuslu, bilinçli, bilimli, vatansever ve halksever tek hareket biziz. 

Halkımız da eninde sonunda bu gerçeği görecek, kavrayacak ve bi-
zimle birlikte Halk Kurtuluş Ordusu’nun Savaş Cephesini tutacaktır. 

Sonunda Birinci Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi 
yine biz kazanacağız!

Batılı Emperyalist Çakallar ve onların hain işbirlikçileri yine büyük 
bir hezimet yaşayarak kaybedecekler!

Fakat hep söyleye geldiğimiz gibi bu süreçte büyük acılar yaşayaca-
ğız, kayıplar vereceğiz ve fedakârlıklarda bulunacağız. 

Eee, kolay kazanılmaz Kurtuluş Savaşları...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

5 Ekim 2019
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AKP’giller hep halk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve 
ABD taşeronluğu yapıyor

Dünyada senden daha sadık ve heveskâr BOP Eşbaşkanı, daha 
açığı BOP taşeronu ve ABD işbirlikçisi var mıdır acaba, Tayyip?

Aklı başında, konuya hâkim tüm askerler ve aydınlar, ısrarla be-
lirtiyorlar ki; Suriye bataklığında bugüne kadar üst üste yapılan on-
larca yanlıştan dönmenin ve onu bir nebze de olsun telafi etmenin 
biricik yolu vardır, o da meşru Suriye Hükümetiyle yani Beşşar Esad 
liderliğindeki BAAS İktidarıyla gecikmeksizin işbirliğine girmektir.

Sense asla buna yanaşmıyorsun, bu olağanüstü doğru öneriye 
dönüp bakmıyorsun. Bıkıp usanmadan ABD Emperyalist Çakalının 
BOP’unda öngörülen Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin Suriye 
ayağını da hayata geçirmek için ABD Hayduduyla birlikte iş tutuyor-
sun. 

Yok 30 km derinliğinde “Güvenli Bölge Koridoru” oluşturacakmış 
da, buraya iki milyon Suriyeli sığınmacıyı yerleştirecekmiş de, burada 
50-60 milyar dolara mal olacak yeni şehirler kuracakmış da ve bura-
lara iskân ettiği Suriyeli Arapların iaşesini Türkiye sağlayacakmış da 
vs. vs...

Yahu diyelim hadi bunları yaptın. Peki, 30 km’nin güneyinde kim 
var olacak?

BOP’un Suriye için öngörülen bölümü. Yani İkinci İsrail’in Suriye 
parçası. 

Ne diyor, Faşist Bunak Trump?

“Türkiye, benim derin ve eşsiz anlayışıma göre, sınırların dışın-
da olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, Türkiye’nin ekonomisi-
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ni mahvederim ve yok ederim (Bunu daha önce yaptım).”[2]

Sen de ABD’li emperyalist efendinin bu emrine harfiyyen uyuyor-
sun, vardığınız mutabakat çerçevesinde.

Üstelik de sana bir ek görev daha veriyor efendin: “Şu an Suriye’de 
bizim ve PYD’nin tutsağı konumundaki 70 bin civarında IŞİD’cinin so-
rumluluğunu ve bakımını da sana devrediyorum”, diyor. Yani askerleri-
mizi diri diri yakan, tavuk keser gibi insan kafası kesen, akla gelmeye-
cek vahşiyane yöntemlerle katliamlar yapan, Ezidi kadınları, Türkmen 
kadınları cariye olarak alıp götüren, onlara hem tecavüz edip hem de 
esir pazarlarında satan bu insan görünümündeki canavarları da biz zap-
tedecekmişiz bundan sonra... Onların bakımını, muhafazasını biz üstle-
necekmişiz. 

Yani yapıp ettiklerin, Suriye’de 2011 yılından bu yana yaptıklarının 
aynı kategorideki devamından başka hiçbir şey değildir, Tayyip.

Yani özetçe; ihanet, halk düşmanlığı, İslam düşmanlığı ve ABD ta-
şeronluğu...

İşte bu teslimiyet ve ihanetini de, cahil, bilinçsiz insanlarımıza ha-
masi nutuklarla kahramanlık diye yutturuyorsun be Tayyip. Oysa kah-
ramanlık kim, siz kimsiniz...

Bak, yapıp ettiklerinin ne olduğunu Emekli MİT Müsteşar Yardım-
cısı Cevat Öneş bile nasıl açıkça ortaya koyuyor:

“Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Cevat Öneş, ABD’nin Suri-
ye’nin kuzeyindeki kamp ve cezaevlerinde bulunan “IŞİD’lilerden 
artık Türkiye’nin sorumlu olacağı”na yönelik kararını değerlendi-
rirken, “Biz IŞİD’li teröristlerin bekçisi olamayız” dedi. Çıkar ça-
tışmasında olan Rusya ve ABD’nin oluşturduğu çıkmaz bir sokakta 
son noktaya geldiğimizi belirten Öneş, “Suriye rejimi ile anlaşma-
dan Suriye’ye girmek demek, ABD ile böylesine çatışma görüntüsü 
vermemize rağmen ABD’nin stratejik hedefleriyle uyumlu olmak-
tır. Bu, Suriye’yi bölen, parçalayan bir durum yaratabilir” dedi. 

“Cumhuriyet’ten Alican Uludağ’ın haberine göre, eski MİT 
Müsteşarı Cevat Öneş, iktidarın Suriye politikasını şöyle eleştirdi:

“Geldiğimiz nokta, bölgedeki emperyalist amaçları için kar-
şılıklı çıkar çatışması içinde olan Rusya ve ABD’nin oluşturduğu 
çıkmaz bir sokak. Bu son nokta, tabiî ki bize Ortadoğu bataklığının 
şartlarını daha açık şekilde gösterdi.

“Suriye’ye girme meselesi bu çerçevede düşünüldüğü zaman 
Türkiye için yeni açmazlar da karşımıza çıkaracaktır. Suriye re-
jimi ile anlaşmadan Suriye’ye girmek demek, ABD ile böylesine 

[2] https://www.cnnturk.com/video/dunya/trumptan-turkiyeye-yonelik-yeni-aciklama.
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çatışma görüntüsü vermemize rağmen ABD’nin stratejik hedefle-
riyle uyumlu olmaktır. Bu, Suriye’yi bölen, parçalayan bir durum 
yaratabilir.

“Bu bataklığa girdiğimiz takdirde terör örgütleri ile olağan ol-
mayan şartlarda askerimizin karşılaşması ve daha fazla kayıplar 
vermemiz durumu ortaya çıkar. Suriye sorununu çözemeyeceğimiz 
gibi hem mahalli halklar ve ülkeler ile çatışma ve ABD-Rusya çıkar 
çatışması içerisinde sıkışmış bir Türkiye konumunu ortaya çıkarı-
rız.”[3]

Açıkça görüldüğü gibi, BOP Eşbaşkanlığı ihanetine büyük bir sada-
katle devam ediyorsun, Tayyip. Sizden asla yurtsever olmaz, halksever 
olmaz. Antiemperyalist hiç olmaz...

Sizin gibi Siyasal İslamcılar, Muaviye-Yezid Dincileri tüm hayatları 
boyunca yapımcıları, devşiricileri olan ABD ve AB Emperyalistlerine 
hizmete kusursuz biçimde devam etmek için yarışırlar birbirleriyle. 

Siz de öylesiniz, Meclisteki Beşli Çete’nin diğer parçaları da öyle-
dir, yani CHP, MHP, HDP ve Akşener’in İP’i de öyledir. Ve yeni kuru-
lacağı söylenen Davidson’la Babacan’ın partileri de öyledir. 

Yukarıda görüşlerini aktardığımız Cevat Öneş’in tutumunu, değer-
lendirmesini, Genelkurmay Emekli İstihbarat Daire Başkanı General 
İsmail Hakkı Pekin de benzer cümlelerle dile getirmektedir:

“Sayın Cumhurbaşkanı ile Trump arasında geçen pazar günü 
yapılan telefon görüşmesinden sonra bir mutabakata varıldı. 
Trump, Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile görüştü ve 
Türkiye’nin bir yere kadar ilerlemesi konusunda anlaşma sağlan-
dı. Türkiye, Kobani’nin doğusundan Tel Abyad arasında bir bölge-
den girecek. Amerika, 30 kilometre ilerlememizi istedi. Bu durum-
da YGP de güneye inecek. Biz de o bölgede sığınmacılarla ilgili bir 
alan yaratacağız.

“(...)
“Türkiye, ABD ile anlaşacağına Suriye devleti ile anlaşsaydı 

daha kolay olacaktı.”[4]

Yine görüldüğü gibi yapıp ettiğin, daha öncekiler gibi bütünüyle 
ABD taşeronluğudur ve BOP’çuluktur, Tayyip.

[3] https://t24.com.tr/haber/eski-mit-mustesari-cevat-ones-turkiye-rusya-ve-abd-nin-su-
rukledigi-cikmaz-sokakta,842934.
[4] http://www.krttv.com.tr/gundem/e-korg-ismail-hakki-pekin-den-flas-iddialar-erdo-
gan-ve-h15997.html.
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Hain iflah olmaz!
Suriye’yi BOP çerçevesinde parçalamaktan asla vazgeçmiyorsunuz 

ABD’li efendinle birlikte. ABD’li efendin Amerikancı Burjuva Kürt 
Devleti’nden vazgeçmiyor; sense buna ilave olarak Ortaçağcı katiller 
sürüsünden oluşan CIA-Pentagon Dincisi bir karanlık din devleti oluş-
turmak istiyorsun Suriye’de aynı zamanda.

ÖSO (şimdi ona “Suriye Milli Ordusu” adını taktın) filan diye bu 
Ortaçağcı devletin bir bölümünü oluşturdun ya Tayyip... Oralara kay-
makamlar atadın, okullar açtın vb. işler yaptın. 

Şimdi aynı şeyi Fırat’ın doğusunda da yapma hayalleri içindesin. 
Bunu da açıkça itiraf ediyorsun. Yani Suriye’nin topraklarının bir bölü-
münü, meşru yönetimin elinden alıp kendi kuracağın ya da en azından 
hamiliğini yapacağın Ortaçağcı din devletinin kullanımına veriyorsun. 

ABD’li emperyalist efendinle birlikte Suriye’yi üç parçaya bölme 
hayalinizi uygulamaya koyma derdindesin. 

Bak, Tayyip; Suriye’de son sözü Rusya, Çin, İran ve Beşşar Esad 
yönetimi söyleyecektir. 

Yani ABD’li haydutla birlikte Suriye’yi BOP’a göre parçaladığınızı 
bir an için varsaysak bile karşınızda yukarıda andığımız bloku bulaca-
ğınızdan hiç şüpheniz olmasın. 

Ne olacak o zaman?
Önce büyük bir hezimet yaşayacaksınız, sonra da tıpış tıpış dönüp 

geleceksiniz Türkiye’ye. Bunu hiç aklınızdan çıkarmayın.
2011’den bu yana hep söyleyegeldiğimiz gibi ve yukarıda da bir 

kez daha tekrarladığımız gibi, bu hezimetin hazin gerçeğinden kısmen 
de olsa kurtulmanın yolu, Beşşar Esad yönetimiyle vakit geçirmeksizin 
işbirliğine girmekten geçer. 

İşte o zaman mülteciler sorunu da, IŞİD sorunu da bizim sırtımızdan 
kalkar.

Amerikancı Burjuva Kürt Devleti’nin Suriye ayağını oluşturması da 
engellenmiş olur. Beşşar Esad yönetimi Suriye Kürtleriyle bir şekilde 
anlaşır. Zaten yıllar öncesinde federatif bir yapı oluşturma önerisinde 
bulunmuştu sınırları içinde yaşayan Kürtlere...

Fakat sen bunları dinleyecek, anlayacak karakterde ve anlayışta de-
ğilsin. Sizi yapımcınız ABD kendi çıkarları doğrultusunda nasıl kur-
duysa, öyle çalışıyorsunuz, başka türlü olamazsınız.

İhanetlerin dibine kadar yaşandığı toprakların halkı olan Arap’ın bir 
özdeyiş biçiminde söylediği gibi: “El Hain la iflah!”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz! 
10 Ekim 2019 
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Suriye Meselesinde çözüm
Beşşar Esad ile işbirliği yapmaktan geçer

Ey Kaçak Saray avanesi!
Ülkemiz ve bölgemiz halklarına, milletlerine yaptığın bunca kötü-

lükten sonra, hiç değilse azıcık da olsa pişmanlık duy, vicdan azabı 
çek de, giderayak bir iyilik yap Türkiye ve Suriye’ye...

Bak, 2011’den bu yana ABD’li efendilerin Emperyalist Çakalların 
verdikleri emir üzerine büyük bir heveskârlıkla sürdürmekte olduğun 
Suriye politikan fiyaskoyla sonuçlandı. 

Tam anlamıyla batağa saplanmış durumdasın şu anda. Keşke sap-
lanan yalnız sen olsan da “ne halin varsa gör”, desek...

Ülkemizi de, ordumuzu da, gencecik evlatlarımızı da götürüp attın 
o bataklığa...

Uyarıyoruz buradan:
Hezimete beş kaldı.
Azıcık da olsa aklını başına devşir. 
Eğer inat edip yaşarsan o hezimeti, başta “hülooğğ”cuların gel-

mek üzere Türkiye Halkı seni asla durdurmaz gayrı Kaçak Saray’ın-
da, tepetaklak düşüp tekerlenirsin oradan. 

Ne mi yapacaksın?
Çok basit ve kolay: Birleşmiş Milletler üyesi, egemen ve bağımsız 

bir ülke olan Suriye’nin uluslararası yasalar çerçevesinde sahip olduğu 
en doğal haklara saygı göstereceksin. Yani Suriye’nin meşru hükümeti 
olan Beşşar Esad liderliğindeki BAAS Hükümetiyle doğrudan ve açık-
tan resmi ilişkilere, işbirliğine gireceksin. 

Bak, o zaman ne IŞİD kalır ortalıkta, ne de Amerikancı Burjuva 
Kürt Hareketi, yeni İsrail olma heveslisi PKK, PYD, YPG. Suriye’nin 
resmi ordusu gelir, Türkiye ve Suriye arasındaki sınıra yerleşir; oranın 



güvenliğini ele alır. Böylece de Arap Dünyası içinde Türkiye’yi ger-
çekten seven iki ülkeden biri olan Suriye’yle yeniden dostluk ilişkileri 
filizlenmeye başlar. 

Öteki dost Arap ülkesiyse, Şehit Muammer Kaddafi’nin Libya’sıydı; 
orası şu anda cehennemi yaşamaktadır. Türk müteahhitlerin alacakları 
olan 30 milyar dolar civarındaki para da yok olup gitmiştir. 

Libya Halkı şu anda Türkiye’yi eskiden olduğu gibi saygın bir dost 
olarak değil, hain ve kalleş bir düşman olarak görmektedir sayenizde. 

Senin ve avanenin hâlâ niyeti, besbelli ki, Suriye’nin kuzeyinde 30-
35 km’lik bir koridor içerisinde El-Kaide, El-Nusra vb. Ortaçağcı, in-
san başı kesip toplu infazlar yapan canilerden oluşmuş bir karanlık din 
devleti kurmaktır. 

Fakat o iş bitti artık. Onu kurdurmazlar sana. Yaşananlardan zerre 
miktarda da olsa ders çıkarın.

Bak, Rusya, İran ve Çin ne diyor art arda yaptıkları açıklamalarda?
1- Suriye’nin toprak bütünlüğüne herkes saygı göstermek mecburi-

yetindedir. 
2- Suriye’deki tüm yabancı askeri güçler işgalci konumundadır, bu 

nedenle de ülkeyi terk etmek mecburiyetindedir.
Ne diyor Rusya lideri Putin, buna ilave olarak ve bu anlayışını iyice 

pekiştirmek, göze batırmak amacıyla?
“Eğer Suriye’nin meşru hükümeti bizi de istemezse, Rusya da 

derhal Suriye’deki askeri varlığını sonlandıracaktır.”

Zaten Astana Anlaşması da bu görüşleri içermekteydi. Ama siz ikili 
oynuyorsunuz. Bir yandan Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanayız, 
diyorsunuz, bir yandan da Kuzey Suriye’de bir Ortaçağcı din devleti 
kurma sevdasındasınız. 

O dönem bitti artık...
Bak, efendin Emperyalist Çakal ABD bile, Rusya, İran, Çin ve Suri-

ye’yle çatışmayı göze alamadığı için hainane görevi sana devretti. Gel, 
Suriye’nin kuzeyine Ortaçağcılarla yerleş, bizim oluşturduğumuz ve 30 
bin TIR dolusu silahla donattığımız Amerikancı Burjuva Kürt Devletini 
kuzeyden himaye et, dedi sana.

Sen de balıklama atladın; efendim ki bana görev vermiş, durmak 
olur mu, diye... 

Bak, sizden Hariciye Vekili Çavuşun Oğlu hâlâ ne diyor?
“Esed, bugün Suriye’yi de normalleştiremez, Suriye’nin ilişki-

lerini de kimseyle normalleştiremez. Esed, bu kadar insanı öldür-
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dükten sonra Suriye’yi birleştiren kişi olamaz. Bir milyon insanı 
öldüren bir insanla neyi oturup konuşacaksın ki?”[5]

Sormak lazım bu Çavuşzade’ye, hangi dünyada yaşıyor acaba? Ve 
dost ve kardeş Beşşar Esad’la alıp veremediği ne?

ABD’li efendilerinin kendilerine verdiği emir mi, bu düşmanlığa 
yol açan?

Zahir öyle...
Görüşmezseniz, Kaçak Saray avanesi Hafızlar; dünya âleme rezil 

rüsva olmuş vaziyette, arkanıza baka baka terk edersiniz Suriye’yi...
Kesin ve açık gerçek budur...

Efendinizin emriyle,
Suriye’nin meşru hükümetine karşı

Ortaçağcı canileri desteklediniz
Kaçak Saray Şefi Tayyip diyor ki, dünün gazetelerinde ve kendi Sa-

rayının İletişim Başkanlığının resmi internet sitesinde yer alan konuş-
masında:

“Biz şu anda Suriye’de niye varız? Rejim, teröriste karşı ayakta 
duramıyor. Duramadığı için biz de Adana Mutabakatı ile ne yap-
tık? Suriye’ye girdik. Suriye’ye giriş sebebimiz bu.”[6]

El insaf yahu...
Suriye Hükümeti sekiz yıldan bu yana yiğitçe direniyor ABD-AB 

Emperyalistlerine, onun bölgedeki Suudi Arabistan, Katar, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Türkiye, Ürdün, Kuveyt ve PKK gibi yerel taşeronla-
rının saldırılarına karşı. 

ABD’den aldığın emir üzerine Avustralya’sından İsveç, Norveç, İn-
giltere’sine varıncaya kadar dünyanın dört bucağındaki Ortaçağcı, mec-
zuplaştırılmış, vicdan ve insanlık yoksunu canileri Türkiye’ye getirip 
topladınız. Güney illerimizde kurduğunuz kamplarda bunları eğittiniz, 
donattınız, ordulaştırdınız ve Suriye’nin resmi güçlerine karşı savaş-
mak üzere oraya gönderdiniz. 

Türkiye’nin güney illerini yine bu hain Ortaçağcıların lojistik üssü 
haline getirdiniz. Bu illerimizin hastanelerini bu alçaklara açtınız. 

[5] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1622807/Cavusoglu__Harekat_icin_
takvimlendirme_yapmak_dogru_bir_sey_olmaz.html.
[6] https://www.iletisim.gov.tr/turkce/haberler/detay/cumhurbaskani-erdogan-suriye-
nin-kuzeyinde-bir-teror-devletinin-kurulmasina-musaade-etmiyoruz-etmeyecegiz.
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Daha düne kadar “Eğit-Donat Projesi” diye yaptığınız hainane iş-
lerle övünüyordunuz. Manyamış dincilerden oluşan canileri kısa süre 
öncesine kadar “ÖSO” diye adlandırıyordunuz. Şimdi bunlara bir de 
“Suriye Milli Ordusu” etiketini yapıştırdınız.

Suriye’yi bunlar temsil edecek, öyle mi?
Doğrusu hayalhaneniz çok geniş be Hafızlar. Ama aynı oranda da 

hayattan, gerçeklerden kopuk...
Şu Rusya’daki diplomatik ustalığa ve elde edilen başarılara bakın 

bir. Azıcık da olsa ders alın bu yeni yetme emperyalist devletin dış po-
litika uygulamalarından. 

Bakın, Rusya ve lideri Putin aynı anda hem sizi (Türkiye’yi), hem 
Suriye’yi, hem de PKK, PYD, YPG’yi avucunun içinde tutuyor ve us-
talıkla kulllanıyor. Ama kendi öngördüğü çözüm yolunu da sabırlıca ve 
sistemlice uygulamaya koyuyor, hepinize de dayatıyor.

Bakın, PKK, PYD, YPG’yle Suriye Hükümetini Lazkiye’deki aske-
ri üssünde masaya oturttu ve anlaşmaya vardırttı. Artık birlikte hareket 
edecekler. 

Ve ne diyor hepinize birden?
Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı göstereceksiniz. Suriye’de 

Beşşar Esad Yönetiminin istemediği yabancı askeri güç kalmayacak. 
Eninde sonunda Rusya’nın bu anlayışı kesinkes uygulamaya kona-

cak ve çözüm bunun üzerine inşa edilecek. 
Siz de aklınızı başınıza toplayın, Kaçak Saray avanesi Hafızlar...
Beşşar Esad yönetimiyle anlaşın, birlikte hareket edin. Hiç değilse 

yaptığınız binbir ihanetten ve trajik felaketlere yol açan davranışları-
nızdan sonra, bir iyilik yapmış olursunuz ülkelerimize ve halklarımıza. 

Yapabileceğinizi hiç ummuyoruz ama keşke şu önerimizi de uygu-
lamaya koyacak cesaret, namus ve yurtseverliğe sahip olabilseydiniz:

Açın batı ve kuzeybatı sınırlarımızı, Avrupa’ya gitmek isteyen Su-
riyeliler, ki ezici çoğunluğu o niyettedir, gitsinler oralara. Doldursun-
lar emperyalist Batı ülkelerinin şehirlerini, kasabalarını, kırsallarını. O 
hain alçak emperyalist haydutlar da Ortadoğu’da yarattıkları cehenne-
min ateşinin yakıcılığını ve tahribatını yaşasınlar ve duysunlar beden-
lerinde. Aşağılık, insanlık dışı çıkarları için ülkeleri ölüm tarlalarına 
çevirip yaşanmaz hale getirmenin ne gibi felaketlere yol açtığını onların 
halkları da yaşayarak öğrensin. 

Yani işledikleri suçun bir nebze de olsa cezasını çeksinler...
Ama nerede sizde o yürek, o anlayış, o fikir, o feraset ve o tutarlılık, 
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o siyasi namus...
Neyse, bunu yapamazsınız da, hiç değilse birinci önerimizi olsun 

yapın bari. Kaldı ki bunu yapmanız çok az kalmış olan siyasi ömrünü-
zün azıcık da olsa uzamasına yol açabilir.

“Hülooğğ”cularınızı avutabilirsiniz şöyle diyerek:
Biz güney sınırlarımızın güvenceye alınmasını istiyorduk. İşte bunu 

da halletmiş olduk. Suriye resmi ordusu gelip sınıra yerleşti, artık sorun 
çözüldü...

Peki aksi durum, yanlışta diretmeniz neye varır?
Hezimeti boylu boyunca yaşamanıza, tıpış tıpış arkanıza bakarak 

Suriye topraklarını terk etmenize ve Kaçak Saray’daki saltanatınızın 
paldır küldür yıkılmasına... 

Bizi takip eden arkadaşlarımızın biliyor oldukları gibi, biz, 2011’den 
bu yana bu tezi savunmaktayız. Hayat, öngörümüzde, kavrayışımızda 
ne denli haklı olduğumuzu bugün bir kez daha açık ve kesin biçimde 
ortaya koymuştur. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
15 Ekim 2019 
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Trump’ın hakaretleri karşısında tık diyemedin
Yapımcısı, devşiricisi, iktidara getiricisi, orada tutucusu; velha-

sıl efendisi ABD Emperyalist Haydutlarının Başkanı Faşist Bunak 
Trump dedi ki Kaçak Saraylı Hafız’a, “Aptal olma!” (Don’t be a 
fool)...

Yani emredilene uy!..
Ne yaptı Tayyip de?
Harfiyyen uydu...
Suriye’deki askeri harekâtı durdurdu. Böylece de “aptal olma”dı-

ğını dünya âleme göstermiş oldu.
Ne dersiniz, aptal olmadığını somut davranışıyla ortaya koyan bir 

temsilcimiz olduğu için sevinelim mi?
İlahi Tayyip...
Şaka gibisin be...
İnan, şu hallere düştüğüne, Trump’ın bu hakaretlerini yiyip yutup 

hazmettiğine biz bile üzüldük yahu...
Adam düpedüz çakal ağzı kullanıyor be sana karşı...
Öğretmenlik hayatımız boyunca bir tek öğrencimize asla böylesine 

bir hakarette bulunmadığımız gibi, onlara incitici en küçük bir sözümüz 
de olmamıştır.

Adam şımarık... İnsan soyunun baş düşmanı Emperyalist Haydutun 
baş şefi. O nedenle de pervasız. Hele senin gibi cebinde çerez kabilin-
den çıtırdattığı taşeronları karşısında hiç fren kullanmıyor, ağzının ayar 
bozukluğu konusunda. 

Nasıl yalayıp yutup hazmettin be Tayyip bu hakareti?..
Ama demek ki buymuşsun ya...
Kaliten, okkan, ederin buymuş...



Dolmabahçe’de yabancı medya karşısında söylediğin şu sözde sa-
vunma da bir o kadar hazin, içler acısı.

Ne demişsin?
Aynen şunu:

“Tam da bu görüşmenin olduğu gün Başkan Trump’ın siyasi 
ve diplomatik nezaketle bağdaşmayan mektubu medyada yer aldı. 
Elbette biz bunu unutmadık. Unutmamız doğru değil ama bizim 
karşılıklı olan sevgi saygımız da bunları sürekli gündemde tutmaya 
müsade etmiyor.”[7]

“Karşılıklı sevgi ve saygı”, öyle mi Tayyip?
Buna eşekler bile inanmaz yahu...
Ne sevgisinden söz ediyorsun yahu. Adam seni düpedüz şamaroğla-

nı yerine koyuyor be. 
Yazık be, yazık...
Ey Türkiyem!
Ne hallere düştün, kimlerin eline kaldın...
Din afyonu bu denli ağulu muymuş yahu?..
Arkalarına Amerika’yı alan bu Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 

vatan millet, halk düşmanı ve ABD işbirlikçisi din simsarları, nasıl da 
kündeye getirip sırtüstü vurdular seni yere...

BOP Taşeronluğuna devam, öyle mi Tayyip?
Efendin o buyruğu verdi, sen de; “emrin olur”, dedin. 
PKK, PYD-YPG, 30 km güneye çekilecek, orada İkinci İsrail ya da 

Müslüman İsrail ya da ABD’nin yeni bir petrol bekçisi devleti oluştu-
rulacak, sen de bunun kuzeyden koruyucusu kollayıcısı olacaksın coni-
lerle birlikte. 

Dün efendin Faşist Çakalın elçileri olan Mike Pence ve Mike Pom-
peo’yla yaptığınız görüşme sonrası onun dikte ettirdiği 13 maddelik 
sözde anlaşma metnini imzalamışsınız karşılıklı. 

Fakat bu anlaşmalarınız, bu planlarınız, bu ihanetleriniz artık hikâ-
ye, Tayyip...

Rusya’nın desteğindeki Suriye Ordusu, adım adım ilerliyor kuzeye 
doğru. Antiemperyalist yiğit Beşşar Esad da, ülkenin her karış toprağını 
emperyalist saldırganlardan ve onların piyonlarından kurtarana dek bu 

[7] https://odatv.com/anlasmanin-ardindan-erdogan-ilk-kez-konustu-18101958.html.

52



savaşımız sürecektir, diyerek ülkesine ve halkına olan inancını, kararlı-
lığını, özgüvenini kesince ortaya koymaktadır.

Yani işin özeti, Tayyip; Emperyalist Haydut ABD de, onun taşeronu 
rolü oynayan siz de, yine onun diğer taşeronu olan PKK, PYD-YPG de 
ülkeden kovulacaksınız ve etkisizleştirileceksiniz. 

Sen hâlâ aklını başına devşirme yönünde bir çaba göstermiyorsun. 
Yapımcın ve efendin ABD’ye sadakatten vazgeçmiyorsun. Oysa bu 
seni batağa ve yok oluşa götürecektir. 

Sonunda Rusya, İran ve Çin’in desteğindeki resmi Suriye Ordusu 
hepinizi süpürüp atacak o topraklardan. 

İşte o zaman Türkiye’de Allah’la aldatarak “hülooğğ”culaştırdığın, 
meczuplaştırdığın oy tabanın bile terk edecek seni. 

İktidardan tekerlenip gideceksin...
Oysa Beşşar Esad liderliğindeki BAAS Hükümetiyle yanlışın ne-

resinden dönersek kârdır, diyerek ihanetlerinden vazgeçip işbirliğine 
girseydin, hiç değilse durumu kurtarma imkânın olurdu.

“Sınırımızı teröristlerden temizledik. Suriye’nin resmi devlet güçle-
rinin hâkimiyetine bırakıp geldik.”, diyerek “hülooğğ”cularını kısmen 
de kandırmayı sürdürebilirdin. 

Bildiğiniz tek iş din simsarlığı ve
kamu mallarını aşırmak

Hadi senin aklın ermiyor hiçbir şeye. Ama Danışman, Yüksek İs-
tişare Kurulu bilmem ne adıyla Kaçak Saray’ına topladığın ve yüksek 
maaşlarla beslediğin o zevatın da herhalde aynı senin gibi. Onlar da 
hiçbir şeye akıl erdiremiyorlar, hiçbir olayı doğru görüp, doğru anlayıp 
değerlendiremiyorlar.

Putin’e ve Rus Diplomasisine bakıp zerre miktarda olsun ders çıka-
ramıyorsunuz. Bakın Putin ve ekibi, sizi avucunun içinde tutuyor, Su-
riye’yi tutuyor, üstelik Suriye’ye her alanda yerleşmiş durumda, PKK-
PYD-YPG’yi de tutuyor, Suudi’yi, onun azgın cellat Prensi Salman bin 
Muhammed’i, Katar’ı, Kuveyt’i, Birleşik Arap Emirlikleri’ni, Mısır’ı, 
Ürdün’ü ve İran’ı elinde tutuyor.

Yani ABD’yi Ortadoğu’dan adım adım kovalayıp onun yerine ken-
disi yerleşmek istiyor... Attığı her adımda da başarıya yürüyor. 

Sizse her adımınızda bataklığa biraz daha saplanıyorsunuz. Hem 
kendinizi hem de ülkemizi cehennemcil felaketlere biraz daha götürü-
yorsunuz. 
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6 bin yıllık insanlık düşmanı, çürümüş, asalak, sömürgen; vurgun-
dan, talandan, kamu malı aşırmaktan ve ihanetten başka hiçbir şeye 
aklı ermeyen Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki 
temsilcileri de, doğaları gereği böyle davranırlar. Onlar bir adım önleri-
ni, bir adım ötelerini göremezler.

Onların mahir oldukları tek alan din simsarlığı, cahil, yoksul, bilinç-
siz insanları Allah’la aldatmak, İblis’in bile aklına gelemeyecek binbir 
hile yoluyla kamu mallarını aşırmak ve emperyalist efendilerine sarsıl-
maz bir sadakatle taşeronluk etmektir, dolayısıyla da ihanettir.

Başka herhangi bir alanda bunlardan başarılı bir iş beklenemez...
Vatanımıza ve halkımıza ise dirhem miktarda olsun faydalı bir ey-

lemleri olamaz.
17 yıldan bu yana ne yaptılar?
Yargıyı, eğitimi, orduyu, ekonomiyi mahv-ı perişan ettiler. Laik 

Cumhuriyet’i yıktılar. Yerine ise Faşist Ortaçağcı bir Din Devleti kur-
ma derdindedirler. 

Özetçe, arkadaşlar; bunlardan kurtulmadıkça ülkemizin, halkımızın 
rahat bir soluk alması ya da gün yüzü görmesi mümkün değildir...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Ekim 2019 
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Meclisteki Beşli Çete ABD yapımıdır
Ey Meclisteki, hepsi de ABD uydusu olan Beşli Çete!
Ey vatan millet, halk düşmanı Amerikan işbirlikçileri!
Sanki Amerika’ya gerçekten karşıymışsınız gibi yalandan kuru 

gürültü yapmayın!
Haybeye cav cav etmeyin!
Bir tekiniz olsun Amerika’ya karşı olamazsınız! 
Amerika’nın size verdiği görevlerin dışında iş yapamazsınız. O in-

san soyunun başdüşmanının yörüngesinden çıkamazsınız!
Aksi iddiada olanınız var mı?
Hadi, buyursun bakalım; “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol!”, 

diyebilsin. 
Hadi bunu diyemediniz; “NATO’dan çıkalım. NATO Türkiye’nin 

dostu değil düşmanıdır”, diyebilsin biriniz, biz de onu takdir edelim. 
“Aferin be evlat. Sende umut verici gelişmeler var”, diyelim. 

Ama nerede...
Sizden Amerika’ya karşı olmayı beklemek, İblis’ten Cebrail olma-

yı beklemek gibi bir şeydir aslında...
Tayyipgiller’in ABD yapımı olduğunu zaten kaşar Tayyipçi Abdur-

rahman Dilipak’tan Merkez Parti Başkanı Abdurrahim Karslı’ya kadar 
herkes bilmekte ve dile getirmektedir. 

Kaçak Saray’ın Arka Bahçelisi’nin MHP’si, zaten Süper NA-
TO’nun-Gladyo’nun-Kontrgerilla’nın Türkiye’deki paramiliter siyasi 
örgütüdür. 

TESEV’ci, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’siyse, zaten CIA-Mos-
sad-Fethullah üçlüsünün gerçekleştirdiği bir kaset operasyonuyla CHP 
tepesini ele geçirmiş olan hain Amerikan işbirlikçilerinden derleşiktir.

“TR-705”in, Bağlamacı Selocan’dan; İstanbul İl Başkanı Kaftan-
cıoğlu Canan Hanım’ın herhangi bir HDP milletvekilinden zerre mik-
tarda olsun ideolojik farklılığı bulunmamaktadır.
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Hele hele son günlerde kuru gürültü babında anti-Amerikancılık 
gösterisinde başı çekmeyi amaçlayan Akşener Meral’in İyi Partisi ise, 
gerçeklikte “iyi” Amerikancıdır, “iyi” NATO’cudur. 

Amerikancılıkta öne geçebilmek için gerçek anlamda, NATO sevi-
ciliğini, partisinin programına varıncaya dek geçirmiştir. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin PKK-HDP-PYD-YPG’si ise 
zaten 1991’den bu yana yani Sosyalist Kamp’ın çöküşünden bu yana 
dümeni Atlantik ötesine kırıp Miami sahillerine demir atmıştır ve ABD 
Emperyalist Hayduduyla etle tırnak gibi kaynaşmıştır.

Irak ve Suriye’de yaşanan olaylar bunu hiçbir tereddüte yer bırak-
mayacak biçimde, en kör gözlere batacak şekilde ortaya sermiştir. 

Azıcık Tarih bilen her aydın, her namuslu yurttaş, 1950’den bu yana 
dünyada yaşanan bütün kötülüklerin, savaşların, işgallerin, katliamların, 
faşist darbelerin gerçekleştiricisinin, Che’nin deyişiyle “İnsan Soyu-
nun başdüşmanı” bu ABD Çakalı olduğunu çok iyi bilir. Silahlı İslami 
Grup, Boko Haram, Taliban, El-Kaide, El Nusra, IŞİD ve PKK gibi Or-
taçağcı ve burjuva katliam örgütlerinin yöneticisinin de ABD ve onun 
ajan örgütleri ve Pentagon tarafından yönetildiğini aynı kesinlikte bilir.

Yani bu alçaklar güruhu nereye gitmişlerse bugüne dek, elinde ölüm 
tırpanını tutan Azrail de hep bunların yanıbaşında orada olmuştur. Bun-
ların insanlığa zulümden, ölümden, kıtlıktan kırandan başka verebile-
cekleri hiçbir şey yoktur.

Bizim gibi geri ülkelerde iktidarları getiren de götüren de, 1950’den 
bu yana hep bu ABD Emperyalist Haydududur...

O sebepten, Türkiye dahil, İslam ülkeleri dahil, geri ülkeler dahil, 
buralardaki iktidar sahipleri aslında kendi halklarına, vatanlarına hiz-
met etmemektedirler. Ve hatta halklarının ve vatanlarının düşmanıdır-
lar. Onların birinci önceliği, kendilerini iktidara getiren efendileri olan 
ABD Hayduduna hizmette bulunmaktır. Onun çıkarları doğrultusunda 
ekonomik, siyasi, kültürel politikalar uygulamaktır.

Saygıdeğer halkımız;
Özetçe; kanma bu Meclisteki Beşli Çete’nin yalanlarına,
Onlara güvenip bel bağlama!
Eğer şaşıp, yanılıp, inanırsan onların yalanlarına, payına sadece 

ölümlerden ölüm beğenme düşecektir.
Bizim bu uyarımızı da aklından hiç çıkarma!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

31 Ekim 2019 
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Tarihi Kızılderililerin soykırımı üzerine kurulu ABD, 
Türkleri “soykırımcılıkla” itham ediyor

Che’nin deyişiyle “İnsan soyunun başdüşmanı” Emperyalist Hay-
dut ABD de bizi “Ermeni Soykırımı” yapmakla suçlayacakmış...

Temsilciler Meclisinden bu yöndeki kararını geçirmiş. Senato’da 
da onaylanırsa bu karar, ki öylece de görünüyor, AB Emperyalist 
Haydutlarının yaptığı gibi ABD Kongresi de bizi soykırımcı ilan ede-
cek artık.

Zaten 36 eyaleti bu aşağılık suçlamayı yapmıştı bize. Birkaç ABD 
Başkanı (Reagan, George W. Bush ve Obama) da dolaylı bir ifadeyle 
aynı suçlamayı yöneltmişti. 

Talihin ne İblisçe oyunudur ki bu, İnsan soyunun başdüşmanları, 
insanlığa karşı en büyük soykırımlarını, ulusal kimliklerinin bir par-
çası haline dönüştürmüş olan bu alçaklar sürüsü, kendilerini temize 
çıkarmaya çabalıyor bu şerefsizce girişimleriyle ve elbirliğiyle Türk-
leri mahkum etmek istiyor.

Bir kere ABD’nin Tarihi, İnsanlığın en büyük soykırımlarından bi-
rinin üzerine inşa edilir. Bazı namuslu tarihçilerin araştırma sonuçları-
na göre, 30 milyona yaklaşan Amerikan yerlisi bu süreçte akla hayale 
gelmeyecek İblisçe canavarlıklarla katledilir. Silahlarla öldürülür, top 
atışlarıyla kampları yerle bir edilir, cesetleri parçalanır. Bazen de sureti 
haktan görünerek onlara yardımda bulunuluyormuş kandırmacası altın-
da, çiçek hastalığı bulaştırılmış battaniyeler hediye edilir yerli halka.

O güne dek Yeni Dünya’da görülmemiş bir hastalık olan çiçek, yerli 
halkta hiçbir bağışıklık oluşmadığı için kırıp geçirir insanları, bebeleri, 
yetişkinleri, yaşlıları.

Yerli halkın açlıktan ölmesi için en önemli geçim araçlarından biri 
olan yaban sığırları acımaksızın aynı katliama uğratılarak milyonlarcası 
yok edilir. 
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Meyve ağaçları kesilir...
Ve sonuçta Amerikan Yerlilerinden koca kıta temizlenmiş olur. Ka-

lan çok az sayıdaki çaresiz ve silahsız yerli de hayvanat bahçelerindeki 
tutsak hayvanlar misali, birkaç toplama kampında biriktirilir ve teşhir 
edilirler oralarda beyaz insanlara.

Bu aynı Emperyalist Haydut, yeryüzünde ilk ve tek olarak atom sila-
hını kullanır, Japonya’nın Hiroşima ve Nagazaki şehirleri üzerinde. 150 
bin Hiroşima’da, 75 bin de Nagazaki’de olmak üzere 225 bin insan bir 
hafta içinde yok edilir. Yüzbinlerce insan da radyasyonun uzun vadede 
yol açtığı kanserler vb. hastalıklar yüzünden hayatını kaybeder.

Aynı anda İngiliz Emperyalist Haydudunun Başbakanı Winston 
Churchill; “Çocuk başarıyla doğdu”, diyerek bu canavarlığı kutsayan 
sevinç çığlıkları atar. 

ABD Emperyalizmi öncesinde de İngilizler, Amerikan Yerlileri üze-
rinde soykırım boyutlarında katliamlar gerçekleştirirler. Bu İngiliz Em-
peryalistleri aynı soykırımı Avusturalya ve Yeni Zelanda’da, bu kıtanın 
yerlileri üzerinde uygular. Ayrıca Hindistan’da da yüzyıllar boyu soykı-
rım uygular bu sömürgeci emperyalist çakal. Ve daha Güney Afrika gibi 
birçok yerde katliamlar yapar. 

Avrupa’nın diğer önde gelen emperyalist haydut devletlerinden olan 
Almanya, malum olmak üzere, İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşı’n-
da Yahudi, Roman, engelli insanlar ve komünistleri ortadan kaldırır, 
acımasız bir soykırımla. Bu süreçte yok edilen Yahudilerin sayısının 6 
milyona vardığı söylenir. 

Fransa ise Çinhindi, Afrika ve Kuzey Afrika’da, özellikle de Cezayir 
ve Ruanda’da 2 milyonu aşkın insanı ortadan kaldırır, acımasız bir soy-
kırımla. Diğer Afrika ülkelerinde de daha düşük ölçekte olmak üzere 
soykırımlar gerçekleştirir.

Hollanda, Belçika ve İspanya gibi AB’nin diğer haydut devletleri de 
Afrika ve Latin Amerika’da aynı şekilde soykırımlar yaparlar. 

İtalya ise benzer soykırımı Kuzey Afrika’da gerçekleştirir, 20’nci 
Yüzyıl’ın başlarında. 

Velhasıl; ABD ve AB Emperyalist Çakallarının tarihi, insanlığa kar-
şı işlenmiş soykırımlar tarihidir. 

Malum; ABD ve AB Emperyalist Haydutları, dünyayı doğal kay-
naklar ve pazarlar olarak paylaşabilmek için, yani dünya ülkelerini ara-
larında güçleri oranında paylaşıp sömürgeleştirebilmek için Birinci ve 
İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşlarını çıkarmışlardır. 

Birinci Paylaşım Savaşı’nda Rus Çarlığı da katılmıştır bu acımasız, 
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kanlı canavarlığa. Ve toplamda sadece bu iki savaşta 80 milyonu aşkın 
insan hayatını kaybetmiştir. 

ABD ve AB Emperyalist Canavarlarının 1990’dan bu yana Ortado-
ğu’daki “demokrasi götürme” aşağılık yalanıyla başlatıp sürdürdükleri 
savaşlar, işgaller ve ülkeleri paramparça ederek ölüm tarlalarına çevir-
meleri sonucunda 10 milyon civarında masum Müslüman Halk hayatını 
kaybetmiştir. 

Bu çakallar hiç utanıp arlanmadan, hiç sıkılıp yüzleri kızarmadan 
kalkmışlar, Türkiye’yi 1915’lerde Ermeni Soykırımı yapmakla suçla-
mışlardır. 

Eee, bunlar emperyalist haydut...
İnsanlıkla, vicdanla, merhametle, onurla-şerefle, özetçe tüm insani 

değerlerle ilgilerini zaten çoktan kesmişlerdir. 
Yeryüzünde ayaklarıyla gezen, denizlerde yüzgeçleriyle yüzen ve 

gökyüzünde kanatlarıyla uçan hiçbir yırtıcı hayvan, bunların milyonda 
biri kadar olsun acımasızlık yapmamıştır.

Yani bunlar, canlı türünün en aşağılık, en soysuz, en cani, en kan 
dökücü yaratıklarıdır...

İnsanlığın da, hayvanların da, doğanın da acımasız düşmanıdır bun-
lar...

ABD-AB Emperyalistleri
“Ermeni Soykırımı” yalanını dillendirirken, 

Türkiye’deki işbirlikçileri de
onlardan aşağı kalmıyor

Ne acıdır ki arkadaşlar; bunların Türkiye’deki yerli işbirlikçileri de 
bu emperyalist aşağılık Ermeni Soykırım Yalanını gevelemekten, bazısı 
açıktan bazısı da tevil yoluyla savunmaktan geri durmamaktadır. 

17 yıldan bu yana ABD’nin, bir proje olarak oluşturup, iktidara ta-
şıyıp orada tuttuğu AKP’giller’in kodamanlarından başlayalım isterse-
niz, bu Emperyalist Yalan hakkında söylenenlere. 

Tayyip Erdoğan:
“Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere 

sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, ka-
yıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına 
dair umut ve inançla 20’inci yüzyılın başındaki koşullarda hayatla-
rını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torun-
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larına taziyelerimizi iletiyoruz”[8]

Yasin Aktay: 
“Dersim’i de biz hatırlarız, Zilan’ı da, Newala Qasaba’yı da, 

Ermeni Soykırımını da ve bunları yapanları aklamayız.” 
Etyen Mahçupyan:
“Bosna ve Afrika’da yaşananların soykırım olduğu kabul edilir-

ken 1915’te Ermenilere yapılanlara soykırım dememek imkânsız” 
 Yıldıray Oğur: 
“İnşallah bir gün bir başbakan da Meclis kürsüsünden belgele-

riyle 1915 Ermeni Soykırımı’nı tanır.”
Melih Altınok: 
“Bakın hocam ben de Ermeni katliamının olduğunu düşünüyo-

rum, tıpkı Pamuk gibi.” 
Hilal Kaplan:
“1915’te devletin suç işlediği gün gibi açıktır.”[9]

Mustafa Kemalci oynarken,
“Soykırım” Emperyalist yalanını savunan Yeni CHP
Şimdi de TESEV’ci, Sorosçu Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’sinden bu 

emperyalist yalanı savunanları görelim.
“Yine gelelim 24 Nisan’larda Ermeni Soykırımı Emperyalist 

Yalanını savunan satılmışlar güruhunun önünde yer alan CHP 
milletvekili ve yöneticilerine. “Ermeni Soykırımıyla Yüzleşelim” 
şeklinde bu emperyalist yalanı taşıyan pankartın arkasında şu 
Amerikan işbirlikçileri vardı, CHP’ye ait: Sezgin Tanrıkulu, Şafak 
Pavey, Umut Oran, Süleyman Çelebi, Kadir Gökmen Öğüt ve Hü-
seyin Aygün.”[10]

Wikileaks belgelerinde, “TR-321” kod numarasıyla adı geçen yani 
CIA’nın devşirdiği hainlerden olan, Türkiye’nin eski ABD Büyükelçi-
lerinden ve Sorosçu Kemal’in CHP’den milletvekili seçtirerek Meclise 
taşıdığı, dış politikadan sorumlu vekil yaptığı Faruk Loğoğlu da Tay-
yip’in yandan çarklı Ermeni Soykırım Yalanı savunusuna “Yetmez ama 
Evet” çekiyor, BBC’ye yaptığı şu açıklamayla:

“CHP’den ise Erdoğan’a destek geldi. CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Faruk Loğoğlu, Erdoğan’ın açıklamasında en dikkati çe-
kici kavramın taziye kelimesi olduğunu belirterek şöyle konuştu:

[8] https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fandan-24-nisan-mesaj%C4% B1/a -17587530.
[9] https://odatv.com/bu-yazdiklarini-unutmanizi-istiyorlar-0306161200.html.
[10] (https://www.hkp.org.tr/umut-orana-hkpnin-cevabidir-memleketi-amerikan-ajanla-
ri-cumhuriyetine-cevirdiniz-be-satilmislar/.
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“Bu bütün dinlerde var olan kutsal, saygı değer bir kavram. 
Hiçbir sakınca yok. Onun için bundan gocunmamak lazım. Ama 
hangi ortamda, hangi vesile ile? Niçin bu kadar geç kalındıktan 
sonra, yıllarca iktidarda olan bir başbakan 2014 yılını seçiyor. 
Bunu biraz sorgulamak lazım.”[11]

Yine hatırlanacağı gibi, Emperyalist Ermeni Soykırım Yalanını bü-
yük bir heveskârlıkla açıktan savunan Türkiye Ermenisi Selina Doğan’ı 
da milletvekili seçtirip Meclise taşımıştı Sorosçu Kemal. Şöyle savunu-
yordu söz konusu yalanı bu vatandaş da:

***

“CHP “soykırım” hakkında ne düşünüyor
“CHP’nin adayları arasında, İstanbul kontenjanından, hem de birin-

ci sıradan aday gösterilen bir bayan var;
“Adı, Selina Özuzun Doğan
“Bu bayan, daha aday gösterildiği gün, hangi amaçla TBMM’ye git-

mekte olduğunu anlatmak için bir açıklama yapıyor.
“Adaylığımın, Ermeni soykırımının 100. yılına gelmesinin simgesel 

anlamı var. Bunun CHP’ye olumlu yansımaları olacak…
“Önceliğim, 1915 soykırımı değil, bugüne yansıyan kültürel soy-

kırım…”
“Onun bu açıklamalarını okuyanlar, Kılıçdaroğlu’nun, hangi amaç-

la bu bayanı milletvekili yapmak istediğini anlamakta güçlük çekmiş-
lerdir.

“Sordukları soru şu;
“Kılıçdaroğlu bu bayanı acaba Ermeni Diasporasının bir temsilcisi 

olarak ve onların soykırım iddialarını savunsun diye mi, yanına aldı?”
“Ve ardından başka bir soru geliyor;
“Kılıçdaroğlu’nun bu bayana duyduğu sempatinin altında, soykırı-

mı savunan bir aktivist olması yanında onun aynı zamanda –soykırım-
lar konusunda- çok etkili bir eşe sahip olmasının da rolü var mı?

“Çünkü, Selina Hanım’ın eşi olan Sayın Erdal Doğan, bugüne kadar 
gösterdiği performansla, soykırımcı kesimlerin büyük beğenisini kaza-
nan bir avukat.

“ATATÜRK SOYKIRIMCI!”
“Sayın Doğan’ın karnesinde yazanlara bir göz atalım;
“1- Ermeni olaylarının bir soykırım olduğunu kanıtlamak ve ulusla-

rarası hukuk mekanizmalarını bu yönde harekete geçirmek için büyük 
gayretler göstermiştir.

“2- Türkiye’yi, kültürel soykırım yapmakta olduğu iddiasıyla ulus-
lararası mahkemelere şikayet etmiştir.

[11] (https://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/04/140423_erdogan_1915_aciklama.
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“3- Dersim olaylarının bir soykırım olduğunu iddia eden yazılar 
yazmıştır.

“4- “Atatürk, Dersim soykırımının siyasi sorumluluğunun tartışma-
sız birinci dereceden sorumlusudur!” diye yazmıştır. (Bakınız; Kurmeş 
Derneği Resmi Web Sitesi)

“5- “Son yüzyıl içinde soykırımın (Dersim) en başarılı aktörü kuş-
kusuz CHP’dir” demiştir.

“6- Zirve, Poyrazköy, Balyoz gibi davaların Ergenekon kumpası ile 
birleştirilmesi ve yurtseverlerin ağır cezalara çarptırılması için büyük 
çaba göstermiştir.

“KILIÇDAROĞLU AÇIKLAMA YAPMALIDIR
“Selina Doğan ile eşi Erdal Doğan’ın, soykırımlar konusundaki ta-

vır ve eylemleri bu kadar açık iken, onlardan birinin milletvekili yapıl-
masının nedenini Sayın Kılıçdaroğlu açıklamak zorundadır.

“Eğer bunu yapmazsa, kendisinin daha önceki söylemleriyle, Selina 
Doğan’ın milletvekili yapılması olayını bir araya getirenler, onun da 
soykırımı iddialarına destek verdiği gibi bir algı içinde olabilirler.

“Herkes, Sayın Kılıçdaroğlu’nun şu soruya yanıt vermesini bekli-
yor;

“Siz, Yeni CHP olarak, Ermeni soykırımı iddialarını haklı buluyor 
musunuz?”

“İşi bu noktaya getiren ve bu sorunun herkes tarafından sorulmasına 
yol açan kendisi olduğuna göre, Sayın Kılıçdaroğlu, nereye gitse bu 
soruyla karşılaşacaktır.

“CHP SOYKIRIMCI OLAMAZ! DERHAL İSTİFA…
“Milletvekili adayı belirlerken partilerin her kesimden aday alması 

doğal bir davranıştır. CHP’nin adayları içinde Ermeni yurttaşlarımız da 
olabilir elbette.

“Ama, işi gücü Ermeni soykırımı olan ve Türkiye’yi başka soykırım 
iddialarıyla da (Dersim gibi) mahkûm ettirmeye çalışan bir ailenin CHP 
aracılığıyla TBMM’ye taşınması kabul edilemez.

“CHP’nin genel başkanı, Dersim soykırımının baş sorumlusu Ata-
türk ve CHP’dir diyebilen bir zihniyetle el ele tutuşmanın hesabını, se-
çimler dahil, hiçbir platformda veremez.

“Kılıçdaroğlu’nun yapacağı en kestirme şey, CHP’lilerden özür di-
leyerek Selina Hanım’ın istifasını istemesidir.

“Birilerine hoş görünme ya da gizli duygularını gerçekleştirme ar-
zusuyla yola çıkanlar her zaman bundan zararlı çıkmışlardır.

“Prof. Dr. Suat Çağlayan
“Odatv.com”[12]

***

[12] http://odatv.com/-chp-soykirim-hakkinda-ne-dusunuyor-1304151200.html
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Bizce CIA, Mossad ve FETÖ üçlüsünün bir kaset operasyonuyla 
CHP’nin başına taşıdığı Sorosdaroğlu Kemal Efendi, Yeni CHP içinde-
ki emperyalist uşağı ve Türkiye düşmanı hainlerin başıdır. 

Bu da, bu emperyalist yalanı, bir günah çocuğu gibi karnında taşı-
maktadır ve onun kıvranışı, ıstırabı içindedir. Onu doğuramamaktadır. 
Çünkü doğurduğu anda mevcut durumdaki Yeni CHP’nin bile başında 
kalamayacağını çok iyi bilmektedir. Bu sebeple de işte bu CIA devşir-
melerini CHP yönetimine ve milletvekili olarak Meclise taşıyarak hem 
kendini rahatlatmaktadır hem de kendisini oralara getiren emperyalist 
patronlarına mesaj vermektedir. 

Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin legal plandaki temsilcisi 
HDP’nin zaten baştan ayağa bütün elemanları bu emperyalist yalanla-
rın militan düzeyindeki savunucularından oluşmaktadır. İsterseniz bun-
lardan da bir örnek verip geçelim. Mesela Demirtaş’tan:

“Biz hiç tereddüt etmeden Ermeni soykırımının gerçekliğini 
kabul ediyoruz. Kürtlerin de herkesin de rolü olmuştur bu soykı-
rımda. Ama siyasi irade Enver Paşa ve Talat Paşa’nın başını çektiği 
İttihat ve Terakki’dir. Madem Osmanlı’nın bütün mirasını sahip-
leniyorsanız çıkın bunu da sahiplenin. Öyle değilse de bu acı ile 
yüzleşilsin.”[13]

Meclisin diğer Amerikancı partileri, Kontrgerilla’nın Özel Örgütü 
MHP ve onun türevi Akşener’in İyi Parti’si ise, ABD’nin onlara verdiği 
rol gereği bu konuda susuşta bulunmaktadırlar. Malum ya onlar milli-
yetçi hassasiyetleri, duyguları güçlü olan insanları aldatmak ve ABD 
yörüngesinde tutmakla görevlidirler. 

Saygıdeğer Halkımız;
ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının Türkiye’yi kıskaca alıp Yeni 

Sevr’i uygulayabilmeleri için bir ön adım olarak tüm dünyada yeniden 
ısrarla gündeme getirip orada tuttukları bu emperyalist yalanın içyüzü-
nü sergilemek için bir çalışma yaptık. 

Ortaya koyduğumuz bulguları, ki hepsi de gerçeklerin göz önüne ge-
tirilmesi ve en cahil insanlarımıza bile gösterilmesini amaçlamaktadır, 
bir kitap olarak yayımladık. İşi ayrıntılıca öğrenmek isteyen arkadaşlar, 
“Sevrci Soytarı Sahte Sol ve Ermeni Meselesi” adlı bu çalışmamızı 
okuyabilirler. 

Fakat yine hatırlanacağı gibi 24 Nisan’larda Taksim’de ya da İstik-

[13] https://www.ensonhaber.com/demirtas-ermeni-soykirimi-var-dedi-2015-01-19.html.
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lal’de Emperyalist Yalanı dile getirerek ayin düzenleyen hainlerin kar-
şısında bir etkinlik ortaya koymaktayız. Ve buralarda bu çalışmamızın 
14 sayfaya indirilmiş bir özetini dağıtmaktayız medyaya. Ve o özetin 
içinden de bölümler okumaktayız izleyicilere ve medya emekçilerine. 

24 Nisan’larda dağıttığımız bu özet bildiriyi ABD Emperyalist Ça-
kalı’nın yaptığı bu konudaki son saldırısı vesilesiyle bir kez daha bura-
da yayımlamayı gerekli gördük.

Gerçeği her şeyin önünde ve üstünde tutan akıl ve vicdan sahipleri-
nin tarafsız bir anlayışla okuyup anlamalarını dileriz...[14]

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Kasım 2019 

[14] Söz konusu bildiri metninin tamamına aşağıdaki linkten ulaşılabilir: 
https://bit.ly/3cCz96z.
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Oy tabanını kaybetmemek için
İslam güncellenmeli söyleminden

yeniden bağnaz Muaviye-Yezid kalıbına dönüş
Ne yaptın böyle, Tayyip?
Her konuda olduğu gibi İslam konusunda da klasiğini yapıp geç-

tin be yahu...
Bu konuda da bir kalıptan çıkıp başka bir kalıba giriverdin...
2018 8 Martı’nda İslam’la ilgili yapmış olduğun konuşmayı tü-

müyle yiyip yuttun, onun tam tersi bir nutuk irad ediverdin...
Yahu nasıl yapıyorsunuz bu işleri? Yani fırıldak gibi dönüp dur-

mayı, bir dönem ısrarla ve kesince savunduğunuz bir görüşün birkaç 
ay ya da bir iki yıl sonra yüzde yüz karşıtını aynı heveskârlık ve kesin-
likle savunmuş olmayı...

Sizin bu işlerinize ve bu kişiliğinize doğrusu bizim aklımız ermiyor. 
İnsanda içtenlik, tutarlılık, kararlılık diye bir şey olur be yahu.

Siz AKP’giller’de bunun zerresi yok. Her konuda fırıl fırıl dön-
mektesiniz. 

Bak, 2018 8 Martı’nda yaptığın konuşmaya bir. Orada diyorsun ki 
“İslam güncellenmeli. Yaşadığımız çağa uydurulmalı. İslam’ı 1400 yıl 
önceki anlayışıyla savunamayız bugün. Aradan çağlar geçmiş, devirler 
değişmiş, İslam da her şey gibi değişmelidir.”...

Bunları aynen sen diyorsun Tayyip. Ve tiyatrocu olduğun için üslu-
bunla, tonlamalarınla, beden dilinle sanki bu görüşe yüzde yüz inan-
mışsın gibi bir hal ve hareketle söylüyorsun bunları. 

Bak, işte dediklerin:
Videonun tapesi:

“Son günlerde bakıyorsunuz din adamı olarak ortaya çıkıp da 
ne yazık ki kadınla ilgili çok farklı açıklamalarda bulunup, dini-

71



mizde kesinlikle yeri olmayan bazı kendine göre içtihatta bulunan 
kişiler çıkıyor ortaya. Anlamak mümkün değil. Bunlar ya bu asırda 
yaşamıyorlar çok farklı bir zamanda yaşıyorlar. Çünkü İslam’ın 
güncellenmesinin gerektiğini bilmeyecek kadar da aciz bunlar. İs-
lam’ın hükümlerinin güncellenmesi vardır. Siz İslam’ı 14-15 asır 
öncesi hükümleriyle bugün uygulayamazsınız. Böyle bir şey yok. 
Onun için de bugün İslam’ın uygulanması yer, zaman, koşullar, her 
şeyiyle değişiyor. İslam’ın güzelliği burada zaten.”[15]

Bugünse, o konuşmandan aşağı yukarı bir buçuk yıllık bir süre geç-
miş durumdadır. Eski yandaşlarından Davudun oğlu ve Babacan Ha-
fızlar, senden ayrıldılar. Ve yeni parti kurma çalışmalarına giriştiler. Ve 
yapılan kamuoyu yoklamaları, ikisinin birlikte oy tabanının en az yüzde 
10’un üzerinde bir bölümünü koparacaklarını ortaya koymaktadır. Bu 
da şimdiki durumun gösterdiği oy oranıdır. 

Güçlü bir çıkış yapıp seni ve avaneni temellerinden sarsacak vuruş-
lar yapmaya başlarlarsa, bu oranın çok daha artacağı ayan beyan mey-
dandadır. Çünkü senin ve yakın çevrenin sadece kendilerinin değil, tüm 
aile çevresinin de dolar milyoneri olduğu ve kamu mallarını lüpleyerek 
akla hayale sığmayacak servetler edindiği, yolsuzluklara battığı, bugün 
her namuslu ve az buçuk aklını kullanan insanın malumudur.

Bunlar diyorlar ki; biz sadece dinci kesime oynamayacağız. Liberal 
ve burjuva laik kesimden de yöneticilerimiz, taraftarlarımız, savunucu-
larımız olacaktır. 

Sen zaten bir hayli zamandan beri bayır aşağı gitmekte olduğunu 
bilmektesin. Şimdi bu eski iki amigonun kuracakları partiyle senden 
koparmayı hedefledikleri kitleler, öyle görülüyor ki, Muaviye-Yezid 
Dini’yle ilgili dini hassasiyetleri biraz zayıf olan kitleler, senden kop-
ma olasılığı yüksek olan kitlelerdir. İşte sen yoğun bir dinsel bağnazlık 
söyleminde bulunarak bu kitlelerin zayıf olan bağlantılarını kuvvetlen-
dirmeyi ve kendi safında kalmalarını sağlamayı hedeflemektesin. 

Bakın biz toplumun tüm yönlerini 1400 yıl öncesinin dini emir ve 
yasaklarıyla donatmalıyız ve hayatımızı buna uygun bir şekilde yaşa-
malıyız, diyerek o kitlelerdeki dinci hassasiyeti arttırmayı ve bu din-
ci hassasiyeti de sadece kendinin savunduğunu onlara anlatıp onların 
buna inanmasını sağlamaya çabalamaktasın. 

İşte bu nedenle sen, bir buçuk yıl öncesinde içinde olduğun kalıptan 
çıkıp katı, bağnaz Muaviye-Yezid Dinciliği kalıbına giriverdin. Yani 
din alıp satmaya yeniden olağanüstü bir gayretle hız verdin. Zaten baş-

[15] https://www.youtube.com/watch?v=obsOU9J9w-w.
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ka sermayeniz mi var, Tayyip... İşiniz gücünüz halkı Allah’la aldatmak, 
Muaviye-Yezid Dini’yle afyonlamak. Böylece de hırsızlık, vurgun, ta-
lan ihanetlerinizi maskelemek istiyorsun. 

Ne büyük ihanet yaptığınız yahu...
İnsanların en kutsal bildiği değerleri çarpıt, boz, tersyüz et ve onlar-

dan oluşturduğun bir şalla, bir peçeyle hırsızlık, yolsuzluk ihanetlerini-
zin üzerini ört.

Dinde reform olmaz. Din çağlara göre yorumlanmaz. Çağlara, şart-
lara uyarlanmaz. Tersine, biz yaşantımızı dine uyduracağız. İslam’ın 
emir ve yasakları asla değişmez, kıyamete kadar da değişmeyecektir. 
Biz ömrümüzün sonuna kadar bunlara uymakla mükellefiz. Özetçe, 
toplumu tüm kurum ve kurallarıyla İslam’ın 1400 yıl önceki anlayışına 
sokmalıyız. Ve bu değişmez bir İslami kuraldır, deyiverdin 6’ncı Din 
Şurası’nda yaptığın uzun tiradda.

Böylece de Muaviye-Yezid Dini’nin morfinini damardan yemiş kit-
leleri avcumun içinde tutayım, Davidson’a ve Babacan’a yem etmeye-
yim, diye düşündün. 

Böylece de; “Bakın en has, en tutucu, en katı dinci benim. Dincilik 
arıyorsanız, ölçütünüz buysa bana gelin, bende kalın.”, demiş oldun, 
bugüne dek Allah’la aldatmış olduğunuz bilinçsiz, cahil, yoksul, çare-
siz kitlelere...

Bak, nasıl bir buçuk yıl önce söylediklerini yalayıp yuttun ve yeni 
bir çelik zırhlı kalıba giriverdin. İşte söylemin:

“Zira bizim inancımızda din sadece belli mekanlara, haftanın 
belli günlerine hasredilmiş bir olgu değildir. Dinimiz İslam hayatı-
mızın tüm alanlarını kuşatan, kucaklayan, ihata eden ve kurallar, 
yasaklar manzumesidir.

“Ticaretimizden beşeri münasebetlerimize, eğitim öğretimden 
evliliğe, temizlikten kılık kıyafete yaşantımızın her safhasını düzen-
leyen bir dine inanıyoruz.

“Bir Müslüman olarak günün 24 saati, yılın 365 günü ömrümü-
zün sonuna kadar Müslümanca yaşamakla emrolunduk. Kur’an 
inananlar için dünya ve ahiret saadetinin anahtarı, Peygamberimiz 
Aleyhisselatu Vesselam ise bekarlığı, gençliği, evliliği, aile reisliği, 
dostluğu, savaşçılığı, idareciliği ile bizim rehberimizdir.

“Allah Hatemül Enbiya olan Resulü Ekrem Efendimizle bir-
likte dinini tamamlamış ve kemale erdirmiştir. Rabbimiz ayrıca 
Kur’an’ı biz indirdik, onu koruyacak olan da biziz buyurarak 
kutsal kitabımızı muhafazası altına almıştır. Dinimiz İslam ve mu-
kaddes kitabımız Kur’an Rabbimizin bu ilahi müjdesi gereğince 
kıyamete kadar caridir, bakidir, mahfuzdur. Zaman ve şartlar de-
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ğişse de İslam’ın nasları değişmeyecektir. Nerede ve hangi zaman-
da yaşarsak yaşayalım kelime-i şehadet, namaz, oruç, hac, zekat 
bizler için farzdır ve öyle kalacaktır. Faiz, yalan, zulüm, kibir, if-
tira, tecessüs, zan, hırsızlık, masumu öldürmek ise yasak olmaya 
devam edecektir. Hangi sebeple olursa olsun Kur’an’ın emirlerini 
yok saymak, hafife almak veya hükümsüz kılmak bir Müslüman’a 
yakışmaz. Dolayısıyla, dinde ekleme, çıkarma, yani bidat olmaz. 
Bana uymuyor, zamana uymuyor, hoşuma gitmiyor, aklım almı-
yor bahanesiyle kimse nasları inkar edemez. Çünkü bir Müslüman 
dinini hayatın şartlarına göre değil, hayatını inancının esaslarına 
göre uyarlamakla mükelleftir. Şayet insan inandığı gibi yaşamazsa, 
bir süre sonra yaşadığı gibi inanmaya başlar. Din kişinin hayatına 
nüfuz etmezse, kişi zamanla yapıp ettiklerini dinleştirme yanlışına 
düşer. Bunun için İslam bize göre değil, biz İslam’a göre hareket 
edeceğiz.

“Nefsimize ağır gelse de hayatımızın merkezine dönemin ko-
şullarını değil, dinimizin hükümlerini yerleştireceğiz. Elbette bu 
süreçte aşırılığa, ifrata ve tefrite de kaçmayacağız. Özellikle dini 
hayattan tecrit eden, sadece belli kalıplara, belli şekillere, belli dav-
ranışlara hapseden dogmatik bir anlayışa itibar etmeyeceğiz. Di-
nimizin özüne sıkı sıkıya sahip çıkarak yüzümüzü daima geleceğe 
dönecek, hep ileriye doğru gideceğiz.”[16] 

Tapındığınız tek Tanrı; Para Tanrısı
Hangi sözünü bugüne dek inanarak söyledin be Tayyip?
Hangi duruşunda içtenlikli oldun?
Bizce hiçbir zaman ve hiçbirinde...
Sizin tapındığınız bir tek Tanrı var ve inandığınız bir tek din var, o 

da Para Tanırısı’dır, Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon Dini’dir. 
Birkaç gün önce yaptığın konuşmada bir de diyorsun ki hiç yüzün 

kızarmadan; yalan söylemeyeceksiniz, hırsızlık yapmayacaksınız...
Şaka gibisiniz be Tayyip...
Siz su içer, soluk alır gibi yalan söylersiniz rahatlıkla ve durup din-

lenmeden kamu malı hırsızlığı yaparsınız.
Edindiğiniz Firavun’un Nemrut’un hazinelerini bile milyona katla-

yan servetiniz nereden geldi?
Kamu malı aşırmaktan...

[16] https://www.tccb.gov.tr/konusmalar/353/113728/6-din-surasi-kapanis-programin-
da-yaptiklari-konusma.

74



75

Abdüllatif Şener’in söylediğine göre sadece senin ve ailenin aşırıp 
iç ettiği, lüpleyip küplediği kamu malı tutarı 100 ila 120 milyar dolar 
arasındadır. Ve bu miktar hiçbir surette 80 milyar doların altına düşmez.

Avanen de öyle...
Yahu yolsuzluğa, hırsızlığa alet edilmemiş bir tek olsun işiniz olmuş 

mudur bugüne kadar?
“Kupon arsalar benden habersiz el değiştirmesin.”, diyen kimdi, 

Tayyip?
“Sıfırlayabildin mi yavrum Bilal”, diye kıvranarak telefon görüşme-

leri yapan kimdi?
“Bak Sümeyye’yi de gönderiyorum, o da sıfırlamana yardımcı ol-

sun”, diyenler kimdi?
Uzaylılar mıydı, Patagonya’dan gelen adı sanı bilinmez yabancılar 

mıydı?
Kaçak Saraylı Tayyip Efendi!
Bak, şu anda da kullanmakta olduğunuz AKP Programının yazarla-

rından ve partinizin kurucularından ve ekonomiden sorumlu bakanla-
rından Abdüllatif Şener, bugünlerde de Yeniçağ Gazetesi’nden Orhan 
Uğurluoğlu’na verdiği bir röportajda senin devasa servetinle ilgili ola-
rak şunları söylüyor:

“Cumhuriyet Halk Partisi Konya milletvekili ve AKP iktidarının 
eski başbakan yardımcısı Abdüllatif Şener’e de Erdoğan ve ailesinin 
mal varlığı konusundaki görüşlerini sordum.

“Siyasete başlarken Erdoğan’ın hiçbir şeyi yoktu. Bugün ise 
çok büyük mal varlığı olduğu iddiaları dünyanın dört bir yanında 
dolaşmakta” diyen Şener şunları söyledi:

“Erdoğan ve ailesinin mal varlığı konusundaki şöhreti Ameri-
kan Temsilciler Meclisinde de gündeme geldi ki araştırılması, açık-
lanması ve bloke edilmesi konusunda yapılan oylama yüzde 90’ı 
aşan çoğunlukla kabul edildi. Senatonun gündeminde bekletiliyor.

“Dünyadaki çeşitli medya kuruluşlarında Erdoğan ve ailesinin 
mal varlığı için 107 milyar dolar da 300 milyar dolar iddiaları yer 
almaktadır.

“Erdoğan ve sülalesinin bu töhmetten kurtulması için Ameri-
kan Temsilciler Meclisinin değil Meclisin soruşturma komisyonu 
kurması şarttır.

“Erdoğan ve sülalesinin mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik 
sorununa dönüştü…”[17]

[17] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/mal-varliklari-icin-hodri-meydan-54172yy.htm.
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Evet, Tayyip...
Hani dersin ya arada sırada sen de, “Men dakka dukka.”
Hesabı sorulacak bu aşırdığınız akla hayale sığmaz kamu malları-

nın...
Din alıp satma atraksiyonlarına girişerek meczuplaştırdığınız gari-

banları elde tutmaya çalışman da yetmeyecek buna!
Hesap verme gününüz yaklaşıyor...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

9 Aralık 2019



Ayrım
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Müslüman sıfatıyla cenaze namazınız bile kılınamaz
Tayyip, bu ne hırs, bu ne tamahkârlık, bu ne gözü doymazlık böyle 

yahu...
Neredeyse tüm Türkiye’yi ve 82 milyonun alınterini nakite-dola-

ra-Avroya çevirip lüpleyip küpleyeceksin be yahu...
Ama şunu aklına mıh gibi yaz ki Tayyip; bu kamu malından aşır-

dığın yüz milyarlarca doların tek kuruşunu bile yanında bırakmaya-
cağız!

Ne senin, ne sülalenin, ne taraftarlarının peşini bırakacağız, ne de 
yaptıklarınızı öbür tarafa havale edeceğiz!

Hiç kaçışınız olmayacak Tayyip!
Bu dünyada da öbüründe de...
Öbüründe zaten yargıç aynı zamanda tanıktır da. 
Ne yapacaksınız?
Hiçbir şey...
Kızgın akkor haline gelmiş tabutların içinde yüzbinlerce yıl yata-

caksınız, yanacaksınız...
Boğazınıza yine kızgın akkor halkalar takılacak. Kızgın saclar üze-

rinde yürütüleceksiniz...
Hiç aklınıza gelmiyor mu bunlar?
Ne diyor Allah?
“Kul hakkıyla karşıma gelirseniz, benim bile yapabileceğim sizden 

yana bir şey olmaz.”
Hiç düşünmüyorsunuz değil mi Tayyip bunları?
Aslında inancınız yok be Tayyip. Kamu malı aşırmış hiçbirinizin 

inancı yok. Namuslu İlahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk’ün dediği gibi 
Müslüman sıfatıyla hiçbirinizin cenaze namazı bile kılınmaz...
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Gelirsek bu dünyaya Tayyip; burada da kaçışınız kurtuluşunuz ol-
mayacak.

Bak, eski akıldanen, Dışişleri Bakanın ve hatta Başbakanın David-
son ne diyor?

Yaşayan tüm Cumhurbaşkanlarının, Başbakanların, Bakanların, bi-
rinci ve ikinci dereceden yakınlarının mal varlıkları Mecliste kurulacak 
olan bir komisyon tarafından araştırılsın, diyor.

Buna gelemezsin, değil mi?
Bir de ne diyor Davidson?
Ben, diyor, “o arazi üzerinden kızımı, oğlumu, gelinimi, torunla-

rımı zengin etmedim.” 

Kimi işaret ediyor sence Tayyip?
Sarı Çizmeli Mehmet Ağa’yı, değil mi?
Bak, Davidson biliyor durumunuzu, Babacan da biliyor, İmamın 

oğlu da biliyor ve de Tayyip, AKP Kurucusu, Ekonomiden Sorumlu 
Devlet Bakanı, Başbakan Yardımcısı ve sizin partinin programının ya-
zarlarından Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener de biliyor. Hem de 
dibine kadar...

Bak, ne diyor Tayyip, dinle bir. Dinle de titre...
Kulaklarına inanamadın, değil mi Tayyip? Bu adam nasıl biliyor bu 

işleri ayrıntısına kadar, diye şaşakaldın. İşte bu da söylediklerinin tape-
si. Oku da sağlamasını yap dinlediklerinin. Ya da okut istersen jöleliye, 
benzerlerine. Boşuna beslememiş olursun o dönekleri hiç değilse. Bir 
işe yaramış olurlar böylece senin için. 

***

“Türkiye’nin en zengin 100 kişisinin servetinden
fazla serveti var”

Videonun Tapesi: 
Abdüllatif Şener: Bakın ben, 2010 yılında attığım bir tweette ay-

nen şunu söylüyorum. 02.10.2010 yılında atmışım bu tweeti. Diyorum 
ki “Ak Parti iktidarında zengin olanların, günün birinde zenginlikleri 
legalleştiği zaman, herkes görecektir ki TÜSİAD orta sınıfa dönüşe-
cektir.” diyorum.

Bakın bunu üç dört sene önce söylemişim. Bu iktidar öylesine bir 
yolsuzluk, vurgun, talan ve yağma içerisindedir ki, bu iktidarın zen-
ginleştirdikleri bir gün legalleşir, mal varlıkları ortaya çıkarsa, bugün 
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“Zenginler Kulübü” olarak bildiğimiz TÜSİAD bile orta sınıfa dönüşe-
cektir, diye ben bundan üç dört sene önce vurgulamışım. 

Şimdi bakın, burada Türkiye’nin en zengin 100 isminin toplam 
zenginlik değeri var, varlık değeri. 92 milyar dolar görüyorum. Bakın, 
eğer resmi, legal olarak tespit edilebiliyor olsaydı, muhtemeldir ki sa-
yın Başbakanın birikimlerinin toplamı 100 milyar doların üzerindedir. 
Dolayısıyla tek başına sayın Başbakanın mal varlığının Türkiye’nin en 
zengin 100 isminin mal varlığından daha fazla olmadığını kimse söy-
leyemez.

Bunu kimse söyleyemez. Neden söyleyemez biliyor musunuz?
Şaban Sevinç: Sayın Bakanım, ben bile itiraz edeceğim neredeyse.
Abdüllatif Şener: Hayır, itiraz edemezsiniz.
Şaban Sevinç: 100 milyar dolar Tayyip Erdoğan’ın mal varlığı ola-

bilir, diyorsunuz.
Abdüllatif Şener: Eğer evinden, evlerinden, oğlunun, damadının, 

kızının evinden beş noktadan taşınan paranın 100 milyar Avro olduğunu 
düşünecek olursanız, pardon 1 milyar Avro affedersiniz, nakit paradan 
bahsediyorum. 1 milyar dolar olduğunu düşünecek olursanız; evinde 
bu kadar nakit barındıran, 11 yıldır iktidarda olan, bütün kamu kay-
nakları ve kamu gücüyle irtibat kurduğu tüm alanları birtakım zorunlu 
ödemelere tabi hale getiren bir başbakanın nasıl bir servet biriktirmiş 
olabileceğini düşünebiliyor musunuz?

Bakın, bu olaylar tartışılıyor, ama sanırım üç dört sene önceydi, bir 
gazetenin yayınlamış olduğu bir fotoğrafı hâlâ kimse hatırlayamamış-
tır. Zannedersem Vatan Gazetesi’ydi. Başbakan bir yurtdışı seyahatine 
çıkıyor ve uzaktan fotoğrafını çekmişler. Tahta, büyük kasalar, balyalar 
halinde Başbakanın özel uçağının yurtdışına giderken, herhalde uzun-
lukları bir iki metre büyük balyalardı, yedi tane bu büyüklükte kasa, 
Başbakanın özel uçağına, Ata Uçağına yerleştirilirken, uzaktan Vatan 
Gazetesi bunu çekmiş ve bunu birinci sayfadan, yanlış hatırlamıyorsam 
o günleri, yayınlamıştı. Bu sandıklar neyin nesi, diye de haber yapmıştı 
bunu.  

Şaban Sevinç: Kaç yılıydı sayın Bakan, bu dediğiniz?
Abdüllatif Şener: Üç dört yıl önceydi sanıyorum. Şu ana kadar, şu 

ana kadar bu fotoğraflar henüz ortaya çıkmadı bu tartışmalar esnasında, 
17 Aralık sonrasında.

Şaban Sevinç: Bizi izleyen değerli izleyicilerimiz varsa o fotoğrafı 
bulan internetten, YouTube’dan ya da özel arşivinden işte Vatan Gaze-
tesi’nin arşivinden, tweet atarlarsa biz de ekrandan gösteririz. 

Abdüllatif Şener: Bakın yıllar öncesinde kasa kasa paraların muh-
temelen, muhtemelen diyorum, yedi tane kasanın, o balyanın içinde ne 
olabilir, Başbakanın seyahati esnasında?

Şaban Sevinç: Başbakanın kıyafetleri olabilir. 
Abdüllatif Şener: Evet, tabiî kıyafetleri olabilir. Ben sadece bir 

çantayla gidiyorum üç günlük seyahate ve o çantayla geri dönüyorum. 



Başbakanın da günübirliktir bütün seyahatleri zaten. 
Dünyanın dört bir tarafına buradaki kara paranın transfer edilmedi-

ğini kim garanti edebilir bana söyleyebiliyor musunuz?
Şaban Sevinç: İsviçre’deki o sekiz gizli hesap da bu dediğiniz çer-

çevede mi? Dediniz ya hani uçakla götürülüyor, İsviçre’ye mi bırakılı-
yor, onu mu iddia ediyorsunuz?

Abdüllatif Şener: Sadece İsviçre olduğunu zannetmiyorum. Bakın, 
Başbakanın veya Başbakanla bağlantılı olarak pek çok ülkede birta-
kım birikim ve hesapların olabileceğini düşünüyorum. Yani Wikileaks 
belgelerinde geçen, İsviçre bankalarında sekiz gizli hesabı olduğuyla 
ilgili ifadelerin hiç de hafife alınacak tarafı yoktur. Halen o hesaplar 
orada mıdır, değil midir bilmem. Ama bazı rivayetlerde deniliyor ki 
Körfez ülkelerine taşınmış o hesaplar. Bilmiyoruz. Ama sadece Körfez 
ülkelerinde veya İsviçre’de veya Malezya’da değil, dünyanın değişik 
ülkelerinde değişik bağlantılarla işleri var. En azından birinci dereceden 
yakınlarıyla bağlantılı şeyler var. 

Onun için bu öylesine önemli, mühim bir hadisedir ki bunun sonuna 
kadar kovalanması, takip edilmesi lazım. Ama bu yüz zengine itirazım-
dan çıktı ortaya bu olay; Başbakanın dünyadaki en zengin başbakan 
olduğunu söylemiyorum bak, başka bir şey söylüyorum. Türkiye’deki 
toplam en zengin 100 isminin bütün servetini toplasanız, toplamından 
daha fazla mal varlığına ve servete sahip bir başbakandan bahsediyo-
rum.

(...)
Söylediğimin de makul bir tarafı var, çok rahatlıkla izah edilecek bir 

tarafı var. Bu konularla ilgili, bağlantılı, ihtisası olan, uzmanlığı olan 
dünyanın neresinde olursa olsun bir kuruluşu yakalayın, Avrupa’da, 
Amerika’da. Bir şahıs düşünün; 1 milyar Avroluk bir nakdi, evinin her 
tarafı para kasasına dönmüş, odalar aslında Merkez Bankasının kasa-
ları gibi kocaman kocaman, içi parayla dolmuş, bu kadar nakdi evinde 
bulunduruyor. 

Böyle bir insanın serveti ne olabilir acaba? Bunu bir çıkarım yapın, 
bir öngörü oluşturun, diye sorsanız konuyla ilgili uzmanlığına güvendi-
ğiniz, hatta bağımsız birtakım kuruluşlara sorsanız; bu en az 100 milyar 
dolarlık bir serveti ifade eder, diye söyler size zaten.

Şaban Sevinç: Peki sayın Bakanım, şimdi 1 milyar Avro dediniz, 
değil mi sayın Başbakanın evinde olduğunu iddia ettiğiniz para?

Abdüllatif Şener: Bir ara bu ses kayıtları dökülürken bu miktar 
sürekli söylendi, toplam değer itibarıyla. Bazen 1 milyar dolar, bazen 1 
milyar Avro ifadesi kullanılıyor. Ben Avro diye söyledim, dolar da ola-
bilir. Ama son elde kalan, sabah 8’de başlayıp gece 23.00’e, 11’e kadar 
evlerdeki paraları sürekli otobüslerle, minibüslerle, kamyonetlerle bir 
yerlere taşıyorlar elden çıkarmak için. Gün boyu gece yarısına kadar 
çalıştıkları halde sonunda 30 milyon Avro yine elden çıkaramadıkları 
para var.
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30 milyon Avro ne demektir?
100 trilyon lira para demektir. 100 trilyon lira Türk Parası demektir, 

eski hesaba göre. Daha elden çıkaramadıkları, sabahtan akşama kadar 
çalıştıkları halde. 

Bu manzarayı, bu tabloyu anlattığınız zaman, uluslararası birtakım 
denetim kuruluşları var, bağımsız kuruluşlar var. Bu ne demektir, kaç 
liralık servete denk, derseniz sorarsanız; bunu çok rahatlıkla aynı dedi-
ğim gibi, şu 100 en zengin Türkün servetin toplamından daha fazla bir 
serveti ifade ettiğini söylerler.[18]

***

Biz bu kadar vurursak, bu işin sonu nereye varır? Bu insanlar her 
ne kadar Allah’la aldatılmış zavallılar sürüsü haline gelmiş meczuplar 
yığını olsa da, bunları bir uyandıran olur, bir akıllarını erdiren olur, diye 
hiç mi düşünmediniz?

Hiçbirinizin aklına gelmedi mi bu?
Nihayetinde insandır o zavallı, yoksul, cahil, bilinçsiz “hülooğğ”cu-

larınız da. Hayvan sürüsü değil ki sürgit hep boyun eğsin, hep her türlü 
acıya, zulme, hilekârlığa dayansın, isyan nedir bilmesin...

Bak Tayyip; yandaşın Habertürk Gazetesi’nin yazarlarından Yavuz 
Semerci bile, senin bu akla hayale gelmez vurgunların üzerine artık bu 
kadar da olmaz, deyip neler yazıyor, hem de tâ 2014’te. 

***

“Yolsuzluk yapan beni yönetemez,
benim için yok hükmündedir”

Yalan söylemeyeceğim.
İsterseniz tarafsızlığımı yitirdiğimi düşünün. İsterseniz paralel yapı-

nın esiri olduğumu söyleyin.
İsterseniz gazeteciliği bırakıp, ölümüne biat eden ekibin yazdığı 

çizdiği gibi paralel yapının gizli hücresi deyin... Hani biraz daha ileri 
gidin, isterseniz vatan haini deyiverin...

AK Parti’nin tüm dürüst, çalışkan kadrosu, iktidarı destekleyen mil-
yonlarca vatandaş kusuruma bakmasın.

Bu gazetenin sahibi kusuruma bakmasın...
Bu gazetenin yayın yönetmeni kusuruma bakmasın; isterse bu ya-

zıyı kullanmasın...
Bu yazımı okuyan okurlarım, kim hangi partiyi destekliyorsa des-

teklesin, onlar da kusuruma bakmasın; isterlerse beni artık bu köşede 
görmek istemesinler...

[18] https://www.youtube.com/watch?v=iWxQqWaZNYk.
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Çocuklarım kusura bakmasınlar, belki işsiz kalıp onları zor duruma 
düşüreceğim...

Sevdiklerim de kusura bakmasın, isterlerse “Sana mı kaldı” desinler...
İsterlerse “Gör başına neler gelir” desinler...
Ve mesleğim...
Doğru gördüğünü yaz diyen mesleğim...
Kimseye hakaret etme, özel yaşamın gizliliğini ihlal etme ama hal-

kın bilgi alma hakkına saygı duy diyen meslek ilkelerim...
Kamunun bilgilenme hakkını gerekirse ülke çıkarlarının üzerinde 

tut diyen iç sesim...
“Kalemi kır ama kalemini asla satma” diyen büyüklerim...
Beni anlayacaktır...
Eğer bugün haykırmazsam, eğer bugün nesnel gerçeği vurgulamaz-

sam, yarın bu mesleği sürdürme gücünü kaybederim.
Samimiyetimi yitiririm...
Sandıktan çıkan her kimse saygı duydum. Ceketimi ilikledim. Mil-

yonlarca insanın oyunu almış birini, fikri ne olursa olsun bu ülkeyi yö-
netme hakkı vardır diye düşündüm. İyi olanı, bu halk için doğru olanı 
hep alkışladım. Kimliğine, meşrebine, siyasi düşüncesine bakmadım...

İster Devlet Bahçeli ülkeyi yönetsin, ister Abdullah Gül, ister Bü-
lent Arınç, ister Kemal Kılıçdaroğlu, ister Ali Babacan, ister Mehmet 
Şimşek...

Beni herkes yönetir ama bir tek kişi yönetemez...
Yolsuzluk yapan yönetemez...
Babamın oğlu olsa bile tek kuruşluk saygı duymam, duyamam...
O yüzden diyorum ki, hakkındaki yolsuzluk kayıtlarının yalan ol-

duğunu ispatlayamayan Tayyip Erdoğan’a artık saygı duyamıyorum. 
Söylediği şeylere kulaklarımı tıkıyorum. Sesini duymaktan rahatsız 
oluyorum. Sandığı işaret etmesini hiç önemsemiyorum. Sandıktan değil 
yüzde 50, yüzde 80 oy bile alsa görüşüm değişmez...

Benim için Erdoğan, artık doğru şeyleri seslendirse bile yanlış ki-
şidir...

Yok hükmündedir...
Keşke bildiklerim yalan olsaydı...
Keşke kandırılmış olsaydım...
Keşke o baba-oğul arasındaki konuşma kaydını duymasaydım...
Kusura bakmayın olur mu!..
Yazmasaydım, mesleğime ihanet ederdim...
Bu halk, farkında olanı da olmayanı da, yalanı, yolsuzluğu, hele 

hele bir işadamının parası için önüne yatan bakanları ve onları koru-
yanları da hak etmiyor.[19]

***

[19] https://www.haberturk.com/yazarlar/yavuz-semerci/926020-artik-yok-hukmundedir.
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Ne diyor, Tayyip, Yavuz Semerci?
“Benim için Erdoğan artık yok hükmündedir.”
Evet, siyasette yolun sonuna yaklaştın Tayyip. Yok hükmünde ola-

cağın günler yakın.
İşte ondan sonra hesap günlerin başlayacak. En yakınlarının bile dili 

çözülecek o zaman. Vurduklarınızı, çaldıklarınızı bir bir anlatacaklar, 
etkin pişmanlıktan yararlanabilmek için.

Sakın yanlış anlama; bugünkü yasalar kapsamında yargılanacaksın. 
Sadece yargılanacağın mahkemelerin savcıları, yargıçları, siyaseten ba-
ğımsız, kuvvetler ayrılığına tümüyle uyan, sadece vereceği kararı hu-
kukun evrensel ilkelerinden, yasalardan ve vicdanından alan kişilerden 
oluşacak. 

O günler gelecek tabiî ki. Ama biz o günleri beklemeden de en azın-
dan bir kez daha test etmiş olmak babından, Abdüllatif Şener’in bu ve-
rilerinden hareketle, bunun Vatana İhanet Suçu oluşturduğunu düşünüp 
bir suç duyurusunda daha bulunabiliriz, diyorum. Hukukçu arkadaşla-
rımız buna bir kafa yorarlarsa iyi olur, derim.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Aralık 2019 
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Şehir Üniversitesi adı altında
2,5 milyar liralık kamu arazisini nasıl da lüpletmişler

Bütün mafyatik yapılarda olduğu gibi, sonunda çıkar amaçlı bir 
suç örgütü olan AKP’giller’in büyük şefleri de birbirlerine düşüp, 
birbirlerinin yolsuzluklarını, hırsızlıklarını, vurgunlarını, soygunla-
rını açıklama sürecine girdiler...

Kaçak Saraylı Tayyip diyor ki; Davidson, Kraliçe’nin Gül’ü, ulus-
lararası Finans-Kapitalistlerin Samanpazarlı Babacan’ı için ve ken-
dilerinin eski ekonomi şefi İngiliz Şimşek Mehmet için: 

***

“Son zamanlarda bir Şehir Üniversitesi meselesi ortaya çıkardılar. 
Ve bu meselenin özellikle bir siyasi ayağında bizim olduğumuzu, bir 
siyasi ayağında da malum zatın olduğu söyleniyor. Şunu çok açık ve 
net söylemek durumundayım. Her şeyden önce Şehir Üniversitesi’nin 
tahsisini Başbakanlığım döneminde yapan benim. Daha sonra malum 
zat Başbakan olunca bu tahsisi, Şehir Üniversitesi’ne mülkiyet devrine 
dönüştürmüştür.

“Türkiye’de hiçbir üniversiteye tapu ile tapu devri, mülkiyet devri 
yoktur, olmamıştır. Bunlar dürüstlüğü kimseye bırakmıyor değil mi? 
Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri yap-
mak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı sıfatıyla bunu 
sağlıyor. Peki bu nasıl doğruluk? Peki yanında kim var? Yine bir başka 
isim, Sayın Babacan var. Onun da imzası var bu işin altında. Başka kim 
var? Mehmet Şimşek var. Başka kim var? O zaman Ulaştırma Bakanı 
olarak Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun içinde olan Feridun Bilgin var. 
Hani bunlar dürüsttü! Dürüstlüğü bunlar kimseye bırakmıyordu.

“Ben bunu niye anlatıyorum? Kimin ne olduğunu yaptıklarıyla öğ-
renin diye. Bitmedi ve bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışı-
yorlar. Halk Bankası’ndan kredi talebinde bulunuyorlar. Halk Bankası 
bunlara ciddi bir kredi veriyor fakat maalesef geri ödemiyorlar. Tabiî 
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banka da kendilerini sürekli olarak uyarıyor. Şu anda Halk Bankası’na 
olan borçları aklımda kaldığı kadarıyla 417 milyon noktasında. Şimdi 
‘Yapılandıralım’ diyorlar. ‘Yapılandıralım’ derken, neyi, nasıl yapılan-
dıracaksın? Neymiş yaptıkları kampanya şu, ‘Spor kulüplerinin borçla-
rı yapılandırılıyor da Şehir Üniversitesi’nin ki niye yapılandırılmıyor?’ 
Ya sen Halk Bankası’na teminat bile vermedin.”[20]

Ve Tayyip bir ilave daha yapıyor, bunlardan Kraliçe’nin Gül’ü hak-
kında. Şöyle diyor:

“Bizim halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı aradı. “Siz bu 
işi arzu ederseniz halledersiniz” dedi. Kendisine dedim ki temenni 
ederdim ki siz benim yerimde olun.”[21]

Ne yapmış AKP’giller?
Elbirliğiyle toplumu Ortaçağcılaştırmayı amaçlayan, adı “Şehir 

Üniversitesi” olan bir kurum oluşturmuşlar. 
Başlangıçta hep beraber (Tayyip de dahil olmak üzere) yapmışlar 

bu işi...
Tarafsız bilirkişilerin tespitlerine göre şu anki değeri 2 buçuk milyar 

TL olan bir kamu arazisini lüplemişler, üniversite kuruyoruz ayağıyla.
Bununla yetinmemişler; esas görevi; “küçük ve orta büyüklükteki 

esnaf ve sanayiciye kolay ve ucuz kredi vermek”, olan, bu amaçla ku-
rulan Halk Bankasını da 417 milyon TL dolandırarak bu sözde üniver-
sitenin oluşumu için iç etmişler. 

Şimdi birbirlerine düştüler ya; malum, Davidson “Gelecek Partisi” 
adıyla bir parti kurdu, dün itibarıyla. 

Ali Babacan’la Gül’ün de bu ay içinde kendi liderliklerinde bir parti 
kuracakları kesinleşmiş gibi. 

Davidson’u ve ekibini bu partileşme girişiminden vazgeçirmek için, 
Tayyip birkaç gün önce de altı yedi kişilik bir ekip göndermişti Davi-
dson’a hatırlanacağı üzere. Fakat Davidson’un ret cevabıyla karşılaş-
mıştı bu ekip.

Tayyip, elbirliğiyle Allah ile aldatıp meczuplaştırdıkları kitlenin bir 
bölümünü bunlar kapacak, ben de iktidardan tekerleneceğim, korku-
suyla bunlara karşı açıktan mücadele başlattı. İşte yukarıdaki itiraf ve 
ifşaatları bu kapsamdadır. 

[20] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/erdogan-davutoglunu-sucladi-halk-banka-alave-
re-dalavere-yaptilar-41392171.
[21] https://www.internethaber.com/cumhurbaskani-erdogandan-flas-sehir-universitesi-a-
ciklamasi-abdullah-gul-beni-aradi-2068163h.htm.
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Tayyip’in açıklamalarına göre bu ekiptekiler, kamu malını nitelikli 
dolandırıcılık suçu işleyerek iç etmişler ve kamu bankasının yüz mil-
yonlarını da aynı şekilde vurmuşlardır. Bu, açıkça mevcut yasalar kar-
şısında ağır bir suç oluşturur. 

İşin enteresan tarafı; bu suçu işlerlerken, şu an Tayyip’in AKP’gil-
ler’inden İstanbul Milletvekili olarak Mecliste oturan, Çevre ve Şe-
hircilik Bakanı olarak İdris Güllüce de bu vurguncu ekibin içinde yer 
almıştır. 2 buçuk milyarlık kamu arazisinin, bunların üzerine geçirilme-
sinde bunun da suç ortaklığı vardır. O suçu belgeleyen metinde bunun 
da imzası vardır. 

İşte bununla ilgili kanıt:

“Ahmet Davutoğlu’nun başbakan dolayısıyla Özelleştirme 
Yüksek Kurulu Başkanı olduğu sırada ise kurul 9.05.2015 tarih ve 
2015/32 sayılı kararıyla bütün taşınmazların bedelsiz olarak dev-
rine karar verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “dürüst olmadıkla-
rı” şeklinde eleştirdiği devir işlemi işte buydu. Cumhurbaşkanının 
eleştirdiği bu heyette ise Davutoğlu’nun yanı sıra başbakan yar-
dımcısı Ali Babacan, Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Ulaştırma 
Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Feridun Bilgin, Çevre ve Şehirci-
lik Bakanı İdris Güllüce bulunuyordu. Cumhurbaşkanı açıklama-
sında bu isimlerden sadece İdris Güllüce’ye yer vermedi.”[22]

[22] https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2019/12/11/sehir-universitesinde-ne-oluyor/.
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Bu adamından yani Güllüce ve hallice kardeşinden niye hiç söz et-
miyorsun Tayyip?

Çünkü onunla yandaşlığın hâlâ sürmekte, değil mi?
Davidson’lar ve Babacan’lar da, Kraliçe’nin Gül’ü de partileşerek 

senin karşına çıkmasaydı bu konuda tık demeyecektin. 
Bir de ne diyorsun yukarıda, Tayyip?
“Öksüz, yetimin hakkını kalkıp kurdukları üniversiteye tapu devri 

yapmak suretiyle, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun başkanı sıfatıy-
la bunu sağlıyor.” (Cümle bozuk ama kabahat prompter’cıda. Cihaza 
yüklerken düzeltecekti onu. Yahut Tayyip cihazsız konuşma gafletine 
düşmeyecekti. Öyle olunca böyle oluyor işte...)

Kamuyu trilyonlarca dolar dolandırdığınıza
bir başka örnek

Bak Hafız; 
Dünkü gazetelerin haberiydi. Çeyrek asır Ankara Belediye Başkan-

lığı görevinde tuttuğun FETÖ’cü Melih Gökçek Efendi seninle aynı 
soyadı taşıyan Rizeli hemşehrin, karı koca olan dostlarını da ihya etmiş 
yahu. Hem de yoksulun, yetimin hakkını onlara lüpleterek. O lüplettik-
lerinden kadın olanı, şu an Meclise taşıyıp orada tuttuğun bir vekilin 
üstelik:

“Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılışı 
yapılan Next Level gökdelenini ödemediği borçlar nedeniyle Ziraat 
Bankası’na devreden AKP milletvekili Asuman Erdoğan’ın eşi Fa-
tih Erdoğan’ın şirketi, yoksullara yapılan yardımlardan milyonluk 
ihaleler kazandı. Pasifik AŞ’nin sahibi Fatih Erdoğan ve AKP’li 
milletvekili eşi Asuman Erdoğan’ın da ortağı olduğu ORPAŞ Gıda 
ve Ticaret AŞ, 2007-2013 yılları arasında Melih Gökçek döneminde 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden 337 milyon 796 bin 600 liralık 
ihale aldı. İhalelerin tümü, yoksul yurttaşlara dağıtılmak üzere 20 
kalem çeşitli gıda ve temizlik malzemeleri için açılmıştı.

“Emekli Mülkiye Başmüfettişi Mahmut Esen’in belirlemelerine 
göre, söz konusu yıllar arasında Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce 
yoksul yurttaşlara yardım için açılan ihalelerin tümü ORPAŞ Gıda 
ve Ticaret AŞ tarafından üstlenildi. İhalelerin toplam sözleşme tu-
tarları KDV ile birlikte 364 milyon lirayı aşıyor.”[23]

Kime, ne diyorsun Tayyip?

[23] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1707697/akp-milletvekilinin-esi-gok-
cek-doneminde-milyonluk-ihaleler-aldi.html.
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Görüldüğü gibi tencere dibin kara hikâyesi durumlar...
Elbirliğiyle Türkiye’yi yuttunuz be!
Kamuyu trilyonlarca dolar dolandırdınız, AKP’giller olarak...
Peki, Kaçak Saraylı Hafız’ın bu açık suçlayıcı saldırısı karşısında 

Davudun Oğlu ne yaptı?
O da hemen bir karşı saldırıyla cevap verdi, Kaçak Saraylı’nın bu 

atağına. Onu da görelim isterseniz:
“Şu anda görev yapanlar da dahil olmak üzere yaşayan bütün 

Cumhurbaşkanları, Başbakanlar, kamu bankalarının bağlı olduğu 
bakanlar ve özelleştirme yüksek kurulunda görev yapmış yetkilile-
rin ve onların birinci ve ikinci derece hısımlarının ve akrabalarının 
mal varlıklarını ve bu varlıklardaki değişimi, bu kişilerin siyasete 
girdikleri/devlet görevi üstlendikleri günden bugüne kadar araştır-
mak ve soruşturmak üzere TBMM’nde gerekli komisyonlar oluştu-
rulmalı ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın ifade ettiği vechile yetimlerin 
hakları son kuruşuna kadar korunmalıdır.”[24]

Gördüğümüz gibi burada da Davidson, Kaçak Saraylı Hafız ve şu 
anki avanesini açıkça suçluyor. Biliyorlar tabiî birbirlerinin ne yaptıkla-
rını, neyi vurduklarını, trilyonlarca liralık kamu malını nasıl götürdük-
lerini, kimin bu yağmadan ne kadar pay kaptığını...

Tabiî Davidson’un bu karşı atağı karşısında Tayyip işi daha ileri bo-
yuta götürmemeyi tercih edecektir. Meselenin zamana yayılıp unutul-
masını isteyecektir. Bizim tahminimiz bu yönde...

Türkiye’de hukukun zerresi kalmadı
Eğer Türkiye’de hukukun zerresi kalmış bulunsaydı; gerek Kaçak 

Saraylı Hafız’ın, gerekse Davidson’un karşılıklı birbirlerine yönelik bu 
suçlamaları üzerine derhal resen harekete geçip soruşturmalar başlatır-
dı, kapılarında “Cumhuriyet Savcısı” yazan adliye mensupları. Hukuk 
fakültelerinin anlı şanlı kamu hukuku, anayasa hukuku doçentleri, pro-
fesörleri, ayrıntılı açıklamalar yaparlardı bizim gibi; savcıları göreve 
çağırırlardı.

Ama nerede o hukuk, nerede tavşandan azıcık da olsa fazla yüreğe 
sahip hukuk adamları...

Ve Meclisteki burjuva siyasetçileri içinde zerre miktarda siyasi namus, 
ahlâk, vatan ve halk sevgisine sahip güya muhalifi oynayan siyasetçiler...

[24] https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/davutoglundan-erdogana-istanbul-sehir-u-
niversitesi-yaniti-5496163/.
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Kaçak Saraylı Hafız’ından, onun Milyar Ali’sinden, Saray avanesin-
den tutun da Davidson’una, İngiliz Mehmet’ine, Babacan’ına varıncaya 
kadar AKP’giller’in tamamı, onların parti yöneticileri, il yöneticileri, 
ilçe yöneticileri, belediye başkanları, 17 yıldan bu yana Türkiye’yi tam 
anlamıyla “Hırsızlar İmparatorluğu”na dönüştürmüş durumdadırlar. 

Bunlar bir taraftan durup dinlenmeden kamu mallarını iç ederken bir 
taraftan da şehirlerimizi taşa betona kesmişler, dağlarımızdaki, ovaları-
mızdaki yeşil alanların kökünü kurutmuşlar, toprağımızı zehirlemişler, 
Ege’deki 18 Adamızı ve 1 Kayalığımızı ABD ve AB’li efendilerinin 
gözüne girebilmek için Yunanistan’a peşkeş çekmişlerdir.

Şehit Muammer Kaddafi’nin ve 100 bin Libyalının katilleridir bun-
lar, ABD ve AB Emperyalistleriyle birlikte. Suriye’de yarım milyonu 
aşkın masum Müslümanın katilleridir bunlar.

Irak’ta, Yemen’de ve Ortadoğu ve Kuzey Afrika genelinde 10 mil-
yon civarında Müslümanın kanına giren, canını alan ABD ve AB Em-
peryalist Haydutlarının taşeronlarıdır bunlar.

Bunlar tepelerinden tırnaklarına kadar binbir suça batmış bulun-
maktadırlar.

Laik Cumhuriyet’in yıkıcılarıdır. Yargıyı, orduyu, eğitimi mahv-ı 
perişan edenlerdir bunlar. Bunların suçları, ihanetleri saymakla bit-
mez... 

Meclisteki Amerikancı burjuva siyasetçilerinden oluşturulacak ko-
misyonlar filan bunların suçlarının dirhemini ortaya çıkarmaz. 

Bunlar ancak bu Hırsızlar İmparatorluğu yıkıldıktan sonra, emri 
sadece vicdanından, hukukun evrensel ilkelerinden ve yasalardan alan 
gerçek hukukçulardan oluşan mahkemeler önünde hesap verebilirler. O 
mahkemeler bunların işlediği binbir suçu belirledikleri, tarafsızlığına 
ve uzmanlığına güvendikleri bilirkişiler aracılığıyla tek tek ortaya çıka-
rıp somut kanıtlarıyla ortaya koyabilir.

O günler de gelecek...
Mutlak gelecek...
Bekle bizi Türkiye...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Aralık 2019 
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Libya ihanetin yetmedi, Suriye’ye de ihanet ettin
İhanetten başka hiçbir anlamı olmayan Suriye politikan tümüyle 

çöktü...
Kullanmayı çok sevdiğin kelimeyle konuşursak; iflas “noktasın-

da” artık o. Bunu durup dinlenmeden onlarca kez söyledik biz. İşin 
sonunda buraya varacağı, dirhem miktarda akıl, namus ve siyasi bi-
linç taşıyanlar için besbelliydi. 

Yahu Libya ihanetinden de hiç ders çıkarmadın sen...
Türk ve Türkiye dostu, askeri eğitimini Ankara Kara Harp Oku-

lunda tamamlayan Albay Muammer Kaddafi’yi, efendilerin olan 
ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının emirlerine uyabilmek ve on-
ların gözlerine girebilmek için, ipten kazıktan kurtulmuş, ciğeri beş 
para etmez çakallara linç ettirdin. 

Dünyanın öbür ucundaki yiğit, antiemperyalist, yurtsever Vene-
zuela Lideri Chavez, “Şehit” dedi, çok yerinde bir tespitte bulunarak 
Kaddafi için. 

Hıristiyan Chavez dedi bunu yahu...
Sense kendini bildin bileli din alıp satarsın, Müslüman geçinirsin, 

bütün bunlara rağmen içtenlikli Müslüman Muammer Kaddafi’nin 
ve 100 bin masum Libyalının kanlarına buladın elini. 

Sizin ellerinizdeki kanı Akdeniz’in bütün suları temizlemeye yet-
mez...

Peki Libya ihanetini ettin de ne kazandın?
İktidarda kalabilmeyi, değil mi?
Ama Türkiye 30 milyar dolar kaybetti, senin o ihanetinden dolayı. 
Buradan hiç ders çıkarmamış olmalısın ki aynı ihanetini Suriye’de 

de tekrarladın, duraksamaksızın. Birkaç hafta içinde Şam Emevi Ca-
mii’nde Cuma namazı kılacaktınız, öyle mi?
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Hemen her sokağı camilerle dolu Türkiye’de Cuma namazı kılacak 
cami bulamadın, oraya gitmeye kalktın ha?

Biz daha 2011 yılında, Emperyalist Haydutların saldırısının ilk adı-
mında ve senin ihanete soyunduğun anda dedik ki; “İran ve Rusya Suri-
ye’deki meşru yönetimin, Beşşar Esad liderliğindeki BAAS İktidarının 
arkasında durduğu sürece, o iktidarı dünyada hiçbir güç yıkamaz.”,

Öngörümüz bugün yüzde yüz kesinlikle gerçekleşmiş bulunmakta-
dır. 

Eğer Sosyalist Kamp çökmeseydi ve Sovyetler yaşamaya devam 
etseydi, Ortadoğu’da Emperyalist Çakallar bırakalım 10 milyon Müs-
lümanı katletmeyi, buraları cehenneme çevirmeyi; bir tek Müslümanın 
burnunu kanatmaya bile cesaret edemezlerdi. 

Burada denebilir ki 1990’da, yani ABD liderliğindeki Haçlılar güru-
hunun Irak’a saldırısında Sovyetler henüz çökmemişti...

Evet, çökmemişti ama çöküşün arifesindeydi. Ve o günkü Sovyet 
lideri, ihaneti bir veled-i zina gibi karnında taşımaktaydı. O yüzden 
Irak’ın kanlara bulanmasında kılını bile kıpırdatmadı. 

Neyse...
Sovyetler çöktü, karşıdevrim iktidar oldu ve Rusya da şu anda artık 

çiçeği burnunda emperyalist bir süper devlettir. 
Ortadoğu’da ve Suriye özelinde de emperyalist çıkar hesaplarının 

sonucuna bakarak adımlar atmaktadır, dikkatlice, sistemlice.
Bak, hem seni, dolayısıyla Türkiye’yi, hem Suriye’yi, hem PKK-

PYD-YPG’yi, hem Irak’taki Barzanistan’ı ve Irak’taki iktidarı ustalıkla 
uyguladığı bu politikalar sayesinde elinde ve yörüngesinde tutabilmek-
tedir. Sinsi, soğukkanlı, planlı, sistemli bir liderliğe sahiptir, Putin ön-
derliğindeki bugünkü Emperyalist Rusya. 

ABD ve AB Emperyalist Çakallarını dersen; onlar zaten 150 yılın 
deneyimine sahiptirler. Güçler dengesini hesaplarlar, o çerçevede en az 
50 yıl ötesini öngören emperyalist stratejilerini adım adım uygulamaya 
koyarlar. 

Dikkat edilirse, Suriye’de de asla kapışmıyorlar doğrudan. Karşı 
karşıya gelmiyorlar hiç. Gizli anlaşmalar ve pazarlıklarla götürüyorlar 
işlerini. Suriye’nin geleceğine kesin kararı en son tahlilde Rusya lider-
liği ve Putin ekibi verecektir. 
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Suriye bataklığına dalarak
Türkiye ekonomisine milyarlarca dolar kaybettirdin
Bütün bunların ışığında olaya bakarsak, Hafız; Suriye’de senin için 

olumlu zırnık kazanım olmayacaktır...
Soktun ihanetlerinin en kallavilerinden birini yaparak Türkiye’yi 

Suriye’ye. 
Sonuç ne oldu?
Suriye’nin en alt tabakalarından bütün kriminal tipler, her türden 

suça bulaşmış insan sefaletleri de içinde olmak üzere 5 buçuk milyon 
vatansız ve milletsiz Suriyeliyi kucağımızda bulduk.

8 yıldan bu yana beslemekteyiz onları. Onlarsa Vakıf Han’da Ab-
dal Yatır gibi yatmaktadırlar. Sırf onlar için harcadıklarımız, 80 milyar 
doları aştı. Türkiye’nin Suriye bataklığına dalması sonucu oluşan tüm 
ekonomik kayıpları göz önüne aldığımızda bu zarar 200 milyar dolar-
dan aşağı değildir, namuslu ekonomistlerin hesaplamalarına göre.

Bu 5 buçuk milyon Suriyeli, bunca yıldır beslenmelerine rağmen 
vatanlarına ve milletlerine olduğu gibi Türkiye’ye ve Türkiye insanına 
da düşmandırlar. Dikkat edin ve gözlemleyin: Hiçbirinin bize karşı bir 
şükran duygusuna sahip olduğunu göremeyeceksiniz.

İşte televizyona çıkarılıyor bazıları. Ne diyorlar orada?
“Siz de Emevi Camii’nde Cuma namazı kılacaktınız. Size de Avru-

palılar para veriyor.”
Oysa AB Emperyalistlerinin, Türkiye’nin bunca maddi zararına rağ-

men verdikleri para 1 buçuk milyar Avroyu geçmiş değildir.
Aylar önce yazdığımız bir değerlendirmede de Rusya destekli Su-

riye liderliğinin İdlib’i de adım adım kuşatacağını ve buradaki El Ka-
ide, El Nusra ağırlıklı onlarca Ortaçağcı katilden oluşan ÖSO’yu (sen 
onlara “Suriye Milli Ordusu” adını taktın bir süre önce, değil mi?) ve 
onların çevresindeki dinciler güruhunu püskürtüp Türkiye’ye süreceği-
ni söylemiştik. 

İşte bu gerçekleşiyor adım adım, Hafız...
Rusya ve Suriye Ordusu kuşatmayı günbegün sıkıyor, daraltıyor. 
Ne dedi iki gün önce Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi?

“Birleşmiş Milletler (BM), Suriye’nin İdlib bölgesindeki çatış-
maların yoğunlaşması halinde yaklaşık 2 milyon Suriyelinin Tür-
kiye’ye sığınabileceği uyarısında bulundu.

“BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Yardım Koordinatörü Panos 
Moumtzis konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bu çatışmalar daha 
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da şiddetlenir ve ölenlerin sayısı yükselmeye devam ederse yüz bin-
lerce, hatta 1 veya 2 milyon Suriyeli, Türkiye sınırına doğru yol 
alabilir.” diye konuştu.”[25]

Evet, Kaçak Saraylı Hafız...
2 milyon Suriyeli daha Türkiye’ye dolarsa, işte o zaman seni iktidar-

da devşiricin ve yapımcın, efendin ABD Çakalları bile tutamazlar artık.
Ama bu şimdilik İdlib. Fırat’ın doğusunda da benzer durumla kar-

şılaşacaksın bak...
Emperyalist Haydutlar ABD, AB ve Putin Rusya’sı, seninle hem 

dalgasını geçiyor hem de hani bir internet repliğinde olduğu gibi “Yav 
he he” diyerek oyalıyorlar, avutuyorlar seni. 

Bak seninle ortak devriyeye çıkıyoruz filan diye Suriye kırsalında 
avara kasnak gibi dolaştırıyorlar, amaçsız, umutsuz, yönsüz, yordamsız 
bir şekilde.

Söylemekten bıkıp usandık yahu. O Emperyalist Çakalların açık, 
kesin, net stratejik hedefleri var tüm bölgede ve Suriye’de.

Nedir ABD’ninki?
BOP’u hayata geçirmek.
Nedir Putin Rusya’sınınki?
Bölge ülkelerini kendi yörüngesine ve hegamonyasına alabilmek.
Seninki nedir Hafız?
Emevi Camii’nde namaz kılabilmek ha?
Meşhur halk deyişiyle kargalar güler haline be...
Onlarca kez söyledik bak bir kez daha söylüyoruz:
Tüm namuslu, aklı eren aydınlarımızın, askerlerimizin ve hatta bir 

saray yalakasından başka pek bir yönü kalmamış olan Metin Feyzioğ-
lu’nun bile dediği nedir Suriye konusunda?

Suriye’nin meşru yönetimiyle yani Beşşar Esad liderliğindeki 
BAAS Yönetimiyle anlaş. Bu yönetimin çıkarlarıyla Türkiye’nin çıkar-
ları bütünüyle örtüşür. Bu bataklıktan artık çık. Yeter ihanet politikala-
rın yüzünden bu millete ve bu halkın çocuklarına çektirdiklerin, ettiğin 
kötülükler.

Sen de farkındasın nasıl bir bataklığın içinde bulunduğunun Suri-
ye’de. İşte bu sebeple de milletin dikkatini başka yöne kaydırabilmek 
için gâh demircilerin küllenen ateşini yeniden harlandırmak için körü-

[25] https://tr.euronews.com/2019/06/10/bm-uyardi-idlib-de-catismalar-yogunlasirsa-2-mil-
yon-suriyeli-turkiye-ye-siginabilir.
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ğün koluna asılmaları gibi din alıp satmaya asılıp hız veriyorsun, kuşa 
çevirdiğin Anayasayla bile açıktan çelişen şeriat fermanları çıkarıp 
Resmi Gazetede yayınlatabiliyorsun; gâh “Kanal İstanbul” adını verdi-
ğin bir ihanet projesini güncelleyip yeniden gündeme taşıyorsun. 

Bu ihanet projesiyle de hem Trakya’da yeni rant alanları yaratıp 
kallavi vurgunlar vurmayı hesaplıyorsun, hem de Montrö’yü çiğneyip 
geçersiz duruma düşürerek efendin ve iktidara getiricin ABD Emperya-
list Hayduduna; “Bak senin istediğin miktarda harp gemini Karadeniz’e 
geçirip tıpkı Akdeniz’de olduğu gibi orada da rahatça dolaşmalarını 
sağlayacağım”, diye mesaj veriyorsun. Böylece de efendine bir büyük 
hizmette daha bulunmak istiyorsun giderayak. “Bak senin için bizde 
hizmette sınır yoktur, yeter ki beni iktidarda tutmaya devam et”, mesajı 
gönderiyorsun. 

Ama burada da batağa saplanacaksın. Rusya, ABD’yle el ele vere-
rek Montrö’yü çiğnemenize asla izin vermez. Şimdilik ses çıkarmadı-
ğına bakma, aldanma. Eğer o ihanet projesini hayata geçirirsen Rusya 
diyecek ki; “Montrö’nün yasaları aynen Boğazlarda olduğu gibi burada 
da geçerlidir. Sen ancak yaptığın bu şeytani hileleri ve ayak oyunlarını 
Allah’la aldattığın zavallı, bilinçsiz “hülooğğ”cularına yedirebilirsin.”

Daha ilk çıktığınız günlerde
çıkar amaçlı bir kriminal örgüt olduğunuzu

gördük, gösterdik
İşin gücün ihanet, vurgun, talan, din alıp satma, insanları Allah’la 

aldatma, yalan ve iftiradan ibarettir be Hafız!
Bu kadar ihaneti, bu kadar kötülüğü, bu kadar kin ve nefreti, bu 

kadar gözü doymaz vurgun ve yağma iştahını o bedenine nasıl sığdıra-
bildin be Hafız?

Sadece sen değilsin böyle olan üstelik. Tüm avanen de, AKP’gil-
ler’in tamamı da böyle.

Ne demiştik kurulduğunuz ilk günlerde?
“Bu normal bir parti değildir, çıkar amaçlı kriminal bir örgüttür, bir 

haydutluk örgütüdür.” 
Aynen o tespitimiz de bire bir doğrulanmıştır. 
Suça, hırsızlığa, kamu malı yiyiciliğine ve ihanete, yalana dolana 

bulaşmamış bir tek kişinizi gösterebilir misiniz be Hafız?
Yok böyle bir kişi aranızda...
 “Küçük Tetikçi” namıyla maruf Cem Küçük’ün de açıkça TV’sin-
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den dile getirdiği gibi, sen düşeceksin ve hepiniz yargılanacaksınız Ha-
fız. Hiç kaçışınız yok.

Bunca kötülük, bunca ihanet, bunca zulüm, bunca hırsızlık, yağma, 
Mahkeme-i Kübraya kalmayacak yalnızca. Bu dünyada da bugünkü, şu 
anki yasalar çerçevesinde yargılanacaksınız...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Aralık 2019 
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Şehit Muammer Kaddafi’nin kanı bulaştı ellerinize
Evet, Kaçak Saraylı Binbir Surat Hafız...
Demek “merhum Kaddafi’nin ömrü vefa etmedi”, öyle mi?
Yazık ya...
Hiç utanıp sıkılmadan, hiç yüzün kızarmadan bu sözü söyleyebili-

yorsun ya; işte biz de buna şaşıp kalıyoruz...
Ve utanıyoruz insanlığımızdan. Yani seninle aynı canlı türünü 

paylaşmamızdan. 
Hain, niye demiyorsun, efendim olan ABD Emperyalist Haydut 

çakalı emir verdi, ben de taşeronluk görevimi yerine getirerek elbirli-
ğiyle saldırdık, Şehit Kaddafi’nin Libya’sına?

Beş savaş gemisi gönderttim ben de oraya, ABD’li, AB’li sapık, 
sarhoş amirallerin emrine verdim o gemileri ve hep birden saldırdık 
Gerçek Müslüman, Türk ve Türkiye dostu Muammer Kaddafi’ye, 
onun ülkesine...

Cehenneme çevirdik Libya’yı. Kaddafi’yi katlettirdik, hem de ciğe-
ri beş para etmez sokak çakallarına...

Önce aşiretinin ve doğum yerinin olduğu bölgeye giderken Fransız 
jetleri vurdu havadan konvoyunu. Kaddafi, canını kurtarmak için kaçıp 
oradaki bir köprü altına sığındı. Orada bulup yakaladık onu.

Sonra da meteliğe anasını satacak, kahpeleşmiş çakalları saldırttık 
üzerine. Linç ettiler Kaddafi’yi. 

Üstelik de Kaddafi’ye ve ülkesine saldıran NATO Ordusu’nun genel 
karargâhını, efendimize hizmet aşkımızdan dolayı İzmir’e kurdurttuk. 
Oradan yönetildi, Kaddafi’yi ve 100 bin insanı katleden NATO saldı-
rıları. 

Oysa daha bir yıl önce Kaddafi’ye “kardeşim” diyerek sarılmıştım 
onun başkentinde. Kucaklaşmıştık ve o bana insan hakları ödülü ver-
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mişti. 
İşte bu sebepten, o zamanki efendim ABD Başkanı Obama; “NATO 

Libya’yı vurmalıdır”, dediğinde ben boş bulunup; “Yahu ne işi var NA-
TO’nun Libya’da?”, deyiverdim. 

Bu densizliğim üzerine, Obama; “Gak guk etme. Ne emrediliyorsa 
onu yap.”, diye kesin buyruk verince, bir anda 180 derecelik bir dönüş 
yapıp; “Aman efendim, oldu işte bir hatamız, cehaletimize ver. Sizin 
yüksek bilgeliğinizi ve oradan kaynaklanan buyruklarınızın hikmetini 
gaflete düşüp bir anda kavrayamadım. Tabiî ki NATO Libya’yı vurma-
lı. Hem de o saldırgan NATO kuvvetlerinin karargâhı da İzmir olmalı. 
Lütfen kabul buyurunuz dileğimizi ve şehrimizi.”, deyip af diledin.

Sonra da olanlar oldu işte, bildiğiniz gibi...

İhanetini gizliyorsun
Niye bu insanı insanlığından utandıran, her bir harfi, virgülü kallavi 

ihanet yüklü gerçeğin tâ kendisinin ifadelendirilmesi olan sözleri söy-
lemiyorsun da, sanki Kaddafi’ye acıyormuşsun gibi; “Merhum Kadda-
fi’nin ömrü yetmedi”, numaralarına yatıyorsun?

Her zamanki dönekliğinden, ikili oynayışından, ikiyüzlülüğünden 
ve binbir suratlı oluşundan, değil mi?

“Nasıl olsa aradan sekiz yılı aşkın süre geçti. Yeni neslin bir kısmı 
zaten bilmez bu olanları. Eskiler de unutmuştur. Unutmayan da bizim 
korkumuzdan unutmuş gibi yapacak”, deyip gerçeğin tersyüz edilmiş 
hali olan böyle ifadeler edebiliyorsun.

Partinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısında aynen şöyle yap-
mışsın bu ikiyüzlülüğü:

“Bundan yaklaşık 10 yıl önce başlattığımız, 2012’de ilk adım-
larını attığımız çalışmaları nihayet 27 Kasım’da imzaladığımız bir 
mutabakatla neticelendirdik. Yani merhum Kaddafi’nin dönemin-
de, başbakanlığımda da bu adımları atmıştık, ömrü vefa etmedi ve 
bu işi neticelendiremedik, bu işin mazisi oralara kadar dayanıyor 
ve çok daha kararlı, çok daha içi dolu bir anlaşmayı imzalamak 
üzereydik.”[26]

İmzalamak üzereydiniz, öyle mi?
Peki niye imzalamadın?

[26] http://www.hurriyet.com.tr/gundem/son-dakika-haberi-cumhurbaskani-erdogan-boy-
le-bir-davet-olduguna-gore-icabet-ederiz-41406307.
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“Çok daha kararlı, çok daha içi dolu bir anlaşma” hazırlanıp önüne 
gelmiş de neden imzalamadın?

Efendin ABD Çakalından korktuğundan, değil mi?
Acaba o çakalın hoşuna gitmez de beni deliğe süpürüverir mi, diye 

korktun. 
Herkes demedi mi sana o zamanlar, imzala böyle anlaşmaları, diye? 

Üstelik sadece Libya’yla da değil; Mısır’la, Ürdün’le, Suriye’yle, 
İran’la da imzala diye?

Namuslu onlarca aydın dedi bunu size.
Ama sen ve avanen, efendilerinizden izinsiz parmağınızı bile kıpır-

datamazsınız ki...
Acınacak hallerdesiniz be Hafız...

İslam dünyasına yaptığınız bunca kötülükten sonra 
hangi yürekle Kur’an’dan bahsediyorsun?

Geçenlerde bir de diyorsun ki; “Biz yaşayışımızı Kur’an’a uydur-
malıyız.”

Yahu ABD’li ve AB’li efendilerinin buyruğu üzerine zinayı suç ol-
maktan çıkaran kim?

Sen değil misin? Siz değil misiniz?
Kur’an’ın ruhuna uygun tüm yasalarını çiğneyen kim?
Sizsiniz...
Halkına, vatanına, İslam Dünyasına ihanet eden sizsiniz. Trilyon-

larca dolarlık kamu malını aşırıp iç eden sizsiniz. Vatan topraklarını ve 
Mavi Vatan’ı Yunanistan’a elinizle peşkeş çeken sizsiniz. Durup din-
lenmeden yalan söyleyen, iftira atan, insanları Allah’la Aldatan sizsi-
niz. Din kisvesi altında dağlar büyüklüğünde ve ağırlığında dünya men-
faati sağlayan sizsiniz.

Hangi yürekle Müslümanlıktan, Kur’an’dan, imandan, ahiret gü-
nünden söz edebiliyorsun sen?

İslam Dünyasına yaptığınız kötülüklerden dolayı, milyonlarca ma-
sum Müslümanın, efendileriniz ABD ve AB’nin taşeronluğunu ederek 
kanını içtiğinizden dolayı yatacak yeriniz yok sizin.

Eğer Cehennem var ise, onun en alt katında yani Yedinci Katında 
en uzun süre ne kadar kalınıyor ise o kadar süre kalacak olan sen ve 
avanendir, Hafız. Bunu adın gibi bil...
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AKP’giller, Türkiye’yi Libya’da bir başka felakete 
sürüklemek istiyor

Dönelim yeniden Libya meselesine...
Senin Libya’da mutabakat imzaladığın yönetim yani Trablus Yö-

netimi, ülke topraklarının sadece yüzde 6,5’ine sahip. Türkiye’nin iki 
buçuk katı büyüklüğe sahip Libya’nın topraklarının yüzde 66’sına ise 
CIA yetiştirmesi General Halife Hafter ve onun avanesi hükmediyor.

Onun karargâhı neresi?
Tobruk...
Ülkenin güney kesimini ise, Araplaşmış bir barbar aşireti olan El 

Verfele Aşireti kontrol etmektedir. Ki onun hâkimiyetindeki topraklar 
da, ülke topraklarının yüzde 17,5’ine tekabül eder. Bunlar 1 milyon 
civarında bir nüfusa sahip olup ülke nüfusunun 6’da 1’ini oluşturmuş 
olmalarına rağmen savaşçılıklarıyla öne çıkmış insanlardır. 

Bu insanlar da şu anda CIA’cı, dolayısıyla da Amerikancı Halife 
Hafter’le iyi ilişkiler içerisindedirler.

Demek ki Hafız, ABD, CIA’cı Halifesini destekliyor, her iki tarafı 
da elinde tutmaya gayret etmekle birlikte.

Rusya da Halife Hafter’ci. 
Senin Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaptığın Trablus’taki 

İhvan’cı hükümet, öyle görülüyor ki, geleceği parlak olmayan bir grup-
tur.

Sen şimdi bunlara destek için Türk Ordusu’nu oraya göndereceksin, 
deniz yoluyla, hava yoluyla. 

Peki, o hükümet kaybederse ne olacak?
Sen de onunla birlikte batacaksın...
O yaptığın anlaşma da hikâye olacak...
Şu da kesin bir gerçektir ki, Libya’yı BOP çerçevesinde böyle parça 

parça doğrayarak birbirleriyle kapıştırıp, ülkeyi ve insanlarını mahv-ı 
perişan etmek için Muammer Kaddafi’yi şehit ettirdi bu alçaklar. 

Sen de piyon rolünde onlara hizmetkârlık ettin. 
Savaştıracaklar daha bu parçaları birbirleriyle, iyice eriyip tükensin 

ülke diye. Ondan sonra da sinirleri alınmış lop et gibi yutacaklar Lib-
ya’nın petrolünü ve diğer doğal zenginliklerini. 

İşte bu sebepten belki söz dinlersin diye bazı yurtsever aydınlar sana 
uyarı ve tavsiyelerde bulunuyorlar. Bak, Mehmet Ali Güller ne diyor 
konuya ilişkin makalesinde:
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“Ne yapmalı?
“Türkiye’nin hızla “jeopolitikçi bakış”tan kurtulması gereki-

yor. Bu bakışı şu sözlerle ifade ediyorlar: “Şam yönetimini devir-
mezsek, Ankara’yı koruyamayız; Libya’ya asker göndermezsek 
Suriye’deki kazanımlarımızı koruyamayız…”

“Bu bakışın sınırı yok: Yarın da “Libya’daki payımızı korumak 
için Tunus’a, Cezayir’e girmemiz gerekir” derler!

“Dolayısıyla bu bakıştan kurtulup Atatürk’ün, “ittifaklar kura-
rak Türkiye’nin etrafında bir güvenlik kuşağı oluşturma” anlayışı-
na dönmemiz gerekiyor.

“Somut olarak:
“1. Libya’dan pay kapma anlayışı yerine Libya’nın birliği sa-

vunulmalı.
“2. İhvancı Trablus hükümetini askeri olarak destekleme ve 

Tobruk hükümetine düşman olma çizgisini bırakıp müzakere ma-
sasında Tobruk hükümetinin de olacağı gerçeğine göre hareket 
edilmeli; “esnek diplomasi” yapılmalı.

“3. ABD ve AB’ye karşı Libya’nın birliği için Rusya’yla işbirliği 
yapılmalı.

“4. Türk-Rus işbirliği Doğu Akdeniz’de Ankara’ya Şam ve Lüb-
nan işbirliği sağlar. Hatta Kahire’ye bile içinde bulunduğu mevcut 
ittifakları sorgulatır!

“Özetle, Trablus’a asker değil, Şam’a ve Kahire’ye diplomat 
göndermek gerekir!”[27]

Tabiî bunları anlayabilecek bir zihin ve ruh yapısına sahip değilsin. 
Sen bugüne kadar hep efendilerin ne derse onları yaptın. Hâlâ da yap-
maya devam ediyorsun. Bu sebeple de Türkiye’yi felaketten felakete 
atıyorsun. İktidarını bir gün bile fazla sürdürebilmek için yapmayaca-
ğın ihanet ve kötülük yok bu ülkeye.

Yurtsever bir diğer aydın olan, Deniz Harp Okulu Eski Komutanı 
Koramiral Türker Ertürk de Cumhuriyet’te yayımlanan bir röporta-
jında bu konuda şöyle diyor:

“- Doğrusu ne? 
“Münhasır ekonomik bölgeni ilan et. Bu konuda Suriye’yle ma-

saya otur. Oturmamız lazım. Mısır ile masaya otur. Oturamıyor, 
çünkü ikisine karşı da İhvan problemi var. (...)

“Rusya başlığına dönmek istiyorum: Putin’le nasıl problemler 
yaşarız? 

“Ruslar biliyorsunuz satrancın güçlü temsilcilerini yetiştirmiş 
bir ülke. Putin de akıllı birisi. Türkiye’yi fazla ürkütmek, kay-
betmek istemeyecekler. Putin’in amacı, Türkiye’yi Batı’dan, NA-

[27] http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/1711566/libyanin-birligi-savunulmali.html.
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TO’dan koparabilmek. Bir anlamda bu konudaki rahatsızlığını 
belirtecek, ileri gidecek hamleler yapmayacak ama Türk aske-
rini Libya’da başarısız kılabilmek için el altından işler yapacak. 
Hafter’e destek verecekler… İktidarın, kararlarının sorgulayıcı 
akıl, bilim süzgecinden geçmediği, tarihimizden ders almadığı ve 
Türkiye’nin çıkarları ve güvenliğini gözetmediği çok açık. Varsa 
yoksa kendi çıkarları, bekası, iktidarda devamlılığı ve çağdışı si-
yasal İslamcı ideolojisi. İktidarın bu politikasıyla Türkiye’ye Suri-
ye’de, Doğu Akdeniz’de, Ortadoğu’da, Libya’da çıkış yok. Bir de 
şu problem var: Artık diplomatlarımız eskisi gibi ehil ve nitelikli 
değil. Diplomatlarımızın çok büyük bir bölümünü “Monşer” diye-
rek küstürdüler, tasfiye edildiler. Çapsız diplomasiyle olacaklar da 
ancak budur!  

“- Libya’nın Türkiye’den istediği askeri güç TSK’yi zorlar mı? 
“İç savaşa girdikçe ve savaşta tırmanma oldukça gönderdiğiniz 

kuvvetlerin sayısını artırmanız lazım. Savaşmak hem kan kaybı 
hem de ekonomik kayıptır. Ordu midesi üzerinde yürür ve lojis-
tiğe ihtiyacı vardır. Zaten ekonomik zorluklarımız var. Sen ne ya-
pıyorsun, dışarıya kuvvet göndererek harcamalarını artırıyorsun. 
Silah, araç gereçlerimizin çoğu dışarıdan geliyor, Türkiye’de üret-
tiklerimizin önemli ölçüde parçaları da dışarıdan. Dövize, paraya 
ihtiyacımız var, ama yok. Bu sefer Türkiye’nin geleceğini Araplara 
peşkeş çekerek para sağlayacak, bunu da Türkiye’nin refahı için 
kullanmayacak, Türkiye’yi enkaz haline getireceksiniz.  

“- ÖSO’nun Suriye’den Libya’ya transfer edildiği iddiası var… 
“ÖSO, Türkiye’nin vekâlet savaşçısı olmuş durumda. Onlara 

dolarla maaş veriyorlar. Suriye’de savaşırlar, gerekirse Türkiye’de 
operasyon yaparlar. Veya Libya’ya gönderirseniz orada savaşır-
lar… Peki, iktidar böyle bir şey yapar mı? İsmet Paşa’nın bir lafı 
var: Geçmişine bakacaksın: Yaptılar mı yaptılar! Yaparlar mı ya-
parlar! 

“- Son olarak: Meclis oylamasında yeni bir 1 Mart tezkeresi ya-
şanabilir mi? Özellikle iktidardan kopup yeni partilere geçecekle-
rin bir tavır koyabileceği konuşuluyor… 

“Umarım olur, ama sanmıyorum. Artık Türkiye’de tek adam 
yönetimi var. AKP milletvekillerinin liderlerinden bağımsız bir ira-
desi yok gibi gözüküyor. Ayrıca korku iklimi de var. Bunların altını 
çizdikten sonra inşallah olur diyelim.”[28]

Tepeden tırnağa ihanete battınız
Bir de diyorsun ki burada, Kaçak Saraylı Hafız; “Biz BM’nin tanı-

mış olduğu meşru Libya Hükümetiyle ilişki kurduk, onu destekliyoruz. 

[28] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylesi/1711563/ataturke-dusman-yapiya-as-
ker-gonderiyoruz.html.
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Öbürleri isyancı.”
Bak, senin bu demagojine nasıl bir cevap veriyor Türker Ertürk:

“- ‘BM’nin tanıdığını destekliyoruz’ deniyor… 
“Kuyruklu yalan. Eğer öyleyse Suriye’de BM’nin tanıdığı Beş-

şar Esad yönetimine karşı vekâlet savaşına niçin odun taşıdınız? 
Libya’da da İhvan’ı destekliyorlar. Suriye’de de İhvan’ı destekli-
yorlar. Mısır’la da İhvan yüzünden kavgalıyız.”[29]

Tepeden tırnağa ihanete batmış durumdasınız Hafız, hep söyleye-
geldiğimiz gibi. 

İhanete de battınız, bataklığa da saplandınız...
Suriye’de hezimetten başka sizi bekleyen hiçbir şey yok. Sadece 

ABD’li efendine hizmetkârlık ediyorsun orada. Hani efendin der ya 
kendi lisanıyla “proxy war”, “vekalet savaşı” veriyorsun, piyon ola-
rak...

Sizi ve Türkiye’yi yardan atabilmek için bir tutam ot uzattı önünüze: 
İhvancılık otu.

Bakın, dedi, siz bu savaşlara girin, sonunda İhvancı İslam Coğrafya-
sının lideri olacaksınız...

Siz de boylu boyunca girdiniz o işe...
Şu günlerde yeni bir partiyle karşına çıkarılan Davidson, sözde te-

orisini bile yaptı, yaptığınız bu taşeronluk işinin. Adını da “Stratejik 
Derinlik” koydu. Orada savunulan görüşlerin bilimin ışığında bir de-
ğerlendirmesini yaparsak, ona tamı tamına “Stratejik Delilik” demek 
gerekir, deriz.

Emekliler kahvesindeki sohbetlerde bile, ancak bir Ortaçağcı mec-
zubun hayalhanesinde üretilebilecek o türden zırvalamalara yer veril-
mez, öyle akla ziyan saçmalamalar savunulmaz, hasbelkader savunan 
olursa da asla ciddiye alınmaz...

Ama sizler, Muaviye-Yezid Dini’nin afyonunun zehriyle beyniniz 
hasara uğratılmış ve meczuplaştırılmış olduğunuz için, böylesine bir 
gerçeklerden kopuk hayaller âlemine attınız kendinizi. 

Davidson şu anda görünüşte karşında. Ama senin ve avanenin uy-
guladığı dış politika tümüyle Davidson’un bu deli saçması tezlerinin 
bire bir uygulanmasından ibarettir. İstersen sor Davidson’a. Hiçbirine 
yanlıştır ya da doğru değildir, demez. Doğrudur, aynen devam edin, der. 

[29] (http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylesi/1711563/ataturke-dusman-yapiya-as-
ker-gonderiyoruz.html.
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Amerika’nın zavallı meczuplaştırılmış piyonlarısınız be Hafız. 
FETÖ gibi bitireceksiniz sonunda kendinizi ve el içine çıkamayacak-
sınız da, Türkiye’yi de büyük felaketlere sürükleyip uçurumlardan sa-
vuracaksınız.

Sadece BOP çerçevesinde değil ABD’li yapımcın ve efendilerine 
hizmetiniz be Hafız.

“Kanal İstanbul” talanıyla asıl derdin
Montrö’yü yok edip

Karadeniz’i ABD donanmasına açmak
Şimdi de onların donanmasını “Kanal İstanbul” ayağıyla, 

Montrö’yü yerle bir edip Karadeniz’e geçirme derdindesin. 
ABD Emperyalist Çakalının güneyde ve doğumuzda ettiği kötülük-

ler pek hoşumuza gitti de biraz da aynı şeyleri kuzeyimizden yapsın, 
diyorsun Hafız.

İşte onun için de tutturdun “Kanal İstanbul” diye...
Bu ne hizmet aşkıdır böyle yahu...
Tabiî karşılığında da iktidarda kalma yani koltuk ve bu arada da Ka-

run’un hazinelerini yüze, bine, milyara katlayan küpler doldurma aşkı 
seninkisi ve sizinkisi. 

Efendin; “Savun oğlum Tayyip bizi”, diyor; sen anında atılıyorsun 
öne ve giriyorsun söze. Aynen şunları söylüyorsun. Bu dediklerini de 
Türker Ertürk’ün yukarıda andığımız röportajından aktaralım yine:

“2016’da bir açıklama yapıyor Sayın Erdoğan, “NATO’nun 
Karadeniz’de aktiviteleri yetersizdir” diyor. Bir anlamda davet 
ediyor. Yetmiyor; 2016’da Varşova zirvesinde, sonra Brüksel’de 
NATO’nun Karadeniz’de askeri varlığını artırma kararı alınıyor. 
İtiraz etmiyorsun, belli ki Montrö’yü delme peşindesin. Bunun için 
de bir girişime ihtiyaç var, o da Kanal İstanbul…”[30]

Anlaşıldı; efendinle birlikte ABD Donanmasını Karadeniz’e sokma 
derdindesiniz ama Boğazlar’da bir kilit var, Sinan Meydan’ın deyi-
miyle. O da Montrö Antlaşması’dır. Sen o kilidi pas geçebilmek için 
Türkiye’ye, Trakya’ya ve İstanbul’a binbir kötülüğü dokunacak olan 
Kanal İstanbul’u açma telaşına girdin şimdi. Eğer yapabilirsen bunu, 
efendine diyeceksin ki; “Bak, senin bu konudaki buyruğunu da yeri-
ne getirdim, donanmanı Karadeniz’e soktum. Sanki açık denizmiş gibi 

[30] agy.
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orada da serbestçe kullan donanmanı. Bak, gördüğün gibi senin için 
hizmette sınır yoktur bizde. Beni deliğe süpürme, kullanmaya devam 
et. Senin her türlü çıkarına hizmet ederim ben.”

Tabiî bu arada da vurguncu Arap dostlarınızla birlikte akla hayale 
gelmez vurgunlar vuracaksınız, Kanal İstanbul maskesi ardında. O da 
ikinci bir kazancınız olacak.

Bu kadar ihanet, bu kadar kötücüllük, bu kadar kin ve nefret nasıl 
sığmış o bedeninize be Hafız?.. Sadece senin değil tüm avanenin...

Neyse, sözü daha fazla uzatmayalım...
Bütün bu ihanetlerinizin, vurgunlarınızın hesabını vereceksiniz be 

Hafız!
Bugünkü yasalar sizin ihanetlerinizin ve kötülüklerinizin hesabını 

sormaya yeter de artar bile. Bütün mesele bağımsız yargıda yani kuv-
vetler ayrılığında, emri sadece yasalardan ve vicdanından alan savcı ve 
yargıçlardan oluşan gerçek mahkemelerin oluşturulabilmesinde.

O da olacak...
O gün de gelecek Hafız...
Hiç kaçışınız, uçuşunuz olmayacak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

31 Aralık 2019 
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ABD emrediyor, AKP’giller
 Montrö Antlaşması’nı ihlal etmenin yollarını arıyor
Hiç gak guk etme, Kaçak Saraylı Hafız...
Hiç kuru gürültü yaparak, sağa sola bağırıp çağırarak meseleyi 

saptırmaya ve büyük ihanetlerinden birini maskelemeye çalışma.
Her şey ayan beyan meydanda artık. Rahmetli yurtsever aydınımız 

Aytunç Altındal’ın ve Mustafa Kemal gelenekli komutanların, hepsi 
de yaşanmış olaylara dayanan şu açıklamalarına bir bakın:

“Türk basınında ne hikmetse yer verilmeyen fakat muhteme-
len yarın veya en geç öbür gün Condoleezza Rice’ın açıklayacağı 
başka bir olay var. Bu geliş gidişler için de bundan hiç söz edil-
miyor. Nedir o? Amerikan Deniz Kuvvetleri Donanması’nın Kara-
deniz’e çıkma isteği var. Ve bu bizim Montrö anlaşmamızın 11 ve 
12. Maddeleri ihlal edildiği takdirde çıkabilir. Demek ki, Montrö 
gündemde…” derken, “Ve diyor ki Amerika, Benim Akdeniz’deki 
donanmamı ben Karadeniz’e çıkaracağım, bana izin vereceksin di-
yor Türkiye’ye. Condoleezza Rice, bunu hükümete bildirmiştir. İlk 
kez biz bu programda söylemiş olalım.”[31]

A. Altındal, bundan tam 13 sene önce (2006 yılında) yapmıştır bu 
açıklamaları. 

Demek ki ABD Emperyalist Haydudu, artık kendi devşirip iktidara 
taşıdığı, yani kendi kucağında oynayan bir iktidarı bulunca Türkiye’de, 
bu alçakça emellerini uygulamak için davranışa geçmiş. 

Şimdi de Türk Ordusu’nun emekli komutanları Atilla Kıyat ve Tür-
ker Ertürk’ün aşağıdaki açıklamalarını görelim. 

***

“TRAKYA’YI SAVUNMAK: Kanal İstanbul, Dimyat’a pirince gi-

[31] https://odatv.com/kanal-istanbulun-altindan-abd-projesi-cikti-24121901.html.



derken evdeki bulgurdan, hatta evden olma projesidir. Montrö Sözleş-
mesi’ni bilenler, ne demek istediğimi anlar. Ekolojik sonuçlarını değer-
lendirmeyi bilim insanlarına bırakıyorum. Bir gün Trakya’yı savunma 
durumunda kalırsak ne olur, bu değerlendirmeyi de karacı arkadaşları-
ma bırakıyorum.

“2009’DAKİ ZİYARET: ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jef-
frey, daha önce ülkemizde ABD Büyükelçisi idi. Kayseri’de benim genel 
müdürü olduğum şirketin tekstil fabrikasını ziyaret etmek istedi. ‘Buyu-
run’ dedik, geldi. ‘Siz Kuzey Deniz Saha Komutanı idiniz, Karadeniz 
ve Boğazlar’dan sorumluydunuz, Türk ve ABD Donanmaları, Karade-
niz’de çok iyi şeyler yapabilir’ dedi. ‘Tabii ki ama, Montrö Sözleşmesi 
prensipleri dahilinde’ dedim. ‘Türkiye ve ABD istedikten sonra kimse 
bir şey yapamaz’ dedi. ‘Hayır büyükelçi, bu sözleşme Türkiye için hayati 
öneme haizdir ve hiçbir nedenle dışına çıkmayız’ dedim. Sustu, niyeti 
Karadeniz’e çıkaracakları gemilerden atılacak füzelerle, Ortadoğu’daki 
hedefleri, hiçbir tehdide maruz kalmadan vurmaktı. Ankara’ya giderek, 
görüşmeyi Deniz Kuvvetleri Komutanı’na aktardım. ‘İlgililere aktarabi-
lir miyim’ dedi. ‘Tabii’ dedim ve MGK’da paylaştığını öğrendim.

“GÜNDEME GELMEMELİ: Montrö ile Boğazlar’dan geçiş özgür-
lük hakkına sahip olmasına rağmen geçiş kuralları Türkiye’nin koydu-
ğu kurallara bağlıdır. Kuvvetler dengesini koruyan anlaşmadır. Kanal 
yapıp geçişlerin oradan yapılmasını zorlarsanız Montrö masaya yatırı-
lacaktır. Montrö’yü gündeme getirecek her şeyden uzak olmalıyız. Bu 
Türkiye’nin izlediği politika.”[32]

***

“Hiç unutmuyorum, Ankara’dan bir haber geldi, “Bir İngiliz amiral 
gelecek, Karadeniz Uyumu Harekâtı kapsamında neler yapıldığını gör-
mek için diye. Bizzat Deniz Kuvvetleri Komutanı Yener Karahanoğlu 
aradı “Türker sen ilgilen ve neler yapıldığını anlat” dedi.

“- Neden geliyor? 
“Neler yaptığımızı görmek için. Gezdirdik, durumları anlattık. Otur-

duk, orduevinde kahve içiyoruz. Orduevi öyle güzel bir yerde ki, tam 
limanın önünde. O sırada iki firkateynimiz ve bir denizaltımız rotasyo-
nel olarak görevdeler ve karşımızda iskelede bağlılar. Hiç unutmuyo-
rum, İngiliz amiral bana, “Ya çok güzel bir liman. Bu limanda keşke 
NATO gemileri de olsaydı” dedi. Ben de dedim ki, “E, şu anda NATO 
gemileri var… Türk gemileri NATO gemisi değil mi?” Kafalarında ne 
olduğunu anlatmak için söyledim. Türk gemisini NATO gemisi olarak 
bile görmüyor. O istiyor ki, oraya İngiliz, Amerikan gemileri gelsin. Biz 
Soğuk Savaş döneminde bile büyük güçler için çatışma haline getirt-
medik Karadeniz’i, bugün de bu çok önemli. Bunu NATO’da olmamıza 

[32] https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/abd-buyukelcisi-2009da-montroyu-delme-
yi-onerdi-5511541/.
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rağmen Montrö’yle ve dengeli dış politikayla başardık. İktidar şu anda 
ne yaptığını bilmiyor.”[33]

ABD ve İngiliz Emperyalistleri
Karadeniz’e açılmak için can atıyor

Açıkça görüldüğü gibi; Mustafa Kemalci komutanlar, ABD ve İngi-
liz Emperyalist Haydutlarının Karadeniz’e de çıkıp orada da serbestçe 
dolaşmak için can attıklarını, yanıp tutuştuklarını açık ve kesin biçimde 
ortaya koymaktadır.

Çakallar, oraya çıkıp Gürcistan, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan 
kıyılarında deniz üsleri kurup oralara kalıcı biçimde yerleşme niyetin-
dedirler. Eğer bu çakallıklarında başarılı olabilirlerse, hem Türkiye’yi 
dört bir tarafından kuşatmış olacaklar, hem de en büyük rakiplerinden 
biri olarak gördükleri Rusya’nın da burnunun dibinde savaş gemilerini 
dolaştırabileceklerdir. 

Bu emperyalist haydutlar, dünyanın her bir noktasını avuçlarının içi-
ne alıp oralara gönüllerince hükmetmek ve gönüllerince yağmalamak 
istemektedirler. Sahip oldukları emperyalist yapı, onları böyle davran-
maya mecbur tutmaktadır. 

Bu emperyalist devlet yapısı, ki emperyalist tekellerin yürütme ko-
mitesi işlevini görmektedir, bu emperyalist haydutları insanlıktan çıkar-
maktadır, insan soyunun baş düşmanları haline getirmektedir. 

Vahşi doğadaki hiçbir yırtıcı hayvan bunlar kadar acımasız; insan, 
hayvan ve doğa düşmanı olamaz. 

Bunlar sureta insandırlar. Yani insanlıkları görünüşten, kabuktan 
ibarettir. İçlerine, ruhlarına baktığınızda insandan, insani değerlerden 
zerre bulamazsınız.

Yeniçağ yazarı Ahmet Gürsoy, Aytunç Altındal’ın, yazımızın ba-
şında aktardığımız sözlerini köşesinde alıntıladıktan sonra, altına aynen 
şu yorumu yapmaktadır:

***

Sürüp gelen gelişmeler işin içinde ABD olduğunu doğruluyor.
Hatırlayalım:
6 Şubat 2003 tarihinde AKP Hükümetinin TBMM’ye sunduğu 

“Türkiye’deki askeri üs ve tesisler ile limanlarda gerekli yenileştir-
me, geliştirme, inşaat ve tevsi çalışmaları ile altyapı faaliyetlerinde 
bulunmak amacıyla ABD’ye mensup teknik ve askeri personelin 3 

[33] http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soylesi/1711563/bolum/23/video.html.
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ay süreyle Türkiye’de bulunmasına (…) Anayasa’nın 92’nci mad-
desi uyarınca izin verilmesi” diye bir tezkere hazırlığı vardı. 

Yine hatırlayalım. Bu savaş tezkeresi, “62.000 yabancı askeri per-
sonelin 6 ay süreyle Türkiye’de kalmasını istiyordu.”

Başka?
Ayrıca, yabancı askerlerin önemli stratejik merkezlerde konuş-

lanmasına izin vermesini istiyordu. Özellikle Akdeniz ve Karadeniz 
limanları büyük önem arz ediyordu.

İstenen liman listesi içinde özellikle Trabzon limanı çok çok mü-
himdi. ABD, Orta Doğu’da kendine alan açıyordu ama, Karadeniz’den 
liman istiyordu.

Neden?
Çünkü ABD, Karadeniz’de varlık göstermek istiyordu. Asıl 

amacı 6 aylığına izin alıp, sonra bu izni sürekli hale getirmekti.
Sözü nereye getireceğim?
Şuraya: ABD Montrö’yü sevmiyordu. Montrö Karadeniz’de var-

lık göstermesinin önünü kesmekteydi. Bu sebeple ya Montrö’yü dele-
cek bir formül bulacaktı ya da Kanal İstanbul Boğazları benzeri sade-
ce Türkiye’deki iktidarların geçiş iznine tabi olacak, bir başka suyolu 
açılmasını önerecekti. İşte ABD Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice, 
Türkiye’yi bu sebeple ziyaret etmiş ve Aytunç Altındal’ın o günlerde 
açıkladığı şeyi istemişti.

 Hatırlanacağı gibi, o tarihte TBMM 1 Mart 2003 günü tarihin 
akışını değiştirecek bir karara imza attı. Tezkereyi onaylamadı. O 
günden sonra Amerika’nın nevri döndü. Türkiye’den istediklerini 
alamamanın öfkesi büyüktü. Yerli işbirlikçilerini devreye sokarak 
Türkiye’de birçok operasyona imza attı. En son operasyonu 15 Tem-
muz sürecine giden yolu hazırlamaktı.

Balyoz, Ergenekon davaları, adalet sisteminin bozulması vb. ope-
rasyonlarla Türkiye’yi dönüştürme yoluna girdi.

Kısaca “pembe devrimler”, küçük dönüşümler yaşadık.
 Mart Tezkeresinin hazırlandığı süreçte işbaşında gene AKP iktidarı 

vardı. Amerikan talepleri karşısında ne yaptı? “Hemen iki gün sonra 
8 Şubat’ta ABD ile bir “mutabakat muhtırası” imzalayan AKP hü-
kümeti, ABD muharip birliklerinin taleplerine uygun olarak “üs ve li-
manların modernizasyonu”na girişmişti. 1 Mart tezkeresinin geçece-
ği konusu o kadar garanti görülmekteydi ki, ABD birlikleri ve askeri 
teçhizatı İskenderun limanına indirilmeye başlanmış (bir bölümü 
zırhlı ve paletli 522 araç indirilmişti), ABD bölgede askeri depo ve 
tesisler oluşturmaya başlamıştı. Kızılay, 9 Şubat’ta, Silopi’deki depo-
suna olası sığınmacılar için 100 bin çadır göndermişti.”

Ama tıpkı Amerika gibi iktidar da şaşkındı. 1 Mart’ta meclis va-
tanı gerektiği gibi savunmuş ABD’ye izin vermemişti. Şimdi birileri 
çıkmış diyor ki: “Kanal İstanbul projesinden rahatsızlık duyanlar 
gayrı millîdir.”
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Gayrı millileri tarih yazacak. Şüpheniz olmasın.[34]

***

Ülkemiz, dün kara dediğine bugün ak diyen 
fırıldakların eline düştü

Kim savunuyor bugün bu ihanet projesini?
Zamanın Ankara ABD Büyükelçisi Morton Abromowitz devşirmesi, 

Kaçak Saraylı Hafız ve onun baştan ayağa ABD yapımı AKP’giller’i...
Bir de kim savunuyor?
Bir de Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si...
Kaçak Saraylı Hafız ilk adımından itibaren ABD devşirmesi ve ABD 

yapımı olduğu için, efendileri ne derse anında onu söyler, onu savunur. 
Fakat hatırlanacağı gibi Arka Bahçeli’yle Kaçak Saraylı’nın arası 

bir zamanlar açıktı. Birbirlerine küfür ve hakaretlerin en kallavisi olan 
kelimelerle, ibarelerle saldırıyorlardı. O günlerde bu çökkün Arka Bah-
çeli, söz konusu ihanet projesi için yani “Kanal İstanbul” adını taktıkla-
rı bu proje için aynen şöyle demişti:

“2011 yılında Kanal İstanbul’un adı henüz konmadan, bir “Çıl-
gın proje”den söz edildiğinde, Bahçeli şu tepkiyi vermişti:

“Bir çılgın projeden bahsediliyor. Akıllı proje dururken, çılgın-
laşmanın ne anlamı var. ‘Çılgın proje’ dediğinin rahmetli DSP Ge-
nel Başkanı Bülent Ecevit’in bir projesi olduğu anlaşıldı. Demek ki 
çılgın proje değil, ama çalınan proje olduğu kesin. Böyle bir projey-
le bir günde televizyonlardan sabahtan akşama kadar propaganda 
ile çılgınlaştırdığınız Türkiye’yi daha da derin çılgınlaştırmanın 
manası var mı? İşsizlik, yoksulluk, anarşi çıldırtıyor. Böyle durum-
da, ‘Ne olacak bu Türkiye’nin hali?’ diye düşünmek lazım. Proje 
istismar meselesi. Kalkıp bir de bunu 22 milyar dolara 10 yıl içinde 
yapacakmışsınız. Peki 10 yıl bu yoksul vatandaş ne yapacak? Bu 
parayla çok daha hayırlı işler yapılabilir.”

“Birkaç ay sonra projenin adı konduğunda da Bahçeli, şöyle 
konuşmuştu:

“Güya yeni bir kanal açıyorlar, adına da ‘İstanbul Kanalı ve 
bu bir çılgın proje’ diyorlar. Bu, soygun düzenini çılgınca sürdüre-
cek bir projedir. Daha akılcı bir yol bulabilirsin. İstihdam yaratan, 
iş yeri sahiplerine, KOBİ’lere atölyelere, fabrika sahiplerine yeni 
yeni istihdam oluşturabilecek imkanları verebilir ve bir işsize, bir 
aç insanımıza bir ekmek kapısı bulabilirsin. Bunlara kafa yoraca-
ğın yerde, akılcı politikalar üreteceğin yerde, çıldırmış bir toplumu 

[34] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/abdnin-karadeniz-hedefi-54369yy.htm.
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çılgınca projelerle niye kandırıyorsun Sayın Başbakan?”[35]

İşte görüldüğü gibi Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli amigosu da bir 
zamanlar bu ihanete karşı çıkıyordu. 

Şimdi ne diyor?
O zamanki görüşünün 180 derece tersini:

“Bu projeden hiçbir haklı ve meşru bahanesi olmadan rahat-
sızlık duyanlar şuursuz ve gayri millidir. (...) Kanal İstanbul Pro-
jesi’nin ABD donanmasının Karadeniz’e çıkışının ve yerleşmesinin 
önünü açmak için hazırlandığını söyleyenler sadece yalancı değil, 
aynı zamanda müfteridir. Mesele rant değil, milli anttır, böyle de 
olmalıdır.”[36]

İşte bunlar böyle, arkadaşlar. 
Fırıldak gibi dönerler. Dün kara dediklerine bugün ak derler, dün ak 

dediklerine bugün kara...
Bunlarda ilke tilke aramayacaksınız. Rüzgârgülü bunlar. ABD’li 

efendileri ne taraftan üfürürse o yönde dönerler. 
Fakat şunu da belirtelim burada bu Arka Bahçeli vatandaş için: 
Bu vatandaş tutsak. Kaset tutsağı, daha önce de belirttiğimiz gibi. 

Kasetle arkadan yakalanmış bir defa. Tayyip de kasetini ele geçirmiş bir 
şekilde. O nedenle Tayyip ne derse bu da dilli düdük gibi aynı makamda 
ötmeye mecbur...

Vay Türkiye’m...
Ne hallere düştün, kimlerin yönetimine girdin böyle...
Vahdettin’ler, Damat Ferid’ler bile bunların yanında bir tık daha ka-

liteli kalırlar. Aslında onların yapamadıklarını, eksik bıraktıklarını bun-
lar tamamlamaya çabalamaktadırlar. Dolayısıyla da geçmişteki benzer-
lerinden katbekat daha haindirler, daha millet ve halk düşmanıdırlar.

Fakat geçmişteki benzerleri gibi bunların da sonu gelecek. Hiç kuş-
kunuz olmasın. Hesap verecek bunlar da, ettikleri bunca ihanetin hesa-
bını.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Ocak 2020 

[35] https://odatv.com/bahceliden-kanal-istanbul-cikisi-24121914.html.
[36] agy.
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Müslüman Kasım Süleymanî’nin
ABD tarafından katledilmesini lanetleyemeyen

din bezirgânları 
Kaçak Saraylı ABD devşirmesi ve ABD yapımı hain!
Kasım Süleymani ve beraberindeki heyet şehit değilse şehit kim?
Sen ve avanen her türlü hukuku, insani ve vicdani değerleri ayak-

lar altına alan bu alçakça ve puştça saldırıyı “kınıyoruz” bile diye-
miyorsanız; bırakalım Müslüman olmanızı filan da siz nasıl insan-
sınız?..

Demek ki sizde de efendiniz ABD gibi bütün insani, vicdani ve 
ahlâki değerler iflas etmiş...

Dünyanın öbür ucundaki komünist Küba devleti bile bu korkakça ve 
namussuzca saldırıyı kınıyor. ABD Emperyalist Haydudunu lanetliyor.

Ayrıca Bolivarcı Venezüela Cumhuriyeti’nin Chavez’ci Yönetimi de 
aynı şekilde ABD Çakalını kınıyor ve lanetliyor. İran Halkının yanında 
yer alıyor. 

Ama siz bunu bile yapamıyorsunuz...
Neye yanıyoruz biz, biliyor musunuz?
Tüm siyasi hayatınız boyunca din alıp satan, insanları durup dinlen-

meden Allah’la aldatan sizler, gerçek Müslümanlıkla, yani Hz. Muham-
med ve Kur’an İslamı’yla zerre miktarda olsun bir bağ kuramıyorsunuz 
ve ondaki değerlerden bir dirhem olsun alamıyorsunuz...

Siz daha yuvanızı yapınmaya başladığınız 2002 yıllarında bile ne 
kadar doğru bir tespitte bulunmuşuz hakkınızda; bunlar CIA-Penta-
gon-Washington İslamı’nın inananlarıdır. Bunların Kabe’si Washin-
gton-White House’tur. Bunların biricik tapındıkları Tanrı vardır, o da 
Para Tanrısıdır, demekle.

Başdanışmanın olacak Mücahit Küçükyılmaz nam ABD hizmetkâ-
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rına yaptırttığın şu rezil açıklamaya bak bir:
“Katil katledildi. Rüzgâr eken fırtına biçti.” 

Efendin ve yapımcın ABD Haydudunun bu insanlık dışı saldırısı 
karşısında sevinçle ellerinizi ovuşturuyorsunuz değil mi, Kaçak Sa-
ray’ınızın karanlık dehlizlerinde...

Malatya-Kürecik’e efendin ABD’nin Ortadoğu’daki ileri karakolu 
ve bekçi köpeği Siyonist İsrail’in korunması için radar tesisleri kurdur-
dun, değil mi, İran’ın Siyonist hayduta attığı füzeler anında görülsün ve 
hedefine ulaşmadan havada imha edilsin diye.

Sen ve avanen bu denli İslam Dünyasının düşmanısınız ve Emper-
yalist Haçlı’yla Siyonist İsrail’in sadık hizmetkârısınız. 

Hz. Muhammed ve Kur’an, sizin gibileri 1400 yıl önce nasıl da 
lanetleyip teşhir etmiş:

“Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları dostlar edinme-
yin. Onların bazısı, bazısının dostlarıdırlar. İçinizden kim onları 
dost edinirse şüphe yok ki, o da onlardandır. Muhakkak ki Allah o 
zalimleri hidayete, doğru yola iletmez.”[37]

İşte bu surede kulaklarından tutulup teşhir edilenler, sizin atalarınız-
dır, Kaçak Saraylı Hafız. Onlar o günlerin Siyonist Yahudileri ve Haçlı 
Hıristiyanlarıdır. Onlarla birlikte Hz. Muhammed ve sahabelerine kar-
şı mücadele edenler de sizlerin atalarınızdır. Siz de onlarla aynı yolda 
olan hain torunlarısınız onların. 

Bir de utanmadan “Biz Osmanlı torunuyuz” vs. dersiniz, değil mi?
Hayır, kesinlikle...
Siz Muaviye-Yezid soyunun torunlarısınız, sizler Emperyalist Haç-

lıların ve Siyonist  İsrail’in sevenlerisiniz, yandaşlarısınız. Dolayısıyla 
da Türkiye Halkına olduğu gibi, Ortadoğu halklarına da düşmansınız, 
en ağulu bir şekilde.

Hayatınız ikili oynamakla geçti be Hafız...
Bir de yine hiç sıkılmadan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’yi 

arayıp taziyede bulunuyorsun ve Kasım Süleymani’yle kader ortakları 
için “Şehit” diyorsun. 

Fakat bu İran Ankara Büyükelçiliği tarafından açıklanır açıklanmaz 
hemen büyükbaş kategorisindeki avanenden birine TRT’ye açıklama 
yaptırtıyorsun, Ruhani’yle görüşmende Kasım Süleymani için şehit 
nitelemesinde bulunmadığını belirtiyorsun. Yani efendin ve yapımcın 

[37] Maide Suresi, 51’inci Ayet.
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ABD Emperyalist Haydudunun da gönlünü hoş tutmaya devam ediyor-
sun böylelikle. 

Dışişleri Bakanının açıklamaları da zaten suya sabuna dokunmayan 
türden. “Bölgede istikrarsızlığı arttıracak eylemler, bölge halklarının 
yararına değildir. Bölgenin sükunete ihtiyacı var”, gibisinden gargara 
yapmak kapsamında şeylerdir. 

Ama siz işte busunuz, Hafız!
Sizler ömrünüz boyunca ikili oynayacaksınız, ömrünüz boyunca 

emperyalist haydutlara hizmette bulunacaksınız, onların işbirlikçiliğini, 
taşeronluğunu, piyonluğunu edeceksiniz ve bu ihanetleriniz karşılığın-
da da koltuklarınızda kalıp küp dolduracaksınız...

Ne kötü bir hayat sizinki ya...
Ne kötü bir seçim...
Ne kötü bir yol, yürüdüğünüz...
Yazıklar olsun...
Sizin alayınız Hafız, bir Şehit Kasım Süleymani etmezsiniz. O, İran 

Halkını savundu, dost ve kardeş Suriye Halkını savundu, Irak Halkını 
savundu.

Emperyalist çakalların ve Siyonist İsrail’in bu sebeple düşmanlığını 
çekti ve hayatını bu uğurda kaybetti.

İran ve Ortadoğu Halkları, onu hep saygıyla anacaklar ve ABD Em-
peryalist Hayduduna ve Siyonist İsrail’e karşı haklı kavgalarında yaşa-
tacaklardır.

Sizlerse Tarihin lanetli sayfaları arasında yer alıp hep tiksintiyle anı-
lacaksınız. 

Emperyalist Haydut, insan soyunun başdüşmanı ABD Çakalı, müt-
tefiki AB Emperyalist Çakalları ve Siyonist İsrail Çakalı yenilecek, Or-
tadoğu Halkları kazanacaktır!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Ocak 2020 
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Askeri danışman Mehdi derdinde
İşte Türkiye’nin düşürüldüğü içler acısı durum...
Türk Ordusu bunların eline kalmış, bunların emri altında. 
Kim mi bunlar?
1500 koruma önünde ve ardında olmadan sokağa çıkmaya yüreği 

yetmeyen Kaçak Saraylı Hafız, onun askeri başdanışmanı, meczup 
SADAT’çı Adnan Tanrıverdi, 15 Temmuz’da ne tarafta olduğu bel-
li olmayan ve saraydan kız kaçırır gibi FETÖ’cü askerlerin kaçırıp 
tutsak ettiği, Kraliçe’nin Gül’ünün ve Fehmi Koru’nun kadim dostu 
Hulusi ve de Kaçak Saray memurlarından, keser kaçığı Murat Bar-
dakçı’nın Habertürk’te şamar oğlanı rolünde oynattığı “Savunma 
Akademisi Başkanı” Erhan Afyoncu...

Bunlardan Tayyip Hafız’ın düne kadar askeri konulardaki baş danış-
manlığını yapan, SADAT’çı, Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, dü-
zenlediği “3’üncü Uluslararası ASSAM İslam Birliği Kongresi”nde 
yaptığı konuşmada ne demişti?

“Mehdi gelecek. Bizim görevimiz ona uygun ortam hazırlamak-
tır.”

Bununla ilgili haberi görelim, isterseniz:

“İslam Birliği olacak mı? Olacak. Nasıl olacak? Mehdi Hz. gel-
diği zaman. Peki Mehdi ne zaman gelecek? Allah bilir. Peki bizim 
bir işimiz yok mu, ortamı hazırlamamız gerekmez mi? İşte ASSAM 
bunu yapıyor”[38]

İşte Tayyip’in başdanışmanının hali pürmelali bu...
Kafa yapısı bu, ruhiyatı bu, bilgisi görgüsü bu, kalibresi bu...

[38] https://odatv.com/erdoganin-mehdi-hazirlayan-askeri-danismani-kurdistanci-cik-
ti-31121959.html.



Böylelerinin bırakalım bir askeri harekâtı yönetmesini, mafyatik 
yapılanmalarda rakip gruplar arasındaki bir çatışmayı başarılı şekilde 
yönetip galip gelmesi kesinlikle olası değildir. 

Adam uçuşta... Gerçeklerle her türlü bağı kesmiş...
Tayyip’in Allah’la aldatıp meczuplaştırdığı “Yeşil Kuşak Projesi” 

ürünü “hülooğğ”cuları gibi, böyleleri de doğruyu yanlış, yanlışı doğru 
diye görüp algılarlar. 

Yoksa olayı olduğu gibi görmeleri, anlamaları, kavramaları, yorum-
lamaları, ondan sonuçlar çıkarmaları zinhar mümkün değildir. 

Mehdi gelecekmiş de İslam birliğini sağlayacakmış, bu hafızların 
görevi de ona ortam hazırlamakmış...

Gerçek askerler gülerler böyle zırvalamalara ve onları yapan insan-
ların haline. Asla ciddiye almazlar bunları...

Yahu şu anki Türkiye’de, bırakalım İslam Dünyasını sadece Türki-
ye’de, alt dallarıyla birlikte birbirleriyle çatışma halinde olan ve bazısı 
da birbirini dinden çıkmış sapkın olarak niteleyen yüz civarında tarikat 
ve cemaat var. 

İslam Dünyasını göz önüne alırsak bu sayıyı belki onla, belki yüzle, 
hatta binle çarpmak gerekecek...

Mehdi gelecekmiş kıyamete yakın bir zamanda, tüm bunları anlaş-
tırıp birleştirecekmiş ve dünyada İslam birliği kurulmuş olacakmış...

Hz. Muhammed’den sonra İslam Birliği
hiçbir zaman kurulamamıştır

İslam Tarihine baktığımız zaman, Hz. Muhammed’in ölümü son-
rasında böyle bir birliğin hiçbir dönemde kurulmadığını görürüz. Dört 
Halife’den üçü suikaste kurban gitti yahu...

Hz. Muhammed’in öz soyunu teşkil eden 23 kişinin de içinde bulun-
duğu 72 kişi Kerbela’da insanlık dışı bir katliamla yok edildiler. 

Hangi gerekçeyi öne sürdü, bu ahlâk, vicdan ve din dışı katliamı 
yaparken Yezid, onun valisi ve askerleri?

“Hz. Hüseyin ve taraftarları Halifeye biat etmediler, bu sebeple de 
dinden çıktılar. O yüzden onların katli şart oldu.”

Oysa Kur’an ve hadislerde Halifelik diye bir şey yok. Toplumu yö-
netmesi gereken bir Şura var yalnızca. O da toplumun görmüş geçirmiş, 
saygınlık ve güvenilirliğe sahip bilge kişilerinden oluşur. 

Hz. Muhammed bile son nefesinde yerine geçecek vekil önerme-
miştir. Onu demokratik bir biçimde toplumun belirlemesini istemiştir. 
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Yani Saltanat dinciliğini açıkça yasak kılmıştır. 
Şimdi yeniden bu Mehdi meselesine dönelim, isterseniz.
Bu konuda değerli İlahiyatçı Arif Tekin’in “Zerdüşt’ten Kur’an’a” 

adlı kitabında aydınlatıcı bir bölüm var. Yani bu Mesih, Mehdi inancına 
ilişkin bir bölüm. Onu, biraz uzun bir bölüm ama zahmet edip dikkatle 
okursak, aydınlanmış oluruz konuyla ilgili. Ve bu kof ve boş inancın 
Sümerler’den bu yana sürüp gelen binlerce yıllık bir kültürden kaynak-
landığını, Ortadoğu dinlerinde de bu konuya en ayrıntılı bir biçimde yer 
verenin Zerdüşt Dini olduğunu açıkça görürüz. 

Şimdi isterseniz doğrudan Arif Tekin’in kitabından ilgili bölümü 
görelim:

***

HZ. İSA VE MEHDİ’NİN AHİR ZAMANDA İNME MİTOLO-
JİSİ

Hz. İsa ve Mehdi’nin ahir zamanda inecekleriyle ilgili inanç, İs-
lam’a özel yeni bir hadise değildir. Bu, kutsal dinlerde ve hatta bunlar-
dan önce de birçok kültür ve inançlarda var olan bir efsane. İster Hz. 
İsa-Mehdi isimleriyle olsun, ister başka bir isimle telaffuz edilsin; so-
nuçta toplumu kurtarmak, huzur ve düzeni sağlamak amacıyla beklenen 
kurtarıcı birçok farklı inançlarda vardır.

Hz. İsa’ya Mesih denir (ıstılah anlamı olarak gelecekte beklenen 
kurtarıcı demek). Hz. İsa ile ilgili bu kelime Kur’an’da on bir yerde ge-
çiyor. Mesih kelimesi Arapça değildir; Aramice ‘Meşiha’ veya İbranice 
‘Ha-Meşiha’ kelimesinden Arapça’ya geçmiştir.

Anlatılanlara göre Yahudilerde gelecek olan bu kurtarıcının hika-
yesi şöyledir: Yahudiler Mısır’dan çıkınca tanrı tarafından kendilerine 
va’dedilen toprağa girmeden Hz. Musa vefat eder.  Kenan diyarı ondan 
sonra Yahudilerin eline geçer, onlar Gerizim dağında bir mabet yapıp 
ibadetlerini yerine getirmeye başlarlar. Ancak burası bir ara tahrip edi-
lir. Daha sonra Hz. İsa’dan önce on birinci asırda Hz. Davut tarafından 
Yahudilerde bir toparlanma olmuşsa da; asıl parlak dönem Hz. Süley-
man zamanında yaşanır. Onun döneminde Beyt-i Mukaddes (Beyt-ha-
Mikdaş) inşa edilir. Ancak Hz. Süleyman’ın ölümünden sonra memle-
ket yine bozulur, Yahudiler ikiye ayrılır. Güneyde başka, kuzeyde başka 
bir yönetim oluşur. Kuzey kesimi MÖ 719 yılında Asurların eline geçer. 
Daha sonra MÖ 586 yılında güney kesimi de Babil krallıkları tarafın-
dan işgal edilir. Bu durumda hem bağımsızlıklarından olurlar, hem de 
mabetleri tahrip edilir.

Babil’de sürgüne tabi olan Yahudiler orada yaklaşık 50 yıl boyunca 
kalırlar. Babil’in İran imparatorluğu himayesine geçmesiyle Yahudilere 
af çıkar ve tekrar memleketlerine dönerler. Tabii ki yine imparatorlu-
ğa bağlı kalırlar, tam bağımsız değildirler. Büyük İskender’in bölge-
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yi kontrol altına almasıyla (MÖ. 332); Yahudiler Yunan hakimiyetinin 
baskısına maruz kalırlar. Bu esaretten milattan önce 165-164 yılında 
kurtulup kendi kutsal mabetlerini tekrar ele geçirirler. MÖ. 157 yılında 
devlet kurarlar; ancak MÖ. 37 yılında tekrar Romalıların hakimiyeti 
altına girerler ve mabetleri tahrip edilir ki, Yahudiler için mabet çok 
önemlidir.

İşte bütün bu başa gelenlerden sonra kendilerinde bir başka kurta-
rıcı fikri doğar: Biz Hz. Musa zamanında Mısır’da başlamak üzere ve 
daha sonra tarih süreçleri içinde hep perişan olduk, bir türlü bağımsız 
olamadık, va’dedilen topraklara sahip ve hakim olamadık. Bu esaretten 
kurtulmak ve va’dedilen topraklarımıza kavuşmak için bize bir kurta-
rıcı gerek ancak bu, durup dururken gelmez. Bizim de kendimize çe-
kidüzen vermemizi, İsrailoğulları peygamberleri bize ne anlatmışlarsa 
ona uymamız gerekir, derler. İşte Yahudilerde Mesih inancı bu şekilde 
başlar. Onlara göre bu kurtarıcı başka soydan değil; sadece Davud pey-
gamberin soyundan olacak. 

İleride değineceğim gibi; İslam’da nasıl bir ahir zamanda hem Hz. 
İsa hem de Mehdi’ni inmesi söz konusuysa Yahudilikte de buna benzer 
bir ikili inanç vardır. Onlar, Davud oğlu Mesih (kurtarıcı) gelmeden 
önce Yusuf oğlu Mesih gelecek. Bu ilk Mesih Yahudileri birleştirip Ku-
düs’e yürüyecek, mabedi inşa edecek ve hakimiyetini kuracak. Bir ara 
Yecüc ve Mecüc (ki bunlar Kur’an’a da alınmıştır) Kudüs önlerinde 
toplanacaklar ve Yusuf oğlu Mesih’i öldürecekler. Bir rivayete göre 
onun cenazesi, Davut oğlu Mesih gelene kadar Kudüs sokaklarında ka-
lacak.

Hıristiyanlıktaki Mesih’e gelince… Onlar da bir kurtarıcı inancına 
sahipler ve bu kişi Hz. İsa’dır. Onlara göre daha önce Tevrat’ta da ismi 
varmış; ancak Yahudiler onu silmişler diyorlar. Malum Hz. İsa Yahudi-
lerin şikayeti üzerine Romalılar tarafından çarmıha gerilmek suretiyle 
öldürülmüş. Gömüldükten üç gün sonra tekrar dirilip havarilerine gö-
rünmüş, onlarla yemek yemiş ve daha sonra Allah katına çıkmıştır. Kı-
yamete yakın bir zamanda inip dünyaya sulh ve adalet, barış getirecek 
ve daha sonra kıyamet kopacak diyorlar.

Sonuçta Yahudiler bambaşka bir Mesih beklerken; Hıristiyanlar, 
gelecek Mesih’in Hz. İsa olduğuna inanırlar. Her ne kadar Hz. İsa 
sevgiyle, adaletle davranmışsa da; mabedi inşa yönünde bir faaliyette 
bulunmadığı için Yahudiler onu beklenen Mesih kabul etmiyorlar. Hal-
buki Yahudilerin Mesih/kurtarıcı tanımına bakılınca; aslında Hz. İsa o 
tanıma uyar. Çünkü onlara göre Mesih Hz. Davud soyundan gelmelidir. 
Hz. İsa zaten Davud soyundandır. Bir de yukarıda geçtiği gibi; onlara 
göre ilk Mesih’in babası Yusuf olacak. Hz. İsa’nın babası Yusuf’tu. Bu, 
Matta İncili hemen ilk bapta ve Luka İncili üçüncü bapta net bir şekilde 
ifade edilir. Her ne kadar Kur’an’da, biz Meryem’e ruhumuzdan üfür-
dük, İsa babasız dünyaya geldi deniliyorsa da; İncil’de bu yok.  Hülasa 
olarak İsa Yahudilerin Mesih tanımına uyar; ancak mabede önem ver-
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mediği için onu kabul etmezler.
Az önce Hıristiyanların gerçek Mesih Hz. İsa’dır ve tahrif edilme-

yen Tevrat’ta da ismi varmış dediklerini ifade ettik. Benzer bir taktik 
Hz. Muhammed’in peygamberliği için de öne sürülmüştür. Üstelik bu 
iddia Kur’an’da geçiyor. Bir ayette özetle Hz. İsa’nın şöyle dediği ifa-
de ediliyor: Ey İsrailoğulları! Ben size peygamber olarak gönderildim. 
Ayrıca Tevrat’ın da doğrularına karşı çıkmam. Bir de benden sonra 
bir peygamber daha gelecek, onun adı da Ahmet’tir (Malum Muham-
med’in adlarından biri Ahmet imiş) demiş ama bugün var olan İncil 
nüshalarında böyle bir isim yok. Kur’an’a göre İncil’i yazarken Ahmet 
ismini kayda geçirmemişler. Görüldüğü üzere Hıristiyanlar bir taraftan 
Tevrat’a itiraz ederler ki İsa Mesih varmış; ancak Yahudiler Tevrat’ı 
yazarken onu yazmamışlar. Hz. Muhammed’in peygamberliğini pekiş-
tirmek için, Kur’an’da da benzer bir iddia geçiyor.

Bakıyoruz Hıristiyanların az önceki inancını (İsa göklerdedir, bir 
gün inecek diye) Hz. Muhammed neredeyse olduğu gibi almıştır. Bir 
ayette “Hani, Allah Şöyle buyurmuştu: Ey İsa! Şüphesiz, senin ha-
yatına ben son verip seni kendime yükselteceğim” deniliyor. Başka 
ayetlerde, “Biz Allah’ın peygamberi Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük 
demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve 
asmadılar da. Ancak onlara öyle gösterildi. Onun hakkında anlaşmaz-
lığa düşenler, kesin bir şüphe içerisindedirler. Bu konuda hiçbir bilgi-
leri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler. 
Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Kitap ehlinden (Yahudi 
ve Hristiyanlardan) hiç kimse yoktur ki ölümünden önce, ona (İsa’ya) 
iman edecek olmasın!” deniliyor.

Kur’an’da, kesin öldürülmedi, rab onu katına aldı denmekte. İn-
cil’de ise, kendisinin öldürüldüğü; ancak daha sonra dirilip göklere çık-
tığı ifade edilmektedir. Bununla ilgili İncil’in tüm nüshalarında geniş 
bilgi vardır. Burada sormak lazım: Acaba tanrı neden İsa’nın öldürül-
mesine o kadar karşıymış? İslam tarihine bakıyoruz; kavmi tarafından 
katledilen pek çok peygamber varmış. Mesela Zekeriya, Yahya gibi… 
Zaten Kur’an bunu teyit ediyor: Peygamberleri haksız yere öldürmele-
rinden dolayı biz başlarına çeşitli belalar getirdik diyor. Hatta Hz. Mu-
hammed için, “Muhammed, ancak bir peygamberdir. Ondan önce 
de peygamberler gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse ge-
risin geriye (eski dininize) mi döneceksiniz?” diyor.

Evet; en büyük ve son peygamber için öldürülebilir deniliyor; ancak 
Hz. İsa için bambaşka şeyler söyleniyor. Malum Hz Muhammed Uhud 
harbinde karşı taraftan yara almış, onun dişi kırılmıştı. Yine Hayber’de 
Yahudi bir kadın ona zehirli bir yemek ikram etmişti (suikast) ve kendi-
si ondan yiyip etkilenmişti. Öyle ki, son nefesinde, benim içim yanıyor, 
ben bugün artık üç yıl önce Hayber’de yediğim o zehirden dolayı daya-
namayıp öleceğim diyor. Onun bu ifadesi en başta Buhari’de var. Daha 
önce yayınlanan kitaplarımda bu konuda kapsamlı bilgiler ve kaynaklar 
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sunduğumu hatırlatmak isterim.
Başka bir ayette, “İsa kıyamete (kıyametin yakın olduğuna) bir 

işarettir” deniliyor. Bu durumda daha da teyit edilir ki İsa kıyamete 
yakın bir zamanda inecektir; yoksa nasıl kıyamet işareti olabilir ki! Tabi 
ki bu ayete, “Hz. İsa, kıyamet için bir ilimdir” anlamını da vermiş-
lerdir. İsa’nın kıyamet için bir ilim olması ne demek! Bu anlamsız bir 
cümle olur. Aslında ayette geçen ‘İlim’ değil; ‘Alem’ olarak okunması 
daha isabetlidir. Zaten ‘Bu kelimenin doğrusu Alem’dir’ diye birçok 
rivayet de vardır. Alem, işaret demek. Burada kastedilen zaten budur. 
Yani İsa’nın inmesi açık bir alamettir/işarettir ki kıyamet artık yakındır. 
Bu konuda Suyuti kendi tefsirinde birçok rivayet sunmuştur. Öz olarak, 
hem İslam’a göre hem de Hıristiyanlıkta kimi görüşlere göre Hz. İsa şu 
an uzayda yaşamaktadır ve bir gün yeryüzüne inecektir.

Ayette geçen ‘Kendi katına yükseltmek’ demek, göklere çıkarmak 
demekse (ki hemen hemen cumhurun ortak görüşü bu yönde); bu du-
rumda ayrıca Allah’ın da bir mekânı vardır sonucu ortaya çıkar. Za-
ten miraç olayında anlatılır ki Muhammed Cebrail ile birlikte göklere 
çıktığında belli bir noktaya kadar gitmişler; ondan sonra Cebrail, ben 
bundan öteye geçemem demiş ve Muhammed Allah katına tek başına 
çıkmıştır. Eğer tanrı mekândaysa acaba kâinat yokken neredeymiş diye 
sormak lazım!

Sunduğum az önceki ayet (her ehli kitap ölmeden önce İsa’ya ina-
nacak…) hakkında biraz bilgi vermek isterim. Ya her ehli kitap İsa öl-
meden önce ona inanacak, ya da her ehli kitap kendisi ölmeden İsa’ya 
inanacak, ondan sonra ölecek. Görüldüğü gibi bu ayetlerde gariplikler 
var. Mesela onların İsa hakkındaki söylemleri (ki asılarak öldürülmüş) 
ancak bir zandan ibarettir. Öldürdükleri başka biriymiş; kesinlikle onu 
öldürmediler; İsa’yı ben yükselttim gibi beyanatlar var.

Kur’an’da iki yerde şöyle bir ayet geçiyor: Hz. İsa beşikte iken in-
sanlarla konuştuğu gibi Kehl iken de konuşur. Kehl’in Arapçada bir 
anlamı da, 30-50 yaş arası, ya da 34-60 yaş arası. Hz. İsa da 33 yaşında 
öldürüldüğüne göre; demek ki burada kastedilen kıyamete yakın za-
manda inmesiymiş. Çünkü Hz. İsa bu yaşa gelmemiş ki Allah böyle 
desin. Hâlbuki bu zoraki bir yorumdur. Ayetin anlamı, sen insanlarla 
beşikte de yetişkin iken de konuşuyordun demektir.

Her Yahudi ve Hıristiyan ölmeden önce İsa’ya inanacak demek, 
dünya çapında her gün ölen binlerce Yahudi ve Hıristiyanın, ölmeden 
önce İsa’ya, onun öldürülmediğine inanması demektir. Şu yorum da 
yapılabilir: Bütün zamanlarda yaşayan Yahudi ve Hıristiyanlar değil de; 
Hz. İsa ineceği zamanda yaşayan Yahudi ve Hıristiyanlar ona iman ede-
cekler demek, eleştirilerin dozunu biraz hafifletir. O da eğer inecekse 
ve o zamana kadar eğer Yahudi ve Hristiyan inancını benimseyen ka-
lacaksa, ya da eğer kıyamet kopacaksa. Çünkü günümüzde artık deizm 
tartışılıyor. Kim bilir belki kutsal denilen tüm dinler yakın zamanda 
rafa kaldırılacaktır!

136



İsa Mesih’in ölmediği, bir gün ineceği konusunda bu kadar ayet 
varken artık hadislere gerek kalmaz. Tabii ki hadislerde daha detaylı 
bilgiler de var: Bilmem İsa Şam’ın doğusunda beyaz minare üzerine 
inecekmiş, daha sonra evlenecekmiş, çoluk çocuk sahibi olacakmış gibi 
rivayetler çok. 

Ben burada Buhari ve Müslim’de ortak işlenen bir hadis eklemek 
isterim. Ebu Hureyre Hz. Muhammed’in , “Allah’a yemin olsun ki, 
Meryem oğlu İsa adil bir hakem olarak size inecektir. O zaman kendisi 
haçı kıracak, domuzu öldürecek, cizye vergisini kaldıracak, mal o kadar 
çoğalacak ki, hiç kimse mal kabul etmeyecek” dediğini aktarıyor. Peki, 
son ve en büyük peygamber Hz. Muhammed dururken bu misyonu niye 
Hz. İsa yerine getirsin! Bu da normal bir soru değil mi?

İsa’nın kıyamete yakın bir zamanda ineceği konusu İslam âleminde 
–neredeyse- tartışmasız olduğu için daha fazla detaylandırmaya gerek 
görmüyorum. Elbette İsa’dan başka bir de Mehdi hikâyesi var. Yuka-
rıda geçti ki, Yahudiler de iki Mehdi’ye inanıyorlar. Hz. Muhammed 
diyor ki, kıyamete yakın zamanda benim soyumdan biri (Mehdi diye) 
çıkıp dünya düzenini sağlayacak. Hatta altı hadis kaynağından biri olan 
Ebu Davud, Mehdi için bağımsız bir bölüm açmış kitabında ve farklı 
sahabilerden örnek hadisler sunmuştur.

İslam’da İsa ve Mehdi’nin ineceği hususunda özet bilgi böyledir.
Bu inancı Zerdüştlükte daha detaylı bir şekilde görüyoruz. Zaten bu 

başlıktan gaye, acaba Zerdüşt bu konuda ne demiş veya bu efsanenin 
kökeni nereye kadar gider, bunu anlatmaya çalışıyorum. Kaynaklar-
da onun ismi Astvat Ereta’dır (Saoşyant), kurtarıcı demektir. Bu isim 
Avesta’da birkaç yerde geçiyor. Bu Saoşyant, Kansava gölünde yıka-
nan bir bakirenin, o gölde bulunan Zerdüşt’ün spermiyle gebe kalması 
sonucu dünyaya gelecek. (Burada Hz. İsa’nın babasız dünyaya gelme 
hadisesi akla gelir. Acaba bu da Zerdüşt’ten bir alıntı mı diye!)

Rivayetlere göre manevi varlıklarca saklanan Zerdüşt’ün Fravaşi 
denilen temiz ruhu/tohumu, Hamun gölünde veya Kansava gölünde bu-
lunmakta. Saoşyant (Mehdi) doğacağı zamana kadar bu tohum gölde 
kötü kuvvetlere karşı korunacak. Bu sebeple Zerdüştler her sene kutla-
dıkları Mihrican Bayramında kızlarını bu gölde yıkanmaya gönderirler. 
Bunu, Zerdüşt’ün gölde saklı Fravaşi’si (tohumu) kızlarına geçip onla-
rın hamile kalmaları için yaparlar. Saoşyant’ı doğuracak kız da henüz 
15 yaşında bakire olarak göle yıkanmaya girecek ve o anda o tohumla 
(ki Saoşyant olacak) hamile kalacak. Bu kız Zerdüşt’ün Fraya ismin-
deki karısından doğan Vohuraoça isimli oğlunun zürriyetinden gelecek. 
Yani Saoşyant’ın soyu, anne ve baba tarafı olarak Zerdüşt’e dayanır. 
Saoşyant/Astvat Ereta adındaki bu erkek çocuk, kötülüklerle savaş-
mak için insanlara önderlik yapacak. İlk yükseleceği yer Kansaya gölü 
olacak. 

Saoşyant, dünyaya gelip otuz yaşına girince, güneş otuz gün ve otuz 
gece göğün ortasında duracak ve daha sonra kararlaştırılan yere geri 
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dönecek. Saoşyant’ın vücudu güneş gibi nur saçacak. Kendisi geldiğin-
de ilk iş olarak Avesta hükümlerini uygulayacak. Bir konuda Avesta’da 
yanıt yoksa Ahura Mazda ona ekstradan vahiy gönderecek. Yalanla mü-
cadele edecek, gerçek bir hâkimiyet kuracak, hastalık, ölüm, ihtiyarlık 
onun döneminde olmayacak. Düzeni Ahura Mazda’ya göre tam sağla-
dıktan sonra artık herkes ölüp mahşere gidecek. 

Gelecekte bir kurtarıcının çıkacağı bilgisini Zerdüş’ün Gatalarında 
da görüyoruz. Bir yerde, biz kutsal kadın ve erkeklerin fravaşilerine 
(temiz ruhlarına) hürmet ederiz. Biz, ilk yaratılan Gaya Maretan’dan 
muzaffer Saoşyant’a (kurtarıcı mehdi) kadar olan azizlerin iyi, kahra-
man, cömert bütün fravaşilerine hürmet ederiz diye geçiyor.

Bazı rivayetlere göre Hz. İsa nasıl kendisi ahir zamanda iniyorsa 
Zerdüşt de Saoşyant’tan önce tekrar dünyaya gelip mücadele edecek. 
Saoşyant  ondan sonra gelecek. Görüldüğü gibi kutsal dinlerdeki bilgi 
ile Zerdüştlükteki bilgi neredeyse birbirlerinin aynısı. Ama bu inanç sa-
dece Zerdüşt’e ve üç kutsal dine de mahsus değil. Örneğin; Gineliler de 
(Afrika) bu misyona sahip olan birine inanırlardı ve onlara göre onun 
adı Mensren idi. Eskiden Kuzey Amerika’nın yerlileri de günün birin-
de bir kurtarıcının ortaya çıkacağına ve adının Ghost-Danc olduğuna 
inanırlardı. Çıkacak kişinin adı Budizm’de Maytreya, Hinduizm’de 
ise Kalki’dir. 

Bu inancın ilk defa nerede, kimler tarafından ortaya atıldığı bilin-
memekle birlikte; yazılı belgelere bakıldığında milattan 24 asır (bun-
dan yaklaşık 4500 yıl) önce ilk defa kral 1. Sargon’un, daha sonra da 
Hammurabi’nin kendilerini geleceğin kurtarıcısı (Mehdi) olarak tanıt-
tıklarını görüyoruz. Mısır’da bundan yaklaşık 4.000 yıl öncesine ait bir 
papirüs (bir çeşit kamıştan yapılan kâğıt) metninde, gelecekte Güney 
Mısır’da adı Ameni olan bir kurtarıcı (Mehdi) çıkacak inancı olduğu 
da ortaya çıkmıştır.

Görüldüğü gibi; yalan, kötülük, adaletsizlik ve ahlaksızlığın yaygın 
ve hakim olacakları bir dönemde kurtarıcı birinin gelip bunları orta-
dan kaldıracağı inancının, çok eskilerde değişik toplumlarda var ol-
duğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Her inanç kesimi kendi dilinde bu 
kurtarıcıya bir isim takmıştır. Bunun ilk Sümerlerde mi, Mısır’da mı, 
Zerdüşt döneminde mi, Amerika kıtasında mı yoksa başka yerlerde mi 
ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Çünkü bu inancın tarihi 
çok eskidir. Ortadoğu inançlarında bunun ilk adresi Zerdüştlüktür de-
nilse mübalağa olmaz. Özellikle Zerdüşt inancındaki Mehdi inancıyla 
Yahudilikteki mehdi inancının aynı olması, Ahd-i Atik yorumcularının 
bile, bu inancın Babil esaretinden sonra Zerdüştlükten Yahudiliğe geç-
tiği iddialarına neden olmuştur. 

Diğer dinler bir yana; kutsal dinlerde bunun ilk adresi Yahudiliktir. 
Daha sonra İsa gelmiş bunu kabul etmiş ve Hristiyanlar, bu kurtarıcı 
İsa’dır demişler. Sonra Muhammed gelmiş aynı inancı benimsemiş ve 
bunun İsa olduğunu kabul etmekle birlikte; tıpkı Yahudiler nasıl iki Me-
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sih gelecek, biri öldürülecek daha sonra en büyük Mesih gelecek diye 
inanmışlarsa; Hz. Muhammed de bu ikiliyi kabul etmiş (Mehdi ve Hz. 
İsa). 1. Sargon Mehdi benim, Hammurabi de benim demiş. Yahudilik ve 
Hristiyanlığa göre farklı biri Zerdüştlüğe göre Zerdüşt soyundan biri.

Aslı esası olmayan bir inanç için bu kadar gürültü ve bu kadar tar-
tışma! Şu da var ki ezilen, esir alınan zorluk çeken, kıyımdan geçen 
toplumlarda moral-motivasyon yaratmak bakımından eski zamanlarda 
başvurulan bir yöntem olarak değerlendirilmiş olabilir; ama sonuçta in-
san ürünü, uydurma bir inanç.

Her şeyi bir tarafa bırakalım; bir kere Muhammed Sümerlerden, 
Zerdüşt ve Mısırlılardan sonra geldiği için tartışmasız olarak kendisi 
bunu onlardan almıştır. Bir de diyelim ki Mehdi olayı Kur’an’da geç-
miyor; sadece hadislerde var. Hadi bu yalandır, Hz. Muhammed deme-
miştir diyelim. Ama Hz. İsa olayı (ki uzayda yaşıyor) inkâr edilemez. 
Yukarıda bir sürü ayet sunuldu.

İlginç değil mi? En büyük peygamber Hz. Muhammed mezarda ye-
rin altında, Hz. İsa ise sanki astronot gibi göklerde rahat rahat yaşıyor 
ve günün birinde yine kurtarıcı o olacak. Ancak ineceği zaman yeryü-
zünde insanlarla hangi dilde iletişim kuracak? Çünkü tüm insanları kur-
tarmak için gelecek: Çinlisi, Taylandlısı,  İngilizi,  İspanyolunun çeşit 
çeşit dilleri var.  

Günümüzde akıl ve ilimden uzak bu gibi inançların gündemde 
tutulması insanlık adına büyük bir kayıp. Ne yazık ki çıkar çevreleri 
bırakmıyorlar ki insanlar bir an önce bu tür inançlardan kurtulsun da 
ufukları açılsın. Çünkü toplum bunlara inanıp geri kalırsa kimileri için 
bunda ekmek var. 

Hz. İsa’nın şu an göklerde yaşadığı, ahir zamanda ineceği konusun-
da halk nezdinde ünlü olan ilahiyatçılar ne demişler, birkaçının konuş-
ma videolarını aşağıya alıyorum: Her kafadan bir ses çıkıyor.  İlahiyat 
akademisyenlerinin bakışı bu ise acaba normal bir vatandaş bu dinden 
ne anlasın?[39]

***

Askeri danışman Mehdici de
diğer AKP’giller farklı mı?

Konuya ilişkin olarak söylenmesi gereken hemen her şeyi Araştır-
macı İlahiyatçı Arif Tekin söylemiş bulunmaktadır. Bize fazla bir söz 
bırakmamıştır artık. 

Acı olanı, yukarıda da belirttiğimiz gibi, bu kafa yapısındaki insan-
ların, Türkiye’nin en tepesine oturtulmuş olan adamın askeri alandaki 

[39] Arif Tekin, Zerdüşt’ten Kur’an’a, Berfin Yayınları, s. 166-178.
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başdanışmanı olmasıdır. 
Adnan Tanrıverdi’nin kafa yapısı böyle de Tayyip’in farklı mı?
Kraliçe’nin Gül’ünün farklı mı?
Hulusi’nin farklı mı?
Davidson’un farklı mı?
Bardakçı’nın, Afyoncu’nun farklı mı?
Hayır, değil...
İşte bu sebepten Türkiye 17 yıldan bu yana felaketten felakete sü-

rüklenmektedir. Laik Cumhuriyet çökertilmiş, ordu, yargı, eğitim, siya-
set tamamıyla Ortaçağcı tarikatların, cemaatlerin eline geçmiştir. 

Ekonomi çökertilmiş, tarım bitirilmiş, eğitim çökmüş, yargı Sa-
ray’ın elinde bir sopaya dönüşmüş, orduda 30 Ağustos’larda terfi eden 
generaller bile Saray’ın generali olmayı içlerine sindirebilmiştir. Hatta 
bunu açıkça dile getirebilen bile olmuştur.

İşte örneği:

“Ben AK Parti’nin Paşasıyım. Beni onlar terfi ettirdi.”[40]

Yukarıda da dediğimiz gibi, arkadaşlar, Türk Ordusu’nun; ABD Em-
peryalist Çakalı, onun NATO’su, FETÖ’sü, benzer tarikat ve cemaatleri 
ve de Tayyipgiller eliyle getirilmiş olduğu ya da daha açığı, düşürülmüş 
olduğu içler acısı-hazin durum budur.

Türk Ordusu’nun komuta kademesini tutmuş olan ABD yapımı bu 
ekip, bırakalım askeri bir harekâtı planlayıp yönetmeyi, yukarıda da be-
lirttiğimiz gibi mafyatik örgütlenmelerdeki rakip gruplar arasındaki bir 
çatışmayı bile başarıyla yönetip sonuçlandıramaz. Bunların alayı maddi 
gerçekler dünyasında değil, hayaller aleminde yaşar. 

O bakımdan hiçbir ekonomik, sosyal, siyasi ve askeri olayı doğru 
görüp doğru kavrayamaz, doğru çözümleyemez. O zihin yapısı, o bilgi 
ve bilinç bunların hiçbirinde kesinlikle yoktur...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Ocak 2020 

[40] yenicaggazetesi.com.tr/ben-ak-partinin-pasasiyim-244628h.htm.
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ABD’nin AKP’giller seviciliği:
“Siz olmasaydınız Suriye’de bu kadarını yapamazdık”

Bak, Kaçak Saraylı Hain!
Devşiricin ve sahibin de senin kendisine Suriye’de ihanet boyu-

tundaki hizmetini açıkça ve kesince dile getiriyor.
İnsan soyunun başdüşmanı, Emperyalist Çakal ABD’nin Suriye 

Özel Temsilcisi James Jeffrey nam insan sefaleti, bak senin hizmetini 
nasıl açıkça ortaya koyuyor:

***
“Jeffrey, Türkiye’nin SDG ismini kullanan YPG’yi “PKK’nın Su-

riye kolu” olarak gördüğü, bu durumda hem Türkiye ile hem de örgüt-
le aynı anda çalışmayı nasıl dengelediklerine yönelik soruya şu yanıtı 
verdi:

“Suriye’de bugün yaptıklarımızı yapamazdık”
“Bu oldukça zor. Çünkü Türkiye’nin aktif katılımı, işbirliği ve ko-

ordinasyonu olmasaydı Suriye’de bugün yaptıklarımızın hiçbirini ya-
pamazdık ama yerel bir ortak olmadan da ülkenin kuzeydoğusunda 
varlığımızı sürdüremezdik ve daha bitmemiş olan DEAŞ ile mücade-
leyi devam ettiremezdik. Bu yerel ortak, 2014’ten bu yana PKK’nın 
Suriye uzantısı olan ancak PKK gibi terör örgütü olarak tanımadığımız 
PYD’dir. (...)

“DEAŞ’ın yenilmesinin Türkiye’nin de güvenlik öncelikleri ara-
sında yer almasından dolayı Ankara’nın ABD ile YPG/PKK arasındaki 
ilişkiye katlandığını iddia eden Jeffrey, “Suriye’de DEAŞ’ın yenilmesi-
nin ötesinde bir politikamızın olmasına karar verdiğimiz zaman Türkler 
bizim için zorluk çıkarmaya başladı.” dedi.

“Türklere anlatma konusunda başarılı olamadık”
“Jeffrey, Türkiye’nin, ABD’nin öncelikleri olan DEAŞ’ın yenilme-

si, İran ve İran destekli milislerin Suriye’den çıkarılması ve Suriye’de 
siyasi bir barış sürecinin başlaması önceliklerine katıldığını anlatan Jef-
frey, şöyle devam etti:
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“Ancak bizim kuzeydoğuda kalmamızın nedeninin bu olup olma-
dığından emin değiller. Onlara anlattığımız üzere bunun (YPG/PKK 
ile işbirliği) geçici bir alışveriş olduğunu söylemiştik. Hâlâ öyle ama 
buna bazı koşullar ekledik. Bunu onlara (Türklere) anlatma konusunda 
başarılı olamadık. Bu da bizimle, Türkler ve PYD/SDG arasında sınır 
bölgesinde gerginliğe neden oluyor.”

“Jeffrey, Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye ile YPG/PKK arasın-
da bir tercih yapılmasına ilişkin soruya yanıt verirken de şu ifadeleri 
kullandı:

“Bu bizim için bir ikilemdir”
“Birini birine karşı tutmak konusu değildir. Türkiye’ye veya Suri-

ye’nin kuzeydoğusundaki ortaklarımıza, kendilerince PKK’nın uzantı-
sı olan PYD’nin evrimi olan SDG’ye sırt çevirmiş olsaydık Suriye’ye 
barış getirme misyonu çoktan bitmiş olacaktı. Bu bizim içinde bulun-
duğumuz bir ikilemdir ve iki tarafı da ortak hedeflere odaklanması ko-
nusunda ikna etmeye çalışıyoruz. Çünkü PYD de Suriye’de farklı bir 
hükümet görmek istiyor, İran’ın orada olmasını istemiyor ve DEAŞ’ın 
yenilmesini istiyor ancak burada sorun, Türkler anlaşılır sebeplerden 
dolayı güney sınırında PKK ile ittifak içinde olanları görmek istemi-
yor.”[41]

***

Gördün, değil mi Hafız, ne büyük ihanetler ederek efendine hizmet-
te bulunduğunu...

Eğer senin ve avanenin bu ihaneti söz konusu olmasaydı ne olur-
muş?

ABD alçağı Suriye’de yaptıklarının hiçbirini yapamazmış...
Neler yapamazmış?
Şunları:
BOP’a gerekçe yaratabilmek için kendi elleriyle örgütleyip, eğitip 

donatıp Suriye ve Irak Halkının üzerine saldığı tüm dünyanın Ortaçağcı 
ruh hastalarından oluşan canavarlaşmış insan görünümündeki yaratık-
lar örgütü olan DEAŞ’ı ya da IŞİD’i var edemezmiş...

PKK’nin Suriye kolu olan PYD/YPG kontrolündeki Suriye toprak-
larının üçte biri üzerinde, onlarla birlikte bir egemenlik kuramazmış...

Sonra ne yapamazmış?
PKK-PYD-YPG’ye alan açmak için beş buçuk milyon insanı püs-

kürterek Türkiye’ye sürdüremezmiş...

[41] https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abdnin-suriye-ozel-temsilcisi-jeffreyden-pkk-itira-
fi/1312828.
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Türkiye de senin ve AKP’giller’inin izlediği ihanetle eş anlamlı Su-
riye politikan yüzünden iki yüz milyar dolar kayba uğramazmış...

Ve de Suriye’nin mazlum Müslüman Halkından yarım milyonu aş-
kın insan hayatını kaybedemezmiş. Suriye coğrafyası, üzerinde Cehen-
nemin en kara dumanlarının tüttüğü bir yangın yerine çevrilemezmiş...

Tüm bunlara sen, Davidson, Milyar Ali, Babacan, FETÖ ve sizin 
AKP’giller’iniz sebep oldu, ey hainler!

İşte efendiniz ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi bunu açıkça ortaya 
koyuyor. Hâlâ ne gak guk ediyorsun!..

“Herkesi kör, alemi sersem mi sanıyorsun?”
İslam coğrafyasına ve Türkiye Halkına, vatanına milletine ettiğiniz 

bunca kötülük, bunca ihanet, bunca zulüm yanınıza mı kalacak sanı-
yorsunuz?

Hayır...
Kesinkes hayır!
Hesaba çekileceksiniz ve o günler gittikçe yaklaşıyor...
Sen, AKP’giller’in ve sizin gibiler; sadece insanlık düşmanı ABD 

ve AB Emperyalist Haydutlarının İslam coğrafyasında cahil, bilinçsiz 
insanları Allah’la aldatarak kandırmak için kullandığı bir “Avcı Kek-
liği”siniz sadece. Kur’an ve sünnet ölçütünde ne Müslümanlığınız var, 
ne imanınız, ne de dindarlığınız...

CIA, Pentagon, Washington Müslümanlarısınız siz. 
Arap ülkelerindeki benzerleriniz olan Suudiler, Katarlılar, Kuveytli-

ler, Emirlikler de hep sizin gibi aynı yolun yolcusudur. 
Gün gelecek, el içine çıkamayacaksınız, insan yüzüne bakamaya-

caksınız...
Hiç aklınızdan çıkarmayın ki Tarihin de en lanetli sayfaları arasında 

yer alacak adlarınız!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Ocak 2020 
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Kaset tutsakları
Bunların ikisi de tutsak...
Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si “kaset”inden tutsak, Tayyip arka-

dan yakalamış onu. Kukla gibi oynatıyor, dilli düdük gibi öttürüyor 
istediği makamda.

Tayyip de “mal varlığı”ndan tutsak...
CIA, Pentagon ve Washington onu da yakalamış. Yüz milyarlarca 

dolarlık kamu malını aşırıp değişik yerlere istiflediğini eliyle koymuş 
gibi biliyor.

Bu birbirinden acıklı Hafızların gizli sırları, tabiî sadece halktan 
gizli, deşifre edildikleri anda her ikisi de, bırakalım insan yüzüne ba-
kabilmeyi, el içine bile çıkamayacak hale gelecekler.

İntihar ederler filan demiyoruz çünkü insanın utanç intiharı ede-
bilmesi için zerre miktarda da olsa utanıp arlanmasının kalmış olma-
sı ve yine o kadarcık cesarete sahip olması gerekir. 

Bunların her ikisinde de bu iki özellik zinhar yoktur...
Bakın, Sabahattin Önkibar, Arka Bahçeli için ne yazmış 2012’de:

“Bir diğer konu başlığı ise kaset hikâyesidir!
“Yine Ankara’nın öbür yakasında kime sorsanız Bahçeli rehin-

dir!
“Nasıl mı?
“Güya birilerinde onunla ilgili bir kaset varmış ve Bahçeli bu 

kasetle teslim alınmışmış!
“Bahçeli’nin partisi MHP ile hiçbir milletvekiline sormadan al-

dığı pek çok hayati kararı böyle bir kasetin varlığına bağlayanlar 
var.

“Yine altını çizelim bu iddialar da yakıştırma olabilir ve kesin 
ispatlanmadan elbette geçerli addedilemez ancak?

“Fetullah Gülen’in Türkiye sözcüsü olarak bilinen Zaman Ga-
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zetesi yazarı Hüseyin Gülerce’nin Bahçeli’nin böyle bir kasetinden 
üstelik duyarak değil, görerek bahsetmesi ilginç değil midir?

“Keza Ergun Babahan’ın satırları ortadadır!
“Kafama takılan Bahçeli’nin Gülerce’ye dava açmamasıdır. 

Neden?”[42]

Bahçeli, kaseti ortaya çıkınca
dümeni AKP’den yana kırdı

Biz, Sabahattin Önkibar’ın bu konuda o tarihlerde yaptığı televiz-
yon programlarında söylediklerini de netçe hatırlıyoruz. Aynen şöyle 
demişti Önkibar:

“Hüseyin Gülerce bana ‘Devlet Bahçeli’nin kasetini izledim, 
midem bulandı’ dedi.”

Şimdi gelelim Star yazarı Ergun Babahan’ın konuya ilişkin köşe-
sinde yazdıklarına:

“MHP’de kaset dalgasının seçime doğru hız kazanacağı iddiası 
tüm kulislerde dile getiriliyor.

“Doğrudan Devlet Bahçeli’yi hedef alan bu kasetlerde değişik 
türde ilişki görüntüleri olduğu iddiası da var.

“TİB elinden geleni yapıp bu tip kasetlerin yayınının mutlaka 
önüne geçmeli.

“Eğer herhangi bir site böyle bir imada bulunursa, seçim süre-
cine fesat karıştırmaktan hemen kapatılmalı.”[43]

Açıkça görüldüğü gibi, Ergun Babahan, kasetin içeriği konusunda 
da bilgiler veriyor. Ve bunu da hukuki bir kovuşturmadan kendisini 
kurtarmak için sanki Devlet Bahçeli’yi ve MHP’yi koruyormuş hava-
sında yapıyor. Yani ortalıkta bu tür haberler dolaşıyor, bunların internet 
ortamında yayımlanması halinde derhal ortadan kaldırılması ve yayın 
yapan sitenin kapatılması gerekir, yoksa seçimlere hile karıştırılmış 
olur, diyerek yapıyor. Böylece de bir kovuşturma sırasında kendisini 
korumaya almış sayıyor. 

Sözü fazla uzatmayalım, arkadaşlar. Bu konuyu ihsas eden konuş-
maları, Tayyip’in eski metin yazarı Aydın Ünal da yapmıştır, daha önce 
de ifade ettiğimiz gibi. 

Bir zamanlar AKP için “PKK’den daha tehlikeli” diyerek ağır eleşti-
rilerde bulunan ve Tayyip’e hakaretler yağdıran Bahçeli’yi kast ederek 

[42] https://www.aydinlik.com.tr/arsiv/bahceli-mitci-ve-kaseti-mi-var.
[43] https://www.finansgundem.com/haber/bahcelinin-de-kaseti-var/315758.
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şöyle demişti, Aydın Ünal:

“Ağzı köpürerek yaptığı bu eleştiri ve hakaretleri itinayla yala-
yıp yutacağı bir sürece giriyoruz.”

Ardından Tayyip de “Sayın Bahçeli, partimize saldırıyorsun. Par-
timiz ve bana karşı esip gürlüyorsun. Bak yönetiminde bulunan bazı 
arkadaşlarının kaseti çıktı. Onlar siyaseten yok olup gittiler. Bakarsın 
senin de çıkar.” demişti.

Bu sözler üzerine Bahçeli hemen dümen kırıp yüz seksen derece dö-
nüş yaparak AKP’ye ve Kaçak Saray’a yanaşıp Tayyip’in emrine girdi. 

Tabiî aynı zamanda CIA’nın de emrindeydi zaten Bahçeli...

ABD, Tayyip’in “mal varlığı” kasetiyle
AKP’giller’i parmağında oynatıyor

Gelelim Kaçak Saray’ın Hafızına. Yani Tayyip Efendi’ye...
Ne dedi Amerika birkaç ay önce, bu Fırat’ın doğusuna geçeceğiz, 

444 km’lik bir hattı tutacağız filan derken?
Bunu Amerika’ya çağırdı Trump ve avanesi, tabiî Pentagon ve CIA 

da olmak üzere. Bu çağrıyı takip eden günlerde de ABD yönetimi şöyle 
bir açıklamada bulundu:

“ABD Temsilciler Meclisinde 1915 olaylarını soykırım olarak 
nitelendiren tasarısının yanı sıra Türkiye’ye yaptırımlar öngören 
yasa tasarısı da oylamaya sunuldu. ABD Temsilciler Meclisi’nde 
yapılan oylamada Suriye’nin kuzeydoğusuna yönelik askeri ha-
rekâtı nedeniyle Türkiye’ye yönelik yaptırımlar öngören yasa tasa-
rısı dün 16’ya karşı 403 oyla kabul edildi.

“Cumhuriyetçi ve Demokrat üyelerin oyları ile kabul edilen 
tasarı bazı hükümet üyeleri ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin üst dü-
zey komutanları ile Türk ordusuna yönelik yaptırımlar öngörüyor. 
Tasarının yürürlüğe girebilmesi için Senato tarafından kabul edil-
mesi ve ardından Başkan Donald Trump tarafından onaylanması 
gerekiyor.

“Erdoğan’ın mal varlığının araştırılması isteniyor
“16 maddelik tasarıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın mal varlığının da araştırılması isteniyor. Metinde, yasanın 
yürürlüğe girmesinden sonra en geç 120 gün içinde ABD Dışişleri 
Bakanının, Maliye Bakanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü ile istişa-
rede bulunarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ailesinin mal varlığı,  
yatırımları, iş ilişkileri ve ilgili diğer gelir kaynaklarına ilişkin bir 
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rapor hazırlanmasına dair bir madde yer alıyor.”[44]

İşte Amerikan Temsilciler Meclisi’nde alınan bu kararlar sonrasında 
Tayyip, bir kez daha ABD önünde diz çöktü, iktidarını sürdürebilmek 
ve Türkiye Halkı önünde rezil rüsva olmaktan kurtulabilmek için dev-
şiricisi ve efendisi ABD Emperyalist Hayduduna; “Senin için bizde hiz-
mette sınır yoktur” sloganını tekrarladı. 

Ve ABD’li efendilerinin yıllardan beri ısrarla üzerinde durdukları bir 
taleplerini hemen Türkiye’nin gündemine getiriverdi hızlı bir biçimde: 
“Kanal İstanbul” projelerini...

Tabiî tek başına Kanal İstanbul ABD’nin talebini karşılamıyordu. 
Bu konuya ilişkin hazırladıkları raporda bir de açılması öngörülen 
“Kanal Çanakkale” var. Açılacak bu kanallarla Montrö baypas edilmiş 
olacak ve Amerikan Donanması, Altıncı Filo gibi filoları Çanakkale ve 
İstanbul Boğazlarına hiç girmeden Ege’den Marmara’ya geçecek, ora-
dan da Karadeniz’e.

ABD Emperyalist Çakalı Karadeniz’de Bulgaristan, Romanya, Gür-
cistan, Ukrayna gibi yeni uydu devletlerinin limanlarında askeri deniz 
üsleri kurabilecek. Açık denizlerde ya da Akdeniz’de olduğu gibi ser-
bestçe Karadeniz’de de dolaşabilecek. 

Tabiî bu arada Türkiye’yi de kuzey, batı ve güney olmak üzere üç 
tarafından kuşatıp kıskaca alabilecek.

Ama tüm bunlar Tayyipgiller’in umrunda mı?
Onların derdi iktidarlarını bir tek gün bile olsa uzatabilmek ve aşır-

dıkları, Abdüllatif Şener’in son tespitine göre 300 milyar dolarlık 
kamu malını, üzerine yeni eklemeler yaparak, koruyabilmek. 

Demek ki sadece iki vazgeçilmez stratejik odaklanmaları var Tay-
yipgiller’in:

Birincisi Kaçak Saray’daki günlerini, devranlarını uzatabilmek, 
ikincisi yeni ilavelerle yüz milyarlarca dolarlık servetlerini koruyabil-
mek...

Bu iki amaç için yapmayacakları hiçbir ihanet, hiçbir kötülük yoktur 
onların. 

İşte bu sebepten, Tayyip ABD dönüşü hem Amerika hem de Rusya 
karşısında Suriye’de Fırat’ın doğusunda da diz çöktü. 120 km’lik bir 
sınır hattında sadece bir iki cep oluşturabildi. Şimdilik buralarda gâh 
Amerika’yla gâh Rusya’yla devriyeye çıkmaktadır TSK.

[44] https://www.dw.com/tr/erdo%C4%9Fan%C4%B1n-mal-varl%C4%B1%C4%9F%C4%B-
1n%C4%B1n-ara%C5%9Ft%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1-istendi/a-51043460.
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Yani Fırat’ın doğusu hikâyesi de fiyaskoyla sonuçlandı Tayyipgil-
ler’in. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tayyip ve avanesi de Kaçak Saray’ın 
Arka Bahçeli’si Bahçeli kankisi gibi tutsaktır ABD elinde, CIA-Penta-
gon elinde. 

Acıdır ki işte Türkiye bu hallere düşürülmüştür. Ve bu iktidardan 
ihanetten başka, vatana ve halka zulümden, kötülükten başka, ülkemiz-
deki işsizlik ve pahalılık yangınının ateşini daha da harlandırmaktan 
başka hiçbir şey beklenemez.

Biz Gerçek Devrimciler, yani vatan sevmenin ustası olanlar ve hal-
kımız için en acil, en yakıcı görev, bu hain kere hain ikilinin oluşturdu-
ğu ihanet iktidarından kurtulmaktır. 

Kurtulacağız da. Göreceksiniz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

15 Ocak 2020 
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Çocuklarımızı kendi karanlık dünyalarına
götürmeyi amaçlıyorlar

Kaçak Saraylı Hafız’ın reisliğindeki AKP’giller İktidarı, kendile-
rini yetiştiren emperyalist ABD Haydudunun “Yeşil Kuşak Projesi” 
ürünü oluşlarının tam hakkını verdiler...

Kuvayimilliye’nin zaferi üzerine kurulmuş Laik Cumhuriyet’i 
kerte kerte tarumar ederek çökerttiler. Yerine ise Ortaçağ’ın o karan-
lık dehlizlerini anımsatan bir Din Devleti inşasına giriştiler. 

Bunda da çok yol aldılar...
Yargıyı olduğu gibi, orduyu olduğu gibi eğitimi de çökerttiler. 

4+4+4’le sekiz yıllık temel eğitimi ortadan kaldırdılar. Sonrasında ise 
bu sözde eğitim işini bütünüyle Ortaçağcı din derebeyliklerinden baş-
ka bir şey olmayan tarikatların, cemaatlerin eline verdiler. 

2013 Aralığına kadar FETÖ’yle ve onun herbiri engerekler kadar 
zehirli avanesiyle sarmaş dolaş biçimde iş tuttular. Yargıda olduğu 
gibi eğitimde de başat aktör FETÖ’cüler oldu. 

15 Temmuz sonrasında ise FETÖ’nün yerine başta ENSAR gelmek 
üzere tüm Ortaçağcı tarikatların etkinliğindeki kurum ve derneklerle 
doldurdular eğitim yuvalarını. Milli Eğitim açıktan anlaşmalar yaptı 
bu Ortaçağcı kurumlarla. Bunlar gelip okullarda Ortaçağcı afyon-
larını satacaklar gönüllerince; isterlerse öğrencileri kendi karanlık 
yuvalarına götürecekler, orada zehirleyecekler; artık istedikleri gibi 
bu alanda at koşturacaklar. 

Bakanlığın görevi, sadece bunlara şemsiye olmak... Başka hiçbir 
işlevi kalmadı Bakanlığın. 

“Rehberlik Araştırma Merkezi” adı altında oluşturdukları bir 
kurumda görev yapan rehber öğretmenlere dağıttıkları kitapçıktaki şu 
hayâsızca, ahlâksızca, vicdansızca görsellere bakın bir.

157



Bu görselleri hazırlayanlar, bunları o sözde eğitim kitapçığına ko-
yanlar ve bunların dağıtımını yapanlar bizce ahlâktan da, vicdan da, 
insanlıktan da hiç nasiplenmemişlerdir. 

Bunlar, Tayyip’in 16 Nisan 2017 Referandumuyla kuşa çevirdiği 
Anayasayı bile apaçık bir biçimde çiğniyorlar. O Anayasada bile, laik-
lik devletin olmazsa olmazı biçiminde netçe ortaya konulur. 

Görelim bu maddeleri:

***

“Madde 2 – Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanış-
ma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçi-
liğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, 
laik ve sosyal bir hukuk Devletidir.

“Madde 10 – Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi 
inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun 
önünde eşittir.

“Madde 13 – (Değişik: 3/10/2001-4709/2 md.) Temel hak ve hür-
riyetler, özlerine dokunulmaksızın yalnızca Anayasanın ilgili maddele-
rinde belirtilen sebeplere bağlı olarak ve ancak kanunla sınırlanabilir. 
Bu sınırlamalar, Anayasanın sözüne ve ruhuna, demokratik toplum dü-
zeninin ve lâik Cumhuriyetin gereklerine ve ölçülülük ilkesine aykırı 
olamaz.

“Madde 68 – (Değişik: 23/7/1995-4121/6 md.)
“(...)
Siyasi partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin bağım-

sızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına, 
eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve 
laik Cumhuriyet ilkelerine aykırı olamaz; sınıf veya zümre diktatör-
lüğünü veya herhangi bir tür diktatörlüğü savunmayı ve yerleştirmeyi 
amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.

“Madde 103 – Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde andiçer: “Cumhurbaşkanı sıfa-
tıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez 
bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, 
Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkı-
laplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma, milletin huzur 
ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan hak-
larından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmaya-
cağıma, Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek 
ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gü-
cümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum 
ve şerefim üzerine andiçerim.”

“Madde 136 – Genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, 
laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında 
kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek, özel 
kanununda gösterilen görevleri yerine getirir.”

Halkı kin ve düşmanlığa sevk etme suçu işliyorlar
Görüldüğü gibi, Türkiye Cumhuriyeti laik bir devlet olarak tanım-

lanır bu Anayasada. Devletin laiklik ilkesine bağlı olması demek, kim-
senin inanç ve kanaatlerinden dolayı ayrımcılığa tabi tutulmamasını, 
aşağılanmamasını, kınanmamasını, yargılanmamasını öngörür.

Ama yukarıdaki görseller ne yapıyor?
Ne mesaj veriliyor o görsellerde?
Başı açık olan kadınlarımızın ve eğitimcilerimizin çocuklara şiddet 

uyguladığı mesajı veriliyor. Daha açık ve vahimi ise; badem bıyıklı ol-
mayan erkeklerin çocuklara cinsel tacizde bulunduğu ve bulunabilece-
ği, böyle bir potansiyel taşıdığı anlatılmak isteniyor. 

Yani Tayyipgiller, kendilerinden olmayan erkekleri “cinsel sapık” 
olarak anlatıyorlar, gösteriyorlar bu kitapçıkta. 

Bu insanlık dışı ve gerçeği tersyüz eden kitapçıklarıyla aynı zaman-
da da Türk Ceza Kanununun 216’ncı maddesini açık ve kesin bir bi-
çimde ihlal ederek, Anayasayı İhlal suçuna ilaveten yeni bir suç işlemiş 
olmaktadırlar:

“Madde 216- (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge 
bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi 
aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle 
kamu güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çık-
ması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya 
bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılayan kişi, altı aydan bir 
yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Halkın bir kesiminin 
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benimsediği dini değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu ba-
rışını bozmaya elverişli olması halinde, altı aydan bir yıla kadar 
hapis cezası ile cezalandırılır.”

Aslında yargı, adına layık bir yargı olsa derhal harekete geçip bu 
suçları işleyenlerin tamamı hakkında ceza kovuşturması başlatması ge-
rekir. Ama nerede o yargı... Yargı mı kaldı memlekette?

Yargı artık AKP’giller’in hukuk bürosuna dönüşmüş durumdadır.
Milli Eğitim Bakanlığı, bu yüzkarası kitapçığın sosyal medyada 

uğradığı tepki üzerine bir açıklama yapıyor. Hazindir, açıklamada da 
suçlanmak yerine saldırganlaşıyor; “Yavuz hırsız ev sahibini bastırır”, 
atasözündeki anlayış çerçevesinde. Bakın ne diyor:

“Hizmet içi eğitimler için 2017 yılında hazırlanan “Psikososyal 
Önleyici Destek Programı” kitabı söz konusu haberin manşet bölü-
münde iddia edildiği gibi öğrencilere yönelik değil, rehberlik öğret-
menlerinin mesleki gelişimine kaynak olarak sunulmuştur.

“Söz konusu haberde, kitapta yer alan 150’nin üzerindeki gör-
sel içerisinden yalnızca 4 görsel bir araya getirilerek bütünü yan-
sıtmayan maksatlı bir algı oluşturulmak istendiği görülmektedir.

“Hazırlanan kitap içeriğinde söz konusu haberde iddia edildiği 
gibi bir algının oluşup oluşmadığının araştırılması için ön değer-
lendirme ve inceleme çalışmaları başlatılmıştır.”[45]

Gördünüz mü arkadaşlar, adamlardaki vicdanın, utanma arlanma 
duygusunun boyutunu?

Sanki meşru ve doğru bir iş yapmışlar gibi savunmaya yelteniyor 
yaptıkları ahlâksızlığı, vicdansızlığı.

Kur’an, Allah’la aldatanlara karşı uyarır
Burada sormak lazım bunlara;
Dergahlarda, ENSAR’larda, yurtlarda, kurslarda gencecik yavrula-

rımıza tecavüz edenler kimlerdi? diye. 
“Bir kerecikten bir şey olmaz”, diyen sözde Aile Bakanları hangi 

anlayışa sahipti?
Ama bunlar böyledir işte, arkadaşlar...
Bunların en belirleyici karakteristiği, söylediklerinin tam tersini 

yapmak ya da yaptıklarının tam tersini söylemektir. 

[45] https://www.birgun.net/haber/meb-den-rehber-ogretmenlere-dagitilan-kitaba-iliskin-a-
ciklama-inceleme-baslatildi-285196.
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Bunların en mahir oldukları iş; saf, bilinçsiz, yoksul insanlarımızı 
İblis’in önlerine düşerek kandırdığı gibi kandırmaktır, Kur’an’ın diliyle 
konuşursak; “Allah’la aldatmak”tır. 

Bunlara karşı içtenlikli, saf Müslümanları nasıl uyarıyor Kur’an?
“Allah’ın vaadi haktır; dünya hayatı sizi sakın aldatmasın. O 

yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!”[46]

Gerçi yukarıda da dediğimiz gibi memlekette hukuk da, kanun da, 
yargı da kalmamış durumdadır artık da; yine de hukukçu yoldaşlarımı-
zın Tarihe not düşmek açısından yukarıda andığımız bu suçu işleyenler 
hakkında bir suç duyurusunda bulunması gerekir, diye düşünüyoruz. 

Bu suç duyurularımızdan bir şey çıkmayacağını biz de biliyoruz 
ama, Halkımızı birbirine karşı düşmanlaştırıp kışkırtan, din ve mezhep 
temelinde ayrıştıran bu din simsarlarından er geç hesap sorulacaktır! 

İşledikleri suçların hesabını eksiksiz verecektir bunlar!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

29 Ocak 2020 

[46] Lokman Suresi, 33’üncü Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.

161





Ayrım
On Dokuz





AKP’giller, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ortağıdır
Bugüne kadar “yıldız arayıp gökte nice turfa müneccim”ler gibi, 

FETÖ’nün siyasi ayağını arayan İlker Başbuğ nam kofti yürek yok-
sunu general ve benzerleri; umarız bundan sonra olsun FETÖ’nün 
Türkiye’deki bir numaralı siyasi ayağı olan Kaçak Saray’da mukim 
Tayyip ve avanesinin yalakalığını yapmaktan vazgeçerler...

AKP kurucularından, AKP Programı’nın yazarlarından, AKP’nin 
Ekonomiden Sorumlu Eski Devlet Bakanı, Ekonomi Profesörü Ab-
düllatif Şener ne demişti?

“AKP’de benim dışımda herkes FETÖ’cüydü.”
İşte yakıcı gerçeğin tâ kendisi budur. 
Ve ne demişti 2013 sonlarına doğru – 24 Kasım’da Tayyip Hafız?
Aynen şunu:

“Eğer cemaat olarak değerlendirilecekse, cemaatin mensupları, 
en ileri gelenleri bugüne kadar Tayyip Erdoğan’a ne getirdiler de 
Tayyip Erdoğan bunu geri gönderdi? Üniversitelerin hazırlanma-
sı, üniversitelerin verilmesi ile ilgili adımlardan tutunuz da birçok 
faaliyete yönelik yapabileceğimiz ne varsa bunları yaptık. Benden 
geri dönen hiçbir şey yoktur. Buna Rabbim şahittir.”[47]

FETÖ’nün bir numaralı siyasi ortağı olduğunu açıkça ve kesince 
görmek için başka herhangi bir kanıta ihtiyaç var mı?

Her şeyi en kesin ve net biçimde ortaya koymuyor mu bu itiraf?
FETÖ ne istediyse bir eksiksiz, hepsini vermiş Tayyipgiller...
Geri dönen hiçbir şey olmamış yahu...
Bu “siyasi ayak” değilse, nedir siyasi ayak? Ya da başka nasıl olur 

siyasi ayak?

[47] https://www.borsagundem.com/haber/basbakan-erdogandan-cemaate-cevap/164406.
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Tayyip Hafız, aynı itirafı 17-25 Aralık sonrasında da tekrarlıyor. İşte 
görelim:

Videonun tapesi:
“Bu Pensilvanya’nın ne olduğunu, kim olduğunu sizler zaten 

anladınız. Onu zaten tanıdınız. 
“Kardeşlerim, geçenlerde ne diyor?
“Benimle ilgili söylediği ifade şu. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. 

‘Bu Uzun’ diyor, ‘bize çok hainlik yaptı.’ Nasıl hainlik yaptıysak?..
“17 üniversite kurmak için geldiler, hepsini onadım. Bu muy-

du hainlik be! Bu ne vicdandır be! Okullar için yer istedi, verdik. 
Uluslararası camiada davet ettiler, devlet başkanlarına, hükümet 
başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler, her türlü 
desteği verdik. 

“Ne nankörlük bu ya... Ne istediniz de alamadınız?”[48]

Tüm bu açık, kesin itiraflardan sonra hâlâ FETÖ’nün siyasi ayağını 
göremeyip de arayanlara herhalde Metin Üstündağ ve arkadaşları tara-
fından çıkarılan ünlü bir mizah dergimizin adını yakıştırmak gerekir. O 
adla nitelendirmek gerekir, hitap etmek gerekir. Tabiî eğer bu göreme-
yiş saflıktan kaynaklanıyor ise...

Fakat İlker Başbuğ benzeri koftiden NATO Paşaları ve Amerikancı 
burjuva satılmışlar medyasıyla küçükburjuva sözde muhalif medyanın 
korkak ve ahlâksız yazarçizerleri saflıklarından yapmıyorlar bu körlü-
ğü. Korkaklıklarından, çapsızlıklarından ve ahlâksızlıklarından 
yapıyorlar. 

Tayyip avanesinden, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında “oylarımızı 
çaldılar” demagojisiyle Tayyip’in ortalarda dolaştırıp sonra da 23 Ha-
ziran’da hezimet yaşattığı, onların İBB Başkan Adayı Milyar Ali, 15 
Temmuz sonrasında bile ne demişti?

Aynen şunu:
“Ergenekon ve Balyoz sapına kadar gerçekti.”[49]

Yani bunlar FETÖ’yle aynı çamurdan yoğrulmuştur, aynı yolun yol-
cusudur, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Kuvayimilliye’ye, laikliğe ve halkı-
mıza aynı oranda düşmandırlar, ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına 
ise aynı heveskârlıkla hizmetkârdırlar. 

Bunlarınki sadece tüm mafyatik yapılarda büyük soygunlar sonrası 
yaşandığı gibi, bir Ganimet Paylaşım Savaşıydı sadece. 

[48] https://www.youtube.com/watch?v=-m9NL8xz_Hw.
[49] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ergenekon-ve-balyoz-sapina-kadar-gercekti-147787h.
htm.

166



Tüm aklı başında araştırmacılar, yazarçizerler hemfikirdir ki; FETÖ, 
orduya da, yargıya da, polise de, eğitime de, MİT’e de ve diğer devlet 
kurumlarına da yüzde yetmiş oranında Tayyipgiller iktidarı sürecinde 
yerleşmiştir. 

Yani devleti tüm kurumlarıyla FETÖ’yle paylaşan, hem de bu işi 
gönüllüce yapan, başta Tayyip gelmek üzere AKP’giller avanesidir. 

İşte bu sebepten dolayı biz, hâlâ “FETÖ’nün siyasi ayağı ortaya çı-
karılamadı” türünden vızıldanmalarda bulunanlara ya gafil diyoruz, ya 
korkak, ya da hain...

Koftiden paşalar olayları doğru göremiyor,
cesaretleri de yok

Hatırlanacağı gibi, geçen hafta İlker Başbuğ bir televizyon kanalın-
da bu konuda şunları söylemişti:

“Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ’un FETÖ’’nün siya-
set ayağı tartışmalarına ilişkin, “26 Haziran 2009’da askeri şahıs-
ların, askeri mahalde işlediği suçlarda dahil özel yetkili mahkeme-
lerde yargılanmasının önünü açan yasa teklifi getiriliyor. Bunu kim 
hazırladı? Tamamen FETÖ ile ilgili, bu araştırılsın” sözleri siyaset-
tin en önemli gündem maddelerinden birisi oldu. Başbuğ’un işaret 
ettiği kanun teklifine Ahmet Aydın, Bekir Bozdağ, Mustafa Elitaş, 
Mehmet Ceylan, Yahya Doğan, A. Müfit Yetkin imza verdiği, Mec-
lis Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya ile dönemin Adalet 
Bakanı Sadullah Ergin’in de verdiği destek Meclis tutanaklarına 
yansımıştı.”[50]

Siyasi ortamda birkaç gün en önemli gündem maddesi olarak tartı-
şıldı. Bundan rahatsız olan Tayyip, dün meşrebine uygun biçimde saldı-
rıya geçerek İlker Başbuğ’u korkutmaya ve sindirmeye yöneldi.

Bildiğimiz gibi Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin tüm temsilci-
leri, en haksız oldukları durumlarda bile; “En iyi savunma saldırıdır”, 
prensibiyle hareket ederler. 

Halkımız ne der böyleleri için?
“Yavuz hırsız ev sahibini bastırır.”
Şöyle dedi Tayyip:

“15 Temmuz’un ardından askeri mahkemeleri kaldırdık. Eski 
bir genelkurmay başkanı bu düzenlemeyi bahane ederek Mecli-

[50] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/fetoye-kimler-hizmet-etmis-arastirilmali-266234h.
htm.
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simizi itham eden açıklamalar yapmıştı. Kendi grubumuza sesle-
niyorum parlamentonun hukukunu korumak üzere hepiniz dava 
açmalısınız.

“Bu boru göstermeye benzemez. Parlamentonun hukuku boru 
ile sindirilemez. Bundan yaklaşık 11 yıl önce tüm partilerin desteği 
ile çıkarılan bir düzenlemenin üzerine FETÖ gölgesi düşürülmeye 
çalışılması en hafif tabiriyle Meclis’e saygısızlıktır.”[51]

Tayyip burada da klasiğini yapıyor. Yalana, dümene başvuruyor. 
“Tüm partilerin desteğiyle” yapıldı bu değişiklik, diyor. Oysa ki CHP 
de, MHP de bu değişikliğe o zaman da şimdi de karşı olduklarını açık-
lamış bulunmaktadır. Kaldı ki CHP, bu değişikliğin iptal edilmesi için 
Anayasa Mahkemesine başvuruyor, Mahkeme de bu başvuruyu haklı 
bularak iptal ediyor, Tayyipgiller’in yasasını. 

E, kişiliği öyle adamın. Yalan söylemeden, iftira atmadan yaşayamı-
yor. Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin sınıf çıkarlarını savunan tüm 
din tacirleri gibi...

Yürek ve çap yoksunu İlker Başbuğ, yıllardan bu yana Tayyip’e öv-
güler düzmektedir. “Cumhurbaşkanımız FETÖ’ye karşı yıllardan beri 
tek başına mücadele ediyor”, diyerek kepazeliği Tayyip’e tapınma nok-
tasına kadar getirmişti.

Görelim:
“Ergenekon ve Balyoz gibi davalar Türk devletine ve Türk Si-

lahlı Kuvvetleri’ne yönelik büyük bir komploydu. Şunu açık yü-
reklilikle itiraf etmeliyim ki, bu mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan’dan daha iyi ve daha başarılı başka kimse yapa-
mazdı. Devletin kılcal damarlarına kadar nüfuz eden ve bugün 
Türkiye’nin başına bela olan Paralel Yapı 2007’de harekete geçti 
ve 2011’de de ilk darbe girişiminde bulundu. 17-25 Aralık yargı 
darbe girişimi başarıya ulaşsaydı, çok geçmeden Türkiye’nin tıpkı 
İran gibi bir Humeyni’si olacaktı.”[52]

“SAYIN CUMHURBAŞKANI 2010-2016 ARASINDA TEK 
BAŞINA SAVAŞ VERDİ”

“Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan’ın 2012-2016 yılları arasındaysa cemaate karşı 
tek başına savaş verdiğini ve tek başına bırakıldığını söyledi.”[53]

[51] https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/son-dakika-erdogandan-ilker-basbu-
ga-cok-sert-elestiri-5607580/.
[52] http://www.haber7.com/guncel/haber/1900619-ilker-basbug-erdogan-olmasaydi.
[53] www.hurriyet.com.tr/ilker-basbug-darbenin-arkasinda-3-grup-var-40178184.
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Saygıdeğer arkadaşlar;
İnanın, bırakın subaylığı, kurmaylığı, komutanlığı, gerçek anlamda 

askeri ruha sahip olan manga komutanı bir çavuş bile böyle şapşallık-
larda, zavallılıklarda bulunmaz. Meseleyi çok daha net görür. 

Hiç de askeri bir eğitimden geçmemiş olan (yapmış olduğunu var-
saydığımız zorunlu askerlik hizmetini saymazsak) gazeteci Sabahattin 
Önkibar bile bakın bu konuda ne yazdı daha geçenlerde:

“SARAY’IN DERDİ TÜRKİYE DEĞİL İKTİDARI
“Örgütün bugün için uyguladığı plan ise açığa çıkmayan men-

suplarını korumak ve ülkede kargaşa-kaos zeminlerini adım adım 
inşa etmek.

“Hülasa FETÖ kahpeliği, kazınmak bir yana yer altında iç sa-
vaş çıkarma adına hazırlık yapıyor.

“Kuşkusuz devlete ve millete ihanet etmeleri imajlarını taru-
mar etti lakin hedefleri gücü yeniden ele geçirip algı taarruzları ile 
bunu ters yüz etmek.

“Saatler boyu en yetkin isimleri dinledikten sonra hükmüm şu-
dur:

“Saray’ın FETÖ ile yüzeysel mücadelesi Türkiye adına değil, 
kendi siyasi ikbali ve hesabı adınadır nokta.”[54]

Aradaki kavrayış farkını görebiliyorsunuz, değil mi arkadaşlar?
15 Temmuz gecesi, Tayyip’in reklamcısı olan eski eşini ve oğlunu 

kaybeden Nihal Olçok bile ne demişti birkaç ay önce, Ahmet Altan ve 
Nazlı Ilıcak’ın tahliyeleri sonrasında?

“Bu hızla benim hapse girişimi görürsün çünkü ibrelerin yönü 
değiştirildi. Belli mi olur, burası Türkiye! Dua edelim de şehitlere 
tazminat davası açılan ilk ülke olarak tarihe geçmeyelim.”[55]

Sonuç olarak şunu söyleyelim, zavallı İlker Başbuğ Paşa’mıza:
26 Haziran 2009’daki Anayasaya da aykırı olan ve askeri şahısla-

rın sivil mahkemelerde yargılanmasını öngören yasa değişikliğinin 
Tayyip’ten habersiz yapıldığına, Tayyip’in onayı olmadan yapıldığına 
eşekler bile inanmaz...

Bu, başta Tayyip gelmek üzere, Milyar Ali gelmek üzere, Krali-
çe’nin Gül’ü gelmek üzere Tayyipgiller’in elbirliğiyle hazırlamış ol-
dukları bir ihanet yasasıdır.

Gerçek bu olduğu için Tayyip, doğrudan olayı yani Başbuğ’un açık-

[54] https://odatv.com/yazar/sabahattin-onkibar/feto-suikast-timleri-kimleri-oldure-
cek-03022015.html.
[55] https://odatv.com/bu-hizla-benim-hapse-girisimi-gorursun-cunku-05111904.html.
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lamalarını üzerine alınmış ve karşı saldırıya geçmiştir. 
İlker Başbuğ Tayyip’in bu atağına, kişiliğine uygun, zayıf, pısırıkça 

ve hatta korkakça bir yanıt vermiştir. Şöyle demiştir o da: 
“Göreve başladığı ilk günde FETÖ tarafından hedef alınan ve 

görev süresi olan iki yıl boyunca FETÖ komploları ile mücadele 
eden, o günlerde ‘FETÖ tehdidi bugün bize, yarın size’ diye siyasi 
iktidarı uyaran bir Genelkurmay Başkanının, bugün karşı karşıya 
bırakıldığı bu durum herkesten önce FETÖ’yü sevindirecektir.

“Dün olduğu gibi bugün ve yarın da Türk Milletine ve Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne karşı duymuş olduğumuz saygı ve sorumlu-
luklarımız çerçevesinde doğru bildiklerimizi söylemekten hiçbir 
şey bizi alıkoyamayacaktır. Takdir Yüce Türk Milletinindir!”[56]

İlker Başbuğ, Yaşar Büyükanıt vb. NATO tarafından içleri boşaltıl-
mış burjuva anlamda Kemalist Paşaların bu koftiliği olmasaydı, CIA, 
FETÖ ve Tayyipgiller el ele vererek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne bu hai-
nane kumpasları kurabilirler miydi hiç?

Kuşkusuz kuramazlardı...
Biz burada tabiî ki İlker Başbuğ paşa hazretlerine şu sözlerin bir tek 

cümlesini bile söyletemeyiz:
FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı, senin Kaçak Saray’ındır. İki 

numaralı siyasi ayak Kraliçe’nin Gül’üdür. Üç numaralı siyasi ayak 
Milyar Ali’dir. Ve siyasi ayağın gerisi de AKP’giller’in tamamıdır. Sen 
kimin evini soruyorsun Tayyip!

Laik Cumhuriyet’e, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, yargıya, eğitime ve 
devletin tüm kurumlarına FETÖ ne kadar zarar vermişse siz de o kadar 
zarar verdiniz. İkiniz de aynı oranda suçlusunuz ve ikiniz de aynı oran-
da ABD işbirlikçisisiniz, ABD taşeronusunuz!

İkinizin de stratejik hedefi, Ortaçağ’ın karanlık dehlizlerinde Mua-
viye-Yezid Dini’nin, CIA-Pentagon İslamı’nın şeriat yuvalarını yapın-
maktır. İleride Laik Cumhuriyet’in tarafsız ve bağımsız yargısının, emri 
vicdanlarından ve kanunlardan alan savcı ve yargıçlarının oluşturduğu 
mahkemeler karşısına çıkarılacaksınız!

Eninde sonunda çıkarılacaksınız!
Bundan asla kaçışınız yok!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

6 Şubat 2020

[56] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ilker-basbugdan-erdogana-carpici-yanit-267022h.
htm.
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Bu haksız savaşta
hep yoksul halk çocukları şehit oluyor

Acıma, vicdan ve merhamet nedir bilmeyen Kaçak Saraylı Hafız!
Mursi’ci, İhvan’cı, Muaviye ve Yezid’ci, Ortaçağcı meczupça ha-

yalleriniz yüzünden daha kaç vatan evladı Mehmetçiğin canına kıy-
dıracaksın Suriye’de?

Azıcık namus taşıyan ve azıcık aklı eren yazarçizerler ve uzmanlar, 
onlarca kez sana söylediler ki Suriye bataklığından onurlu çıkışın tek 
yolu, meşru yönetimle yani Beşşar Esad liderliğindeki BAAS yöneti-
miyle anlaşmaktır, diye. 

Ama sen zerrece bu mantıklı ve tutarlı tekliflere itibar etmedin...
2011’den bu yana girdiğin çıkmazda, daldığın bataklıkta debelen-

mekte ve yapımcın, aynı zamanda da efendin olan ABD Emperyalist 
Hayduduna taşeronlukta ısrar ettin. 

Tabiî olanlar bu ihanet politikan yüzünden Türkiye’nin uğradığı 
zararlar ki namuslu iktisatçılar tarafından bu zararın boyutunun 200 
milyar doları çoktan geçtiği ortaya konmaktadır, senin hiç umrunda 
olmadı. 

Çünkü senin Kaçak Saray’ın, kamunun sırtından 10 ayda 1,5 mil-
yar TL’yi yiyip yuttu. 600 metrekarelik saray mutfağında bir tek kuş 
sütü eksik. Yani bir eliniz yağda bir eliniz balda. Altında dünyanın en 
lüks uçaklarından bir düzineyi aşkın uçak filon. Ve bundan çok daha 
fazla teknolojinin son ürünü zırhlı Mercedes’lerin. Helikopterlerin, 
1500 kişilik koruma ordun, gittiğin yolların güvenliğini sağlayan. 

Özetçe; özel yaşantının Suudi Krallarından Brunei Sultanı’ndan 
eksik kalır bir tarafı yok...

Eee, vatan görevi için askere giden yoksul halk çocuklarından olu-
şan şehitler kervanı da senin için zaten kellelerden oluşan bir yığın...
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Halk işsizlik ve pahalılık cehenneminde kıvranmakta. 2324 liralık 
asgari ücret mütevazı bir evin kirasını bile karşılamaktan uzak.

Alınteriyle geçim sağlamaya çalışan namuslu halk çocukları, işsiz-
likten, yoksulluktan, öğrenci çocuğuna bir pantolon alamamaktan duy-
dukları hicap yüzünden canlarına kıymakta. Kimisiyse benden sonra 
eşim ve çocuklarım el kapısına düşüp rezil olmasın diye kendisiyle bir-
likte onların da canına kıymakta. 

Tabiî bu feryatlar, bu çığlıklar, bu facialar senin zerre umurunda ol-
mamakta...

Daha birkaç gün önce yan binanın köpek kulübesinden çok da farklı 
olmayan bodrumunda oturan bir komşum şöyle feryat ediyordu:

“1000 lira ev kirası veriyoruz, 700 lira da faturalara gidiyor. Kala-
nıyla da geçinmeye çabalıyoruz.”

Komşumun iki küçük oğlu var, yani 4 kişilik bir aile. 
CIA’nın kurup on yıllar boyu eğitip finansmanını sağladığı sarı-gan-

gster sendikası TÜRK-İŞ’in bile yaptığı araştırmaya göre dört kişilik 
bir ailenin yoksulluk sınırı 7.229 TL, açlık sınırı 2.219 TL’dir. Açlık sı-
nırı olan 2.219 lira, sadece sağlıklı beslenebilmesi için gıdaya ayrılması 
gereken payı belirlemektedir. 

Ev kirası ve faturalar çıkınca komşumuzun ne kadar para kalmak-
tadır elinde?

624 lira...
Demek ki komşumuz ve onun gibi on milyonlarca aile, Türkiye’de 

gariban, çaresiz sokak hayvanlarından çok da farklı olmayan bir hayat 
sürmekte. 

Yani ölümlerden ölüm beğenmekte neredeyse...

Tüm kamu kaynakları Ortaçağcı hainlere gidiyor
Tabiî senin ve avanenin maaşları olağanüstü dolgun. Alınteriyle ge-

çim sağlayan namuslu insanlarımızın geliri ne kadar yürek parçalayıcı 
biçimde düşükse, sizinki de bunun tam tersi biçimde astronomik oranda 
yüksek. 

Sadece yurtiçinde değil, yurtdışındaki avanen de aynı şekilde, bir 
eli yağda bir eli balda yaşamakta. Birkaç gün önce Şeytanın bile aklı-
na gelmeyecek hile yollarıyla kamudan toplanan paraları Başkent Gaz, 
Kızılay, Ensar, TÜRGEV zincirinin halkalarını dolaştırarak yeyim ettin 
ya bu karanlık irtica kurumlarına...

8 milyon dolardı onun miktarı, değil mi?
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İşte TÜRKEN adını koyduğun o Ortaçağcı irtica yuvasının ABD’de 
genel sekreter olarak başına getirdiğin Haluk Gani nam bademe 13.500 
Avro, bugünkü kurla 89 bin TL maaş veriyormuşsun be... Hem de ka-
munun sırtından, Etimaden adlı bor madenleriyle ilgili kurumun kasa-
sından. 

Şuraya bakın yahu...
Devlet bu Ortaçağcı hainlere çalışıyor yahu. Tüm kamu kaynakları 

bunlara yeyim ettiriliyor. 
İşte Türkiye’yi ve halkımızı böylesine bir cehennemin içine sürük-

lemiş olan Tayyipgiller olarak siz, bununla da yetinmiyorsunuz, 5 mil-
yon vatansız ve milletsiz, kaçkın Suriyeliyi de Türkiye Halkı beslesin, 
diyorsunuz, beslettiriyorsunuz. 

İdlib’deki 400-500 bin Ortaçağcı gericiyi de halkımıza beslettiriyor-
sunuz. “ÖSO” dediğiniz Muaviye-Yezid Dincilerinden oluşturduğunuz 
sözde orduyu da bu millete beslettiriyorsunuz.

Derdiniz ne milletimizle, halkımızla yahu...
Bu ne düşmanlık, bu ne hainlik böyle...
Birkaç gün önce Rusya destekli Suriye Ordusu’nun kendi vatan top-

raklarını kurtarmak için başlatmış olduğu harekat ve saldırı sonucunda 
İdlib’de sekiz Mehmetçiğimiz şehit oldu. Hepsi de yoksul halkımızın 
çocuklarıydı. 

Senin zerrece yüreğin sızlamadı, değil mi Tayyip?
Sen ve avanenden hiçbirinin evladı askerlik yapmadı çünkü...
Sizler bastırdınız parayı, aldınız tezkereyi. Bazen de çürüğe çıkardı-

nız çocuklarınızı. 
Astana’da ve Soçi’de Suriye’nin toprak bütünlüğünü tanıyacağına 

dair söz verdin, Tayyip. İdlib’de mevzilendirdiğin, önce ÖSO daha son-
ra da “Suriye Milli Ordusu” adını verdiğin bu gericilerin elindeki ağır 
silahların tamamını toplayacağım, dedin. BAAS Yönetimini tanıyorum, 
dedin. Diplomasi yoluyla barışçıl şekilde bu süreci götüreceğiz, dedin. 

Ama verdiğin sözlerin hiçbirini tutmadın...
Bu kelle kesen, çoluk çocuk demeden insan katleden Ortaçağcı ca-

niler sürüsünün elinden bir tek silah almadın. Böylece de Astana ve 
Soçi’de oluşan anlaşmayı fiilen tanımamış oldun. Yani hiç uygulamadın 
orada alınan kararları.

Suriye Yönetimi de askeri harekatla bu toprakları bu Ortaçağcı terö-
rist grupların elinden almaya karar verip harekete geçti. Ve senin oraya 
zorla gönderdiğin halk çocuklarına oldu olan. Hayatlarının baharında 
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kara toprağa düştü bedenleri sekiz evladımızın. 
Sen hâlâ BOP Eşbaşkanlığı görevini yerine getirmeye ve buralar-

da kendi hakimiyetinde bir İhvan’cı din devleti kurma hayallerindesin. 
Yapımcın ve efendin ABD Emperyalist Çakalı da seni bu yönde teşvik 
edip cesaretlendiriyor. Çünkü sen Suriye Ordusu’nu buralarda ne kadar 
oyalarsan, ABD için o kadar iyi. O, Fırat’ın Doğusundaki petrol ve gaz 
bakımından zengin bölgeyi yerel ortağı PKK-PYD-YPG’yle birlikte iş-
gali altına almış durumda.

Yani Suriye Ordusu’nun İdlib ve civarındaki harekatları, ABD, 
PKK, PYD ve YPG’yi rahatlatır, ferah tutar. 

Yani Tayyip, sen açıktan ABD’ye çalışıyorsun, PKK’ye, PYD’ye, 
YPG’ye çalışıyorsun. 

İhanet bataklığına da boylu boyunca dalmış bulunuyorsun böylece 
de...

İçeride başta “hülooğğ”cuların gelmek üzere cahil insanlarımızı 
kandırmaya yönelik olarak diyorsun ki “İdlib’de halk var. Suriye reji-
minin saldırılarından onlar zarar görüyor.”

E, biraz halk var. Fakat onları oraya sen topladın. Gelin, burada size 
din devleti kuracağız, dedin. Oralara valiler kaymakamlar atadın, okul-
lar açtın. Yani aklınca bir devlet oluşturmaya çalıştın. 

Hani toprak bütünlüğünden yanaydın Suriye’nin?
Ama diyeceksin ki bizim hangi sözümüz doğru ki bu doğru olsun...
Biz öyle de deriz, böyle de deriz...
Evet, dersiniz Tayyip...
Aynı anda bir konuda birbirinin 180 derece zıttı iki ayrı düşünceyi 

söylersiniz ve bundan da zerrece rahatsızlık duymazsınız. 

İdlib’de halk var yalanı üzerine
İdlib’de kimler varmış?
Bu konuyu burjuva generallerin en bilgilisi olan Türker Ertürk bakın 

bundan bir hayli zaman önce nasıl açık biçimde ortaya koymuş:

***

İdlib’de radikal İslami örgütler var, teröristler var, kelle kopa-
ran, kafa kesen canavarlar ve Suriye merkezi hükümetini devirmeye 
çalışanlar var. Her grubun motivasyonu farklı da olsa, ezcümle hep-
sine “emperyalizmin vekâlet savaşçıları” diyebiliriz. Mart 2011’de 
başlayan ve 7,5 yılını dolduran bu savaşın amacı; Büyük Ortadoğu 
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Projesi’nin (BOP) Suriye bacağını inşa etmektir.
BOP; Türkiye dahil bölgemize tecavüz etmeye çalışan ve oluk 

oluk kan döken projenin adıdır. Başından itibaren yapılması gereken; 
tecavüz edilmeye çalışılan bölgenin merkezi ülkeleri ile işbirliği yap-
maktı! Ama Türkiye, kendi çıkarlarının, güvenliğinin ve istikrarının 
tam karşısında olan bu plana destek verdi, eş başkanlığını yaptı ve em-
peryalizmin vekâlet savaşının ateşine odun taşıdı.

İKTİDARIN GİZLİ GÜNDEMİ VAR!
Türkiye, BOP’a ve onun Suriye’deki taşeronları olan vekâlet sa-

vaşçılarına destek vermesinin, kendi mezarını kazması ve bindiği dalı 
kesmesi anlamına gelmesine rağmen bunu yaptı. Çünkü Türkiye’yi 
yöneten iktidarın gizli gündemi vardı! İktidar, bunu açıkça söyleye-
miyordu ama icraatları ile bu gizli gündemi anlamamak imkânsız gi-
biydi! Evet, iktidarın çağdışı “Siyasal İslamcı” ideolojisi, geçmişin 
aklı olan, ayağı yere basmayan ve gerçekleşme şansı milyonda bir bile 
olmayan “Yeni Osmanlıcı” hayali ve mezhepsel bakış açısı ülkemizi 
felakete sürükleyen gizli gündeminin arka planıydı.

Türkiye’deki iktidar BOP’un mümessillerinden dayak yiyince, 
Rusya ve İran tarafına savruldu ama hala ülkemize yaşattığı felaket 
sürecinin nedeninin kendisi ve çağdışı ideolojisi olduğunun farkında 
değil. Ayrıca; savrulduğu Rusya, İran, biraz da Çin tarafında -birazcık 
bile olsun-gizli gündemini gerçekleştiremeyeceğini biliyor. O yüzden 
geldiği tarafa, yani ABD’ye kur yapmaya devam ediyor.

SURİYE’DE HALA YANLIŞTAN DÖNÜLMÜŞ DEĞİL!
Evet, iktidar emperyalizmin vekâlet savaşçılarının bir bölümü üze-

rinden, Suriye’den bir parça koparmak niyetinde ve hala Suriye’de 
yanlıştan dönmüş değil. Soçi’de Putin’le yapılan mutabakat gereğin-
ce; Suriye merkezi hükümeti, Rusya ve İran’ın, teröristlerin son kalesi 
durumundaki İdlib’e yapmayı planladığı operasyon şimdilik durdurul-
du. Rusya bu tavizi verdi; çünkü Türkiye’yi tekrar ABD’ye kaptırmak 
istemiyor ve Batı’dan koparmak istiyordu! Rusya, Türkiye’deki ikti-
darın ikili oynadığının da farkındaydı ve güven de duymuyordu!

Halbuki ülkemizin çıkarları, güvenliği ve istikrarı; İdlib’in vekâlet 
savaşçılarından biran önce temizlenmesini ve dikkatimizi diğer böl-
ge güçleri ile birlikte, ABD desteğinde, PKK’nın uzantısı PYD’nin 
halen elinde tuttuğu yüzde 27’lik bölüme çevirmemizi gerektirmek-
tedir. ABD’nin Suriye’de bulunuşunun meşruiyeti yoktur. Bugün 
için PYD işgalinde bulunan bu bölge, Türkiye için en büyük güvenlik 
tehditlerinden biridir. Ama iktidar, gizli gündemi nedeniyle yanlış işler 
yapmakta, ülkemizin güvenliğini yok saymaktadır.

ABD, BAHANESİNİ TIRMANDIRDI!
Nisan 2012’de bombalar patlarken Suriye’ye gittik; Türkiye’nin 

yanlış işler yaptığını yerinde gördük ve bunun faturasının çok ağır ola-
cağını yazdık ve ekranlarda anlattık. O gün de söyledik;  “Suriye’nin 
toprak bütünlüğünün Türkiye’nin toprak bütünlüğü, Suriye’nin 



istikrarının Türkiye’nin istikrarı” demek olduğunu! Bugün de aynı 
şeyi söylemeye devam ediyoruz ama iktidar yine yanlış işler yapıyor!

İdlib’e hemen müdahale etmemekle çok yanlış yapıldı! Suriye ve 
İran, operasyondan yanaydı! Türkiye’nin de güvenliği operasyonu ge-
rektiriyordu. Putin ise Türkiye’deki iktidarı kaybetme riski nedeniyle, 
son onda operasyonu erteledi ama daha sonra yapmayı planladığı İd-
lib operasyonunu riske etti. Çünkü durumun farkında olan ABD, daha 
önce ilan ettiği kimyasal silah saldırısı bahanesini tırmandırdı ve şim-
di “İdlib’e operasyon yapılması durumunda Suriye’ye yıkıcı saldırı 
yaparım” diyor.

Hemen güneyimizde, adeta mini bir dünya savaşı var ve küresel 
bir satranç oynanıyor. Ama ülkemizi yönetenlerin bu oyuna kıyısından 
köşesinden bile iştirak edebilecek yeteneği yok! Bunu anlamak için, 
bugüne kadar adımıza oynadıkları satranç oyununun sonuçlarına bakı-
nız; bundan sonra da ne sonuçlar elde edebilirler, sanırım anlarsınız.[57]

***

İşte sen ve avanen, bu insanlık düşmanı meczup caniler sürüsüyle el 
ele bir Ortaçağcı karanlık din devleti kurmaya çabalıyorsunuz İdlib’de 
Tayyip!

O hayatını kaybeden gençlerimizin ve daha önce o bataklığa sürüp 
katlettirdiğin gençlerimizin hepsinin kanı sizin ellerinize bulaşmış du-
rumdadır. 

Vatan evlatları vatanlarını korumak için asker olurlar ve askerlik ya-
parlar. Sizin ihanet politikalarınıza, BOP taşeronluklarınıza, İhvan’cı 
hayallerinize hizmet için asker olmaz hiçbiri. Ve hiç kimse de asker 
olmaz bunun için. 

Bak Tayyip!
O bataklıkta debelendikçe batıyorsun. Suriye’nin resmi yönetimiy-

le, BAAS yönetimiyle anlaşmadan oradan zevahiri kurtaracak oranda 
bir vaziyetle çıkmak asla mümkün olmaz. 

Eğer sekiz yıldan bu yana inatla sürdürdüğün ve yürüdüğün bu yol-
da devam edersen, hezimetle karşılaşman yüzde yüzdür!

İşte o zaman içeride meczuplaştırdığın “hülooğğ”cuların bile önem-
li ölçüde senden yüz çevirir ve tepetaklak tekerlenirsin iktidardan. 

Bu sözümüzü belleğine iyice yaz!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

7 Şubat 2020 

[57] 25 Eylül 2018, https://odatv.com/idlibde-kimler-var-25091812.html.
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Suriye, BM’ye bağlı özgür bir ülkedir,
onun toprak bütünlüğüne kimse zarar veremez

Bu CIA-Pentagon Dincileriyle Süper NATO Milliyetçileri bir kez 
daha fabrika ayarlarına döndü...

Nedir bunların belirleyici ortak karakteristikleri?
1- Antikomünistlik. 
2- Amerikan uşaklığı.
3- Halk düşmanlığı ve kamu malı vurgunculuğu...
2011’den bu yana efendileri ABD çakalının buyruğu üzerine ba-

lıklama daldıkları Suriye bataklığındaki debelenişleri ve debelendik-
çe batışları, onları yeniden yapımcıları ve efendileri ya da sahipleri 
ABD Emperyalist Haydudu önünde esas duruşa geçirtti. 

Şimdi onlar uluslararası her türden kanunu, sözleşmeyi, insani 
ve ahlâki değerleri hiçe sayarak girdikleri dost, kardeş, Müslüman 
ülke Suriye’de son 10 gün içinde 13 şehit verdirttiler. Yoksul, çilekeş 
halkımızın 13 evladı, bunların ABD’ye hizmet aşkları ve meczupça 
Ortaçağcı-İhvancı hayalleri yüzünden hayatlarının baharında kara 
toprağa düştü...

Oysa aklı başında ve namus taşıyan onlarca askeri, sivil uzman ve 
aydın, yüzlerce kez uyardı bunları; Suriye bataklığından en az zararla 
çıkışın biricik yolu, o ülkenin meşru yönetimiyle yani Beşşar Esad li-
derliğindeki BAAS İktidarıyla anlaşmaktan geçer, diye.

Biz de 2011’den bu yana durup dinlenmeksizin uyarıyoruz bunları...
Ama bunlarda söz anlayacak, söz dinleyecek akıl fikir mi var, vic-

dan, insanlık mı var...
Efendilerinin verdiği buyruktan ve çizdiği yoldan milim sapmı-

yorlar. Biz BOP’un yani; “Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika 
Projesi’nin eşbaşkanlarından bir tanesiyiz, bu görevi yapıyoruz”, 
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diyorlar da zinhar başka bir şey demiyorlar. 
Yahu Suriye, Birleşmiş Milletler’e üye, onun tanıdığı özgür bir ülke. 

Birleşmiş Milletler Ana Sözleşmesi’ne göre hiç kimse böyle bir ülkenin 
iç işlerine müdahale edemez. Toprak bütünlüğüne zarar veremez. Ve 
onun egemenliğini tanımamazlık edemez.

ABD Emperyalist Çakalı zaten dünyanın baş haydut devletidir. 
Onun amigosu konumundaki Avrupa Emperyalist Haydutları da çakal-
lıkta onunla yarış halindedirler. Bunlar insan soyunun en ağulu düş-
manlarıdır. 

Hukukun da, ahlâkın da, vicdanın da, her türden erdemin de en önde 
gelen katledicisidir bunlar. Emperyalist haydutça çıkarlarının dışında 
hiçbir şeyi görmez bunların gözleri. İblis’in bile aklına gelmeyecek 
binbir hile, yalan ve demagojiyle saldırırlar bunlar mazlum ülkelere ve 
oraları ölüm tarlalarına çevirirler. 

O mazlum ülkelerin milyonlarca insanını katlederler acımaksızın. 
Liderlerinin bazısını astırırlar, bazısını linç ettirirler. 

Ne acıdır ki insanlık da bunlardan hesap sorabilecek bilince ve ör-
gütlülüğe sahip değildir şu an. İşte o sebeple de bunlar hiç utanıp arlan-
madan dolaşırlar ülkelerde, meydanlarda, ekranlarda, kürsülerde. İnsa-
nı insanlığından utandıran hayâsızca yalan ve demagojilerini geveleyip 
dururlar. 

Emperyalistler, insanlık dışı işleri için
yerel taşeronlar kullanır

İşte bu emperyalist haydut sürüleri bu aşağılık işlerini, bu insanlık 
dışı işlerini yaparken yerel taşeronlar kullanırlar. Hani “Vekâlet Savaş-
çıları” denir ya bunlara da; işte öyle uşaklar kullanırlar. Karşılığında da 
bu uşakların kimisini iktidarlara getirirler, kimisine yeni devletçikler 
kuruverirler, kimisinin de küp doldurmasına yardımcı olurlar. 

İşte bu yerel taşeronların en önde gelenleri ABD’nin Ortadoğu’daki 
savaş ve işgal yıllarının başlangıcı olan 1990’dan (Birinci Körfez Sava-
şı’ndan) bu yana Ortadoğu’da kimdir?

Aşağılık Suudi Krallığı’dır, Katar’dır, Birleşik Arap Emirlikleri’dir, 
Ürdün’dür ve ne yazık ki Türkiye’dir. 

Tayyipgiller, Türk ve Türkiye dostu Muammer Kaddafi’nin kat-
linde suç ortaklığı etmişlerdir, emperyalist haydut efendilerine. Şehit 
Muammer Kaddafi’nin kanlarına bulanmıştır bunların elleri ve yüz bin 
masum Libya Halkının kanına bulanmıştır. Yarım milyon masum Müs-
lüman Suriye Halkının kanına bulanmıştır. Ve Ortadoğu’da on milyonu 
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aşkın Müslümanın kanına bulanmıştır bunların elleri.
Bunlar CIA-Pentagon İslamcıları oldukları için saf, masum Müs-

lüman halkın da düşmanıdırlar. Tabiî Türkiye Halkının da düşmanıdır 
bunlar. Türkiye vatanının da düşmanıdır. Laik Cumhuriyet’in de düş-
manıdır, Kuvayimilliye’nin de düşmanıdır bunlar. 

Suriye BAAS İktidarı,
vatan topraklarını Ortaçağcılara karşı savunur; 

AKP’giller o Ortaçağcıları korur
Suriye BAAS İktidarının Suriye Arap Ordusu ne yapmaktadır?
Sınırları Birleşmiş Milletler yasalarıyla kabul edilmiş bulunan va-

tan topraklarını korumaya çalışmaktadır. Vatan topraklarını Ortaçağcı, 
insan kafası kesen, insan yakan ABD yetiştirmesi, insanlık düşmanı, 
cihatçı teröristlerden temizlemeye çalışmaktadır. 

Tayyipgiller ne yapmaktadır ve neyi amaçlamaktadır?
Bu insan yakan ve baş kesen, insanlıktan çıkmış Ortaçağcıları ko-

rumaya, kollamaya ve onlara bir Ortaçağcı Din Devleti kuruvermeye 
çabalamaktadır. 

Buna asla güçleri yetmemiştir ve yetmeyecektir de...
Kimdir bu Ortaçağcı gruplar, bir kez daha analım isterseniz: 

“İdlib’i, 2015 Martında “Fetih Cephesi” adıyla bir araya gelen 
Ahraru’ş-Şam, Nusra Cephesi, Livau’l-Hak, Şam Tugayları, Cun-
dü’l-Aksâ, Ceyşü’s-Sünne, Ecnadü’l-Şam ve Feylakü’ş-Şam örgüt-
leri Beşşâr’ın çapulcularından almıştı.”[58]

Gördüğümüz gibi Yeniçağ’ın bu NATO Milliyetçisi, Amerikanofil 
yazarı Arslan Tekin bile, Tayyipgiller’in İdlib’de kimlerle kaynaşık ol-
duğunu işte böyle açıkça yazıyor. 

Bunların tamamı ABD’nin Pakistan’daki on binlerce medresede ye-
tiştirip Afganistan’daki Sosyalist Muhammed Necibullah liderliğindeki 
iktidarın üzerine saldığı Taliban, El Kaide adlı grubun döküntülerinden 
derleşiktir. 

Kuvayimilliye’nin zaferi üzerine kurulmuş Laik Cumhuriyet’in bu-
günlerde içine düşürüldüğü hazin durumu görebiliyor musunuz, arka-
daşlar?

Türkiye işte bunların koruyuculuğunu yapmaktadır. Çünkü Tayyipgil-
ler de ruhiyatça ve ideolojice bunlarla tencere kapak gibi uyum içindedir.

[58] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/idlib-nereye-varir-54845yy.htm.



Hatırlanacaktır; Tayyipgiller taraftarları da Boğaziçi Köprüsü üze-
rinde 15 Temmuz’da komutanlarının emri üzerine oraya getirilmiş olan 
Mehmetçiklerin ve 20 yaşındaki Harp Okulu Öğrencilerinin başlarını 
kesmediler mi?

AKP’giller’in Suriye ile ilgili kurusıkı sallamaları
Suriye tarafında alayla karşılanıyor

ABD Çakalı Suriye’ye ilk saldırısını başlattığı anda ne dedik biz?
Rusya, İran ve Çin, Suriye’ye sırtını dönmediği sürece oradaki 

BAAS İktidarını dünyada hiçbir güç yıkamaz.
Bu öngörümüz bugün kesinkes doğrulanmış durumda mıdır?
Evet, aynen öyledir. 
Tayyip kurusıkı sallıyor, yaşattığı ağır yenilgilerin “hülooğğ”cula-

rında ve halkımızda oluşturduğu infialin üzerini örtebilmek ve onu nöt-
ralize edebilmek için. 

Şöyle diyor:
“Erdoğan, Şubat ayında rejimin gözlem noktalarının gerisine 

çekilmesini umut ettiklerini belirterek, “Rejim bunu yapmazsa 
Türkiye Cumhuriyeti bu işi bizzat yapmak mecburiyetinde kala-
caktır” ifadelerini kullandı.”[59]

Tayyip böyle sallar da kaset tutsağı, Saray’ın Arka Bahçeli’si durur 
mu?

O da gariban, kandırılmış gençlerinin gazını almak için katmerli sal-
lıyor:

“Türk milleti gerekirse, başka da seçenek görülmezse, Şam’a 
girmeyi şimdiden planlamalıdır… Mehmetlerimizi şehit eden al-
çaklara ses çıkarmayıp Türk devletini suçlayanlar ortadadır… 
Esad devrilmelidir, zulüm şatoları yıkılmalıdır.”[60]

 “Katil Esad defolup gidesiye kadar yüreğimiz soğumayacaktır. 
Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, kahrolsun Esad...”[61]

Bu zavallı tutsak Arka Bahçeli’ye sormak lazım:
Şam’a yalnız mı gideceksin yoksa kaset partnerin de olacak mı ya-

nında?

[59] https://www.rudaw.net/turkish/middleeast/turkey/050220202.
[60] https://www.gazeteduvar.com.tr/politika/2020/02/11/bahceli-gerekirse-sama-girilmeli/.
[61] https://www.haber3.com/guncel/politika/bahceli-turkiye-sama-girmelidir-haberi-5080686.
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Bu acınası vatandaş, hatırlanacaktır, bir tarihlerde Abdullah Öca-
lan’ı idamdan kurtaran yasa değişikliğinin yani ölüm cezasını kaldıran 
değişikliğin mimarlarındandır. 

Ama yine hatırlanacaktır ki daha sonrasında bu vatandaş, seçim 
meydanlarında kürsülerden; “İmralı canisini niye asmıyorsun? İp mi 
bulamıyorsun?”, diye sorarak, dinleyicilerin üzerine kement yapılmış 
urganlar atar. “Al, ip bulamıyorsan biz verelim”, der sonrasında da.

NATO uşaklığını Parti Programına varıncaya kadar geçiren faili 
meçhuller kraliçesi Meral Akşener Hanım bunlardan geri mi kalır?

O da aynı meczuplar kervanının ateşli katılımcılarındandır. Şöyle 
üfürür o da:

“Siz daha neyi bekliyorsunuz? Diplomasi seçeneği elbette kıyı-
da durmalı ama Mehmedim toprağa düşerken ve bunu bir devletin 
askeri yaparken lafı uzatmanın anlamı yok. Mikrofon delikanlılığı-
nı artık bırakın ve gereğini yapın.”[62]

Bu hanımefendiye söylemek lazım: Egemen bir devletin toprağında 
o dediğini yapmak Sakarya-Düzce civarlarında Kürt işadamlarını faili 
meçhule uğratmaya benzemez Meral Hanım!

Gerçi sen de bilirsin bunun böyle olduğunu da; ama Arka Bahçe-
li’nin üfürüğünün gerisine düşmemek için aynı makamda sallıyorsun. 
Çünkü kandırıp, tuzağa düşürüp safınıza çektiğiniz bilinçsiz, cahil, za-
vallı gençler ne yazık ki bu tür palavralara kanacak durumdadırlar...

Böyle işte bunlar...
Bunlardaki bu fabrika ayarlarına dönüşü görür görmez ABD Hay-

dudu da hemen harekete geçti, biliyorsunuz, bunları esaslı bir şekilde 
sıkıca kucakta tutalım, diye. Yani Rusya’yla, Çin’le, İran’la bağlarını 
tümden koparıp kendi yörüngemize kesince yerleştirelim, diye.

ABD Başkanı Faşist Bunak Trump, hemen Suriye Özel Temsilcisi 
James Jeffrey’i ekibiyle birlikte Ankara’ya gönderdi. Bu emperyalist 
leş yiyicilerden olan akbaba, havaalanına iner inmez; “Suriye’de Tür-
kiye’ye desteğimiz tam anlamıyla sürecektir. Esad yönetimine karşı 
Türkiye’nin yanındayız”, açıklamasını yaptı.

Tabiî Emperyalist ABD Çakalı, yerel ortağı PKK-PYD-YPG güçle-
riyle birlikte Fırat’ın doğusundaki Suriye’nin petrol ve doğalgaz kay-
naklarını elinin altına almış bulunmaktadır. 

Tayyipgiller’se Suriye Ordusu’nu İdlib’de tutarak ABD ve PYD-Y-

[62] https://www.demokrat.tv/mobil/haber/3848/aksener-mikrofon-kabadayiligini-bira-
kin-geregini-yapin.html.
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PG’nin Fırat’ın doğusunda elini rahatlatmakta, orayı iyice tahkim et-
mesine yardımcı olmaktadır. Yani özetçe; Tayyipgiller, Kaçak Saraylı 
Hafız’ın yıllar öncesinde defalarca belirttiği gibi BOP görevlerine sa-
dakatle devam etmektedirler. 

Tayyip’in ve Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’sinin bu üfürükten mey-
dan okumalarını Suriye alayla karşılamıştır. Şöyle deniyor Suriye Dı-
şişleri Bakanlığı açıklamasında:

“Türk rejiminin başının yaptığı içi boş açıklamalar ancak cahil 
olduğu kadar gerçeklikten kopuk bir kişiden gelebilir.”[63]

 Rusya’nın da bir açıklaması var, bilindiği gibi, arkadaşlar. O da 
Türkiye’yi Astana Mutabakatı’nda altına imza koyduğu sözleri tutmaya 
çağırmaktadır:

“Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İdlib’de Esed rejimi ve Rus 
askerlerine yönelik her türlü saldırının sona ermesi ve Suriye’nin 
kuzeydoğusuna yönelik Rus-Türk mutabakatının uygulanması ge-
rektiğini söyledi.

“Rusya’nın İdlib’deki durumdan endişe duyduğunu belirten 
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “İdlib’deki gerilimi azaltma böl-
gesinde bulunan teröristlerin uzun süredir oldukça rahat hareket 
etmelerinden duyduğumuz endişeyi saklamadık. En önemlisi de, 
bu gruplar rahat davranmakla kalmıyor, Suriyelilere ve Rus tesis-
lerine yönelik saldırılar ve saldırganlık eylemleri düzenliyor” dedi.

“Peskov, bu durumu düzeltme sorumluluğunun Türk tarafına 
ait olduğunu kaydederek “Bu hususa Soçi anlaşmalarında yer ve-
rildi. Biz, herhangi bir değerlendirme yapmıyoruz, imzalanan bel-
gede yer alan metne dikkat çekiyoruz. Burada herhangi bir değer-
lendirmeye veya yoruma yer yok” diye konuştu.”[64]

Rusya’nın da dikkat çektiği gibi, Tayyipgiller Astana ve Soçi Ant-
laşmalarında verdikleri sözleri yerine getirmiyorlar. El Kaide, El Nusra 
döküntüsü cihatçı, Ortaçağcı grupları silahlardan arındırmıyorlar. Tam 
tersine; onlarla birlikte İdlib’de bir din devleti oluşturma uğraşı içine 
giriyorlar. 

Bunlar gerçeklerden kopuk, meczupça hayallerin ötesinde hiçbir an-
lam taşımamaktadır. 

[63] https://www.istanbulgercegi.com/suriye-turk-rejiminin-basinin-yaptigi-ici-bos-acik-
lamalar-ancak-cahil-oldugu-kadar-gerceklikten-kopuk-bir-kisiden-gelebilir_213252.
html.
[64] https://www.mepanews.com/rusya-idlibde-rejim-ve-rus-askerlerine-yonelik-saldiri-
lar-sona-ermeli-33760h.htm.
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Tayyip’in uzun yıllar danışmanlığını, dışişleri bakanlığını ve başba-
kanlığını yapan Davidson’un “Stratejik Derinlik” adlı bu türden deli 
saçması hayallerden oluşan kitabı da aynen bu içeriğe sahiptir. Tayyip 
Davidson’la siyasi birlikteliğine son vermiş ama görüldüğü gibi yolla-
rını ayıramamıştır. 

Onların hayalini gördükleri böyle bir dünya yoktur...
Sadece kendilerini kandırmaktadır onlar. Ama ne yazık ki olan vatan 

evlatlarına olmaktadır, Türkiye Halkına olmaktadır, Türkiye ekonomi-
sine olmaktadır. 

Aklı başında ve namuslu uzmanların yaptıkları araştırmalara göre 
Tayyipgiller’in akla ziyan bu Suriye politikalarının Türkiye ekonomisi-
ne verdiği zarar 200 milyar doları çoktan aşmıştır. 

Ne diyelim, arkadaşlar...
Bunlara Allah akıl fikir versin, desek boşuna...
Bunlar iflah olmaz...
Hiç durup kendilerine sormazlar; yahu bizden başka dünyada bu Su-

riye bataklığına dalıp debelenen ve debelendikçe daha da derine batan 
bir başka devlet var mıdır, diye. Bizim kadar dünyada bir başka BOP 
heveskârı taşeron var mıdır, diye. Kafa gitmiş bunlarda...

Türkiye Halkı bunlardan kurtulmadıkça bunların verdikleri zararlar, 
yaptıkları kötülükler de son bulmayacaktır, arkadaşlar...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Şubat 2020
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Ayrım
Yirmi İki





İşlediğiniz hainane suçlardan yargılanacaksınız
FETÖ’cülükten dolayı adım adım çelik bileziğe yaklaşıyorsun be 

Hafız...
Diğer işlediğiniz binbir suçtan olduğu gibi, FETÖ’nün bir numa-

ralı siyasi ayağı olmak hainane suçundan da asla kurtuluşunuz ol-
mayacak!

Bunu aklına çelik bir kalemle yaz, Kaçak Saraylı Hafız!
Bak, eski DGM Savcısı, FETÖ’yü terör örgütü olduğundan dolayı 

yargılamak için iddianame hazırlayan Nuh Mete Yüksel de apaçık şe-
kilde diyor senin için ve avanen için.

Neyi mi?
Şunu:

“GEREKİRSE CUMHURBAŞKANI YARGILANMALI”
“- FETÖ’nün siyasi ayağı varsa, bu hangi yolla ortaya çıkarıl-

malı? Cumhurbaşkanı, 15 Temmuz’dan sonra “Allah affetsin, kan-
dırıldık” demişti. Ne olmalı?

“Yargılanmaları gerekiyor. Özeleştiri yetmez.
“- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da mı yargılanması gerekiyor?
“Gerekirse yargılanmalı. Beni içeri attıracaksın.”[65]

Nuh Mete Yüksel’i, FETÖ, İblisçe bir alçaklıkla, yani kendi kadı-
nını bu adama sunarak, o anı da kaydedip kaset yaparak görevden al-
dırıyor, mesleki hayatını bir anlamda sonlandırıyor. Tabiî böylece de 
kendisini DGM Savcısının, yargısının elinden kurtarmış oluyor, senin 
uzun yıllar beraber yol yürüdüğün FETÖ. Basit bir göreve naklediliyor 
Nuh Mete Yüksel, oradan da emekli oluyor. Hazırlamakta olduğu dos-
ya da Tayyipgiller’in yaptığı bir yasa değişikliği sebebiyle takipsizlikle 
sonuçlandırılıyor. 

[65] https://odatv.com/ecevit-gulenin-adamiydi-erdogan-yargilanmali-19022029.html.
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Bakın, Nuh Mete Yüksel bundan 20 sene önce, FETÖ’nün devlet 
içine sızarak onu ele geçirmeyi amaçlayan bir terör örgütü olduğunu 
belirliyor ve o suçla iddianame hazırlıyor. Sene 2000’dir...

Ne diyor Nuh Mete Yüksel?
“FETÖ’nün siyasi ayağı olan Tayyip Erdoğan ve avanesinin yargı-

lanmaları gerekiyor.”
“Allah affetsin, demek yetmez.” 
Hukuk böyle der, Tayyip...
Oysa sen, hukuk, kanun, nizam, hiçbir şey takmam, diyorsun. Yanıl-

mışız, kandırılmışız, Allah bizi affetsin, deyip çıkıyorsun işin içinden 
FETÖ’ye verdiğin 10 küsur yıllık sınırsız destek konusunda. 

Eğer “Yanılmışız, Allah affetsin” demekle işin içinden çıkılsaydı, 
suçtan kurtulunsaydı, bütün suçlular yani bütün hırsızlar, bütün soy-
suzlar, bütün katiller, bütün tecavüzcüler, bütün vatan satıcıları, bütün 
kamu malı aşırıcıları aynı şeyi söyler kurtulurlardı...

Mahkemelere de, cezaevlerine de hiç gerek kalmazdı...
Böyle bir dünya var mı yahu?
Bu dünyada adaletin önüne çıkıp hesap vereceksin Tayyip! Hem de 

tüm avanenle birlikte.
Bundan asla kaçışın, kurtuluşun olmayacak!
Bir de hiç utanıp sıkılmadan sağı solu FETÖ’cülükle suçluyorsun 

be... FETÖ’nün siyasi ayağı olmakla suçluyorsun. FETÖ’ye yardım ve 
yataklık etmekle suçluyorsun. 

Allah’tan kork be Tayyip!
Hiç mi vicdan, izan, merhamet, hak, adalet duygusu kalmadı sende?
Yahu bu memlekette FETÖ’ye en büyük yardımı sen ve avanen yap-

madı mı?
Ve bunu yaptığınızı sen şu açık, herkesin anlayabileceği ve kesin 

ifadelerle ortaya koymadın mı?
Bak ne demişsin:

“Şimdiye kadar cemaatteki kardeşlerimiz bizden ne istediler de 
yapmadık.”[66]

“Eğer cemaat olarak değerlendirilecekse, cemaatin mensupları, 
en ileri gelenleri bugüne kadar Tayyip Erdoğan’a ne getirdiler de 
Tayyip Erdoğan bunu geri gönderdi? Üniversitelerin hazırlanma-
sı, üniversitelerin verilmesi ile ilgili adımlardan tutunuz da birçok 

[66]  https://www.star.com.tr/politika/geri-adim-beklemeyin-haber-809317/.
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faaliyete yönelik yapabileceğimiz ne varsa bunları yaptık. Benden 
geri dönen hiçbir şey yoktur. Buna Rabbim şahittir.”[67]

“Bu Pensilvanya’nın ne olduğunu, kim olduğunu sizler zaten 
anladınız. Onu zaten tanıdınız.

“Kardeşlerim, geçenlerde ne diyor?
“Benimle ilgili söylediği ifade şu. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. 

‘Bu Uzun’ diyor, ‘bize çok hainlik yaptı.’ Nasıl hainlik yaptıysak?..
“17 üniversite kurmak için geldiler, hepsini onadım. Bu muy-

du hainlik be! Bu ne vicdandır be! Okullar için yer istedi, verdik. 
Uluslararası camiada davet ettiler, devlet başkanlarına, hükümet 
başkanlarına bunları biz refere ettik. Olimpiyat dediler, her türlü 
desteği verdik.

“Ne nankörlük bu ya… Ne istediniz de alamadınız?”[68]

Bundan daha net ve açık itiraf olur mu, Tayyip?
Bak, FETÖ’nün en önde gelen siyasi ayağı olduğuna dair Allah’ı da 

şahit gösteriyorsun. “Buna Rabbim şahittir” diyorsun. 
Ne olacak şimdi?
Rabbinin şahitliğini tanımıyor musun?
Kabul etmiyor musun?
Evet, Tayyip...
Damadın FETÖ okullarında okumadı mı?
Kadir Topbaş’ının damadı FETÖ’nün en önde gelen adamlarından 

değil mi?
Ya da Bülent Arınç’ın damadı ve kendisi...
Melih Gökçek’in parsel parsel vermedi mi FETÖ’ye Ankara’nın 

arazilerini?
Adaleti o hale getirdiniz ki FETÖ’yle birlikte Türkiye’de Tayyip; 

ondan adından başka hiçbir şey bırakmadınız. 
Sizler dışarıdasınız, saraylarda, villalarda, köşklerde saltanat sür-

mektesiniz; FETÖ’nün alt düzeydeki adamları içeride. 
Eğer sizde vicdanın ve adalet duygusunun zerresi olsa bu durumdan 

utanırsınız yahu. Vicdanınız kaldırmazdı bu yükü. Ama sizde kalma-
mış ki vicdan denen ahlâki ve insani değerler hazinesi. Boşalmış, iflas 
etmiş. 

Aslında aydın ve vicdan sahibi milyonlarca insan adı gibi bilmek-
tedir Tayyip, FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağının sen ve avanen ol-

[67] https://www.borsagundem.com/haber/basbakan-erdogandan-cemaate-cevap/164406.
[68] https://www.youtube.com/watch?v=-m9NL8xz_Hw.
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duğunu. 
Ama güç sizde. Korkusundan sesini çıkaramıyor insanlarımız. Ar-

kana aldığın ABD ve AB Emperyalist Haydutlarının yerel taşeronu ola-
rak esir aldın 82 milyon insanımızı. İnsanlarımız, “aklımız eriyor ama 
gücümüz yetmiyor” çaresizliği içinde kıvranmaktadır. 

Ama geçecek bu günler de Tayyip...
Kitleler yavaş yavaş daha da cesaret kazanacak. Herkes haykırmaya 

başlayacak gerçekleri. 
Bak Nuh Mete Yüksel bile korkuyor sizin zulmünüzden. “Beni içeri 

attıracaksın” diyor muhabire. “Daha fazla açıklamaya yapmaya, daha 
kesin konuşmaya zorlama”, diyor. 

Fakat iyi kötü de konuşmuş oluyor. Diyeceğini yarım ağızla da olsa 
demiş oluyor. “Tayyip Erdoğan da yargılanmalı” diyor, Tayyip.

İşte gerçek olacak bir gün bu...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

21 Şubat 2020 
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Kardeş Suriye’ye ve Libya’ya ihanet ettin
ABD Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz tarafından devşiril-

diğin ve 2002’de partileştirilip iktidara getirildiğin günlerden beri, bir 
tek gün bile ara vermeksizin hep BOP Taşeronluğu görevini yapıyor-
sun be Tayyip...

Irak’ta da, Libya’da da, Suriye’de de artan bir heveskârlıkla şu 
ana dek hep bu işi sürdürüyorsun. 

Çünkü efendin, seni iktidara getirmenin ve orada 18 yıldan bu 
yana tutmanın bedeli olarak senden bu hizmetkârlıkta bulunmanı is-
tiyor.

Ve sen de adın gibi bilmektesin ki bu ihanetle eşdeğer iğrenç göre-
vinden caydığın anda iktidarını bir hafta olsun sürdüremeyeceksin.

İşte bu ihanetlerin ve hizmetkârlığın sebebiyle Türk savaş gemile-
rini NATO emrine verip Libya’ya gönderdin. Bir yıl önce Trablus’ta 
elinden insan hakları ödülü alıp kucaklaştığın Muammer Kaddafi’yi ve 
Libya Halkından yüz bin civarında insanı katleden NATO adlı Ameri-
kan komutasındaki saldırgan savaş ve katliam örgütünün Libya saldırı-
larını koordine eden güçlerinin karargâhını İzmir’e kurdurttun. 

Müslüman kanı dökmeye, masum insan kanı içmeye ne efendin 
ABD-AB Emperyalist Haydutları doydu, ne sen, ne avanen...

Libya’dan sonra Suriye’ye geldiniz. “Kardeşim” dediğin, hatta; “Bi-
zim dostluğumuz kardeşlikten de ötedir”, diye tarif ettiğin Beşşar Esad 
liderliğindeki Suriye BAAS İktidarına ve onu savunan Suriye Halkına 
saldırdın. O zamanki efendin Obama’nın, Hillary Clinton’ın buyrukları 
doğrultusunda.

Oysa Suriye’ye karşı yapmış olduğun bu ihanetin öncesinde nasıl da 
kardeşleşmiştik Suriye Yönetimi ve Halkıyla...

O zamanlar kürsülerden, mikrofonlardan şöyle anlatıyordun bu 
dostluğun önemini ve her iki ülkeye de kazandırdıklarını. Bak, dinle de 
hatırla o günleri:
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***
Videonun Tapesi:
Suriye ile Türkiye, daha yedi buçuk yıl öncesine kadar birbirine hu-

sumetle bakıyordu.
Sürekli gerginlikler yaşanıyor, iki ülke zaman zaman savaşın eşiği-

ne geliyordu.
Biz geldik, Esad kardeşimle oturduk, iki ülke arasındaki meseleleri 

konuştuk, istişare ettik, müzakere ettik ve Türkiye ile Suriye’yi bölge-
nin iki kardeş, iki dost ülkesi haline getirdik mi?

Her alanda işbirliğine gittik mi?
Ekonomide, ticarette, dış politikada, kültürde, sanatta, ulaştırmada, 

bayındırlıkta işbirliği anlaşmaları imzaladık mı?
Suriye ile Türkiye arasındaki mayınları temizlemek için adımları-

mızı attık mı?
Suriye ile aramızdaki vizeleri kaldırdık mı?
Şimdi benim Gaziantepli kardeşim, cebine pasaportunu koyuyor, 

istediği gibi Halep’e gidiyor, Şam’a gidiyor.
Halep’teki, Şam’daki, Lazkiye’deki, Hama, Humus’taki kardeşim 

cebine pasaportunu koyuyor, Gaziantep’e geliyor.
Soruyorum: Kim kazandı?
Gaziantep kazandı, değil mi?
Gaziantepli esnaf kardeşim kazandı, değil mi?
Tüccar kazandı, değil mi?
Sanayici kazandı, değil mi?
Vatandaşım kazandı, değil mi?
Bütün o korkuların, bütün o tehditlerin ne kadar boş olduğu ortaya 

çıktı. Düşman üretme politikasından yarar değil, zarar gördüğümüz or-
taya çıktı.”[69]

***

İşte bu nutku attıktan kısa süre sonra ABD’li çakalların buyruğu 
ulaştı sana, Tayyip. Ve o zamanki amigolarından Davidson Ahmed’e...

Sizleri meczuplaştırmıştı ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”. 1950’den 
bu yana uygulanan o hainane projenin ürünlerisiniz sizler. İçtenlikten, 
vicdandan, dürüstlükten koparmıştı sizleri. Hayaller aleminde yaşıyor-
dunuz, Muaviye-Yezid Dini’nin dogmalarını tekrarlıyordunuz durup 
dinlenmeden. 

Sizlerde hem ihanet potansiyeli yüksekti hem de meczubiyet potan-
siyeli. Ve aynı zamanda da Muaviye-Yezid’in kayıtsız şartsız egemenlik 
sürdüğü Ortaçağ’ın karanlık günlerine duyduğunuz özlem, Türkiye’yi 
o karanlıklar bataklığına götürme özlemi...

[69] https://www.youtube.com/watch?v=wHndmzEzyL8.
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ABD Emperyalistleri
sizin Ortaçağ özleminizi nasıl kullandı?

İşte yapımcınız ve efendiniz ABD Emperyalist Haydutları, onların 
“düşünce kuruluşu” adını verdiği onlarca ajan örgütünün analistleri siz-
lerdeki bu özlemleri, potansiyeli çok iyi tahlil etmekteydi. 

Sizi o yanınızdan kapıp kündeledi bir kez daha. Yani sapık tecavüz-
cülerin masum bebeleri horozlu şekerlerle kandırıp ağlarına düşürdük-
leri gibi çelmeleyip düşürdü kucağına ve gönlünce de kullanmaktadır o 
günden bu yana.

Bakın bu olayı dürüst bir ABD’li aydın, yazar, gazeteci olan Webster 
Griffin Tarpley nasıl veciz bir üslupla anlatmaktadır:

***

Videonun Tapesi
Obama’nın her hafta telefonla Erdoğan’ı aradığı, kibir ve hırsı ile 

oynayarak onu bir yerlere ittiği söyleniyor…
Türk hükümeti son birkaç yıldır Ortadoğu’da bölgesel bir lider ol-

mak istiyor. Ayrıca, Türk Cumhuriyetlerini etkisi altına alma düşüncesi 
de var; önceleri Brezilya ile ortaklaşa, İran’la nükleer konudaki anlaş-
mazlıkta arabuluculuk gayretleri olumlu görünüyordu…

Fakat Mısır’ın ve Mübarek’in düşüşünden sonra Türk hükümeti bu 
“Yeni Osmanlı İmparatorluğu” fikri ile kandırıldı. “Yeni Osmanlı İm-
paratorluğu” aldatmacası ile, “sıfır sorun”dan, başta “Kültür sorunu” 
olmak üzere, onlarca “sorun”lar dizisine geçiverirsiniz.

Mesela PKK; kimdir PKK? 
Simon Hersh’e göre CIA’nın desteklediği bir örgüttür; CIA, PKK’yı 

İran’a karşı kullanmaktadır. Yakın geçmişte, Fransa’da Cumhurbaşkanı 
Mitterand’ın eşi Danielle Mitterand PKK’nın “koruyucu azizesi” idi. 
Daha bir yıl önce, İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman, Mavi Marmara 
alayındaki davranışından dolayı Türkiye’yi cezalandırmak için, İsra-
il’in PKK’yı destekleyeceğini söyledi. NATO’nun Yunanistan aracılı-
ğıyla PKK’yı desteklediği haberleri var; bana göre Türkiye’nin anla-
ması gereken bu!

Türkiye’ye esenlikler diliyorum; Türkiye’yi ziyaret ettim, pek çok 
siyasi liderle görüştüm. Türkler öncelikle, ABD ve İngiltere ile ittifa-
kın; “öldüren bir kucaklaşma”,olduğunu anlamalı. Bir başka deyişle 
İngilizler, Amerikalılar, Türkleri öldürene kadar sevecekler. Türkleri 
Suriye’ye karşı kullanacaklar ve bu çatışmayı Modern Türkiye’yi yok 
etmek için kullanacaklar.

Korkarım, Obama’nın aldattığı Erdoğan ve Davutoğlu bu psikolo-
ji ile kendi çukurlarını kazıyorlar. Bu oyunda kazanacakları hiçbir şey 
yok ve kaybedecekler.
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Ortada bir de Rusya sorunu var; 19. Yüzyılda her 20 yılda bir Rus-
Türk Savaşı olurdu. Son zamanlarda bir Rus-Türk Savaşı olmadı ama o 
istikamette adımlar atılıyor… 

Şu bilinmelidir ki, Suriye güvenlik güçleri Suriye’de isyancılara 
karşı başarılı bir harekat yürütüyorlar, isyan bastırılıyor; buna paralel 
olarak, olayların ağırlık merkezi, gerçek bir devrimci hareketin başladı-
ğı Suudi Arabistan ve Katar’a doğru kayıyor.

Şu anda Türkler güney bölgesinin tamamını CIA’ya devrettiler. Ora-
larda CIA başıboş, kontrolsüz dolanıyor; İskenderun otellerinde CIA 
cirit atıyor. Oteller El Kaide teröristleriyle dolu. CIA Adana yakınların-
daki İncirlik Üssü’nden, bölgeye getirdikleri teröristleri kullanıyor… 
Ve bunun Türkiye’ye geri dönüşü feci olacak.[70]

***

Efendilerine hizmette o kadar sadıksın ki
hiçbir doğru uyarıyı ciddiye almıyorsun

Bak, Tayyip; bu dürüst aydın tâ 2012 yılında yapıyor bu tespit ve 
uyarılarını. Yani aşağı yukarı 8 yıl önce...

Ama sen hiçbir doğru uyarıyı görmüyorsun, duymuyorsun, ciddi-
ye almıyorsun. Tam tersine; onlara kulaklarını, gözlerini kapatıp sırtını 
dönüyorsun. Hatta onları yapan insanlara karşı düşmanlaşıyorsun. Yani 
ben efendime hizmetten asla geri dönmem, diyorsun.

Ama bu hizmet senin sonunu getirecek, Amerikalı yazarın aynen 
söylediği gibi.

Velhasıl; sen efendinden aldığın ihanet buyrukları üzerine hemen 
harekete geçtin, saniye gecikmedin. Tabiî başta Davidson gelmek üzere 
tüm avanenle birlikte. 

İşte o andan sonra ne oldu?
“Kardeşim Esad” senin lügatinde bir anda oluverdi “Zalim Esed.”
İşte o dönüş anında yaptığın Ortadoğu Halklarına ihanet, ABD’li 

efendilerine hizmet söylemi:

“Niçin girdik?
“Bizim Suriye’nin topraklarında gözümüz yok. Mesele, topra-

ğın gerçek sahipleri topraklarına sahip olsunlar, bunu sağlamak 
için.

“Yani orada, bir adaletin tesisi için varız. Devlet terörü estiren 
zalim Esed’in hükümranlığına son vermek için biz oraya girdik, 

[70] https://www.youtube.com/watch?v=mnjLPKB5G_U.
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başka bir şey için değil.”[71]

Bu nasıl dönüş böyle Tayyip?
Işık hızıyla dönüş yapıyorsun be...
Nasıl bir kabiliyet, nasıl bir yetenek sendeki bu dönüş hızı...
Tüm hainlerin ve döneklerin örnek alacağı bir durum...
Şaka gibisin be Tayyip...
Fakat ne acıdır ki gerçeksin...
Tiyatro oynamıyorsun, sahnede değilsin. Türkiye’nin tepesindesin...
İşte halkımız ve ülkemiz için felaketlerin felaketi bir durum bu. 
Senin gibiler Ortadoğu’da bol miktarda var be Tayyip. Al işte Su-

udi Kralları, Prensleri, Katar, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Bru-
nei Sultanları, Emirleri, Prensleri, Ürdün Kralları, Prensleri, Mısır’da 
Mursi’ler, Sisi’ler, Libya’da General Halife Hafter’ler, Sarac’lar; say 
sayabildiğin kadar... 

Hepiniz de BOP hizmetinde, efendinizin gözüne girebilmek için 
yarış halindesiniz birbirinizle. Suriye’de, Libya’da vatan evlatlarımız 
ABD’ye hizmet için girdiğiniz bu yarışta kurban oldu hep. 

Bak, geçenlerde Libya’da CIA yetiştirmesi çakal Halife Hafter’e 
bile vurdurttun Türk Savaş Gemisini. Ve bir çakala bile yendirttin Türk 
Ordusu’nun bir parçasını orada. Albay Okan Altınay’ı şehit ettirdin ora-
da yok yere. 

Utancından dolayı da, ihanetinin büyüklüğünden dolayı da gizledin 
bu halktan uzun süre. Ve şehidi tören mören yaptırtmadan alelacele giz-
lice gömdürttün toprağa. 

Olay, şehidimizin silah arkadaşları tarafından ortaya çıkarılınca 
açıklama yapmaya mecbur kaldın, Tayyip. Lakayt ve umursamaz bir 
üslupla şunları söyledin:

“Libya’nın meşru Başbakanı ile masaya oturduk, imzaları at-
tık. Biz gayrimeşru Hafter’e karşı orada yönetici kahraman asker-
lerimiz ve Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle oradayız. Bir-
kaç tane şehidimiz var. Ama birkaç tane şehidimizin karşılığında 
100’e yakın o lejyonerlerden etkisiz hale getirdik.”[72]

 Tabiî umurunda mı halkın evlatlarının gencecik yaşta toprağa dü-
şüşü...

[71] https://www.youtube.com/watch?v=Ad1Ymi-6TNY.
[72] https://odatv.com/birkac-tane-sehidimiz-var.-ama-birkac-tane-sehidimizin-karsiligin-
da-100e-yakin-o-lejyonerlerden-etkisiz-hale-getirdik-22022033.html.
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Çünkü vicdan, merhamet, hakkaniyet, acıma gibi duygular, değerler 
sizde çoktan ölmüş, bitmiş, kurumuş, yok olmuştur. 

Evet, Tayyip...

Suriye neden Türkiye’nin meselesi oldu?
Suriye’de ABD’ye hizmet etmektesin durup dinlenmeden. Biz bunu 

2011’den bu yana onlarca kez tekrarladık. 
Bak hiç de solcu molcu olmayan Yeniçağ Gazetesi’nin MHP’den 

gelme yazarı, hatta onun bir dönem Trabzon milletvekili adayı olmuş 
Arslan Bulut,  köşesinde nasıl ortaya koyuyor bu gerçeği:

***
“Türkiye, İdlib’de kim adına savaşacak?” diye sormuş ve “ABD 

adına” diye cevap vermiştim ya; ABD politikalarını derinden etkileyen 
ve kurucuları arasında George Soros, Morton Abramowitz, Stephen 
Solarz gibi isimlerin bulunduğu Uluslararası Kriz Grubu’nun son ana-
lizi bu tespitimi doğruladı!

“İdlib neden Türkiye’nin meselesi oldu? Çünkü önemli bir kısmı 
Suriye’de IŞİD çatısı altında bulunan teröristler, Fırat’ın doğusunun 
PYD/PKK kontrolüne geçmesini sağladıktan sonra, koridor açılarak 
İdlib’e gönderildi. Bunlar, İslami görünümlü ama ABD’nin kullandı-
ğı gruplardır.” diyordum ki, Uluslararası Kriz Grubu, İdlib’deki Heyet 
Tahrir el-Şam örgütünün başındaki Ebu Muhammed el Colani ile 
yapılmış bir söyleşiyi yayınladı. Yazıda imza yok, söyleşiyi kimin yap-
tığı da belli değil! Bu bir gazeteci işi değil rutin bir istihbarat görevi...

***
Yazıya göre, Colani, cihatçı emellerinden vazgeçtiklerini, Suriye 

dışında eylem yapmayacaklarını, sadece Suriye rejimine karşı savaş-
tıklarını söyledi.

Colani daha önce IŞİD için çalıştığını, bu örgütten ayrıldıktan sonra 
El Kaide’ye bağlılık sözü verdiğini ancak Suriye’yi dış operasyonlar 
için fırlatma rampası olarak kullanmayacağı konusunda da taahhütte 
bulunduğunu sadece Suriye rejimine ve Suriye’deki müttefiklerine kar-
şı mücadeleye odaklanacaklarını açıkladığını ifade etti...

Peki IŞİD’i kim kurmuştu? Trump, “IŞİD’i, Obama ve Hillary 
Clinton kurdu” dememiş miydi?

Colani, Heyet Tahrir El-Şam’ı, El Nusra ve diğer cihatçı yerel grup-
ları toparlayarak kurduğunu, ideoloji olarak İslam hukukunu esas al-
dıklarını anlattı ve hükümet dışı kuruluşların İdlib’e dönebileceğini ve 
onlara müdahale etmeyeceklerini de belirtti!

***
Kriz Grubu’nun analizinde ise özetle şöyle deniliyor:
“HTŞ, İdlib’deki resmi El-Kaide şubesi olan Hurras al-Din gibi 
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El Kaide uzantısı örgütle mücadeleden kaçındı; bir dereceye kadar 
Rusya ve rejim saldırısına direnme konusunda bu grupla birlikte ha-
reket etti, Uygur militanlardan oluşan Türkistan İslam Partisi gibi 
gruplarla birlikte hareket etti ama uzun zamandır rejimin devrilmesi 
için çalışıyor ve İran ve Rus kuvvetlerinin Suriye’den ayrılması çağ-
rısında bulunuyor. 

Rusya, ateşkesi kabul ederek, Rus hava üssüne saldırıların dur-
durulması konusunda HTŞ’nin sözünün doğru olup olmadığını test 
edebilir. HTŞ küçük cihatçı grupların saldırılarını da önleyebilir. 
HTŞ’yi ortadan kaldırmak için operasyon yapılırsa, bu, benzeri gö-
rülmemiş oranlarda insani bir felakete yol açacaktır. 

Dahası, rejim ve Rusya ile Türkiye arasında ciddi bir çatışma riski 
var. Tüm taraflar, rejim güçleri yerleşim alanlarına daha fazla girme-
den önce derhal ateşkes yapmalıdır.”

***
Şimdi bu söyleşinin yayınlanmasından ve analizden de anlaşılıyor 

ki HTŞ, Amerikan koruması altındadır!
Nejat Eslen ise bu yayını inceledikten sonra, odatv’ye yaptığı 

açıklamada, James Jeffrey’in bir hafta önceki Türkiye ve bölge ziya-
retini hatırlattı ve “Jeffrey, HTŞ’nin artık terör üretmediğini söyle-
mişti. Şimdi bu söyleşi de ABD’nin Suriye ile ilgili hedefleri konu-
sunda ipuçları vermektedir. Rusya ve Türkiye’nin HTŞ konusunda 
uzlaşmasını ve HTŞ’ye dokunulmamasını istiyorlar. HTŞ üzerinden 
ABD’nin gizli projeleri var ama Rusya’nın bunu anlamaması müm-
kün değil” dedi.

Ankara’daki güvenilir gazeteciler ise Rusya’nın “Türkiye, İdlib’de 
kendi sınırından sonraki 20 kilometrelik bir hat içine çekilsin” öne-
risinde bulunduğunu, ancak Türk tarafının bu öneriyi kabul etmediğini 
bildiriyor!

Kısacası Rusya, Türkiye’ye “Al HTŞ’ni git” diyor. ABD ve Türki-
ye ise “ateşkes” istiyor! Türkiye’yi yöneten irade, bu tutumla HTŞ’yi 
korumuş oluyor! Çünkü Amerika öyle istiyor![73]

***

Suriye’deki taşeorunluk görevi seni bitirecek
Gördüğün gibi, Tayyip; yüzde yüz oranındaki bir kesinlikte ABD’ye 

verdiğin BOP taşeronluğu sözünü tutmaktasın ve onun uğraşı içindesin. 
Bu hainane çabanız onlarca vatan evladımızın canına mal olmakta-

dır. Yok yere hayattan koparılmaktadır bu yavrularımız. 

[73] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakin-abd-ve-rusya-turkiyeden-ne-istedi-54941yy.
htm.
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Aklınızca ABD’li efendinle beraber İdlib’deki IŞİD-El Kaide dö-
küntüsü, cihatçı, insan başı kesen, insanlıktan çıkmış teröristlerle bir-
likte bir din devleti kuracaksınız, öyle mi?

Evet, aynen öyledir aklınızdan geçen...
Bak bunu eski IŞİD’çi ve İdlib’deki kan içici CIA-Pentagon dincile-

rinin en önde geleni HTŞ (Heyet Tahrir el-Şam) adlı CIA yapımı örgü-
tün lideri, şöyle netçe itiraf ediyor kendisiyle yapılan CIA röportajında:

“İdlib’i tek başımıza yönetmek gibi bir ilüzyona kapılmıyoruz.
“NGO’lara yönelik politikalarımız değişti. İdlib’e geri dönerek 

çalışmak isteyen tüm örgütlerin işlerini kolaylaştırmak istiyoruz. 
Hiçbir müdahale olmayacağı konusunda teminat veriyoruz.”[74]

Kendilerinin ve NGO’ların (Non-governmental Organizations – 
Hükümet dışı örgütlenmeler) yönetimindeki tüm Ortaçağcı dincilerle 
birlikte burada şeriat kanunlarıyla yönetilen bir devlet kuracağız, diyor 
Colani. “NGO’lar” denilen yapılar, CIA’nın sivil görünümlü kuruluşla-
rıdır ve bütünüyle CIA’ya bağlı çalışırlar. 

Yani demiş oluyor ki Colani, CIA’cı NGO’ların yönetiminde bir din 
devleti kuracağız burada. Biz ABD’ye tabiyiz, kuracağımız devlet de 
ona tabi olacak. 

İşte sen şimdi böylesi bir hainane görevin taşeronluğu içindesin, 
Tayyip...

Unutma ki bu ihanet görevi, seni ve avaneni bitirecek. İktidardan 
tekerlendirecek...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Şubat 2020 

[74] https://www.crisisgroup.org/middle-east-north-africa/eastern-mediterranean/syria/
jihadist-factor-syrias-idlib-conversation-abu-muhammad-al-jolani.
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Yoksul halk çocukları şehit olmuş, umurlarında değil, 
kahkahalarla gülüyor hainler

Saygıdeğer Halkımız;
Çok net ve kesin biçimde görüldüğü gibi, bu Kaçak saraylı Tayyip 

nam hain ve avanesi, hem vatan evlatlarını Amerika ve İsrail’e hiz-
met için kırdırıyor, hem de şehitlerimizin cesetleri bile daha soğuma-
mışken kürsülerden sırıtarak, aklınca espriler yapıyor, hainlikte ken-
disiyle yarış halindeki avaneleri de kahkahalarla gülüyorlar buna!..

Bunların Türklükle de, Türkiye Halkıyla, Vatanıyla da zerre ilgi-
leri yoktur. 

Bunlar, kendilerinin yetiştiricisi Molla Necmettin’in son günlerin-
de söylediği gibi, sadece ABD ve İsrail’e çalışmaktadırlar. 

Şu resme ve onun yer aldığı videoya bir bakın yahu...
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***
Videonun Tapesi:
Dün sayın Putin’e de söyledim: Sizin orada ne işiniz var? 
Eğer siz üs kuracaksanız, üssü gene kurun. Ama şu anda orada siz 

bizim önümüzden çekilin, bizi rejimle baş başa bırakın. Ha, biz de re-
jimle gereğini yaparız. 

Tabiî ona da biz çekildik, diyemiyorlar. Ve menfaatleri nedir? İna-
nın bunu çözebilmiş değiliz. Yani iki üç tane üsse, Tartus’ta bir deniz 
üssü, içeride iki tane, işte Lazkiye’de vesairede üsse işte bir Hmeymim-
leri var bunların meşhur, kurun, bundan bizim bir derdimiz yok.

Ve Dün gece Trump diyor ki “Ya burada Putin’in ne beklentisi var? 
Ne istediği var?”

Bunları söyledikten sonra bir de “Kamışlı’da bir petrol olayı bunla-
rın var” dedim. “Orada petrol var mı?” dedi. “Orada petrol var” dedim. 
“Ama Deyrizor kadar değil” dedim.[75]

***

Bu hayâsızlığa, bu vicdansızlığa, bu Firavun ve Nemrutluğa isyan 
etmeyen, onlara lanet yağdırmayan bu vatanın evladı değildir!

Evlatlarımız, yoksul halkımızın binbir emek ve çileyle yetiştirdiği 
kınalı kuzuları, ikişer, beşer, onar, otuzar, kırkar kırdırılırken İdlib’de, 
bunlar başka havada. Saraylarında devran sürmekteler, şehitlerimizi ve 
onlar için feryat eden anaları, babaları, eşleri, kardeşleri, çocukları sa-
rakaya almaktadırlar. 

Ne diyor bunlar, onca evladımız toprağa düşerken?
“Biz de rejim unsurlarından yüzünü, üç yüzünü, binini, bin yedi yü-

zünü öldürdük.”
İşin orasında atış serbest tabiî. Salla sallayabildiğin kadar. Dilin ke-

miği mi var?..
Nereden biliyorsun öldürdüğünü?
Oraya girip saydın mı?
Yok...
Halkımızın isyan noktasındaki tepkisini törpülemek için sallıyorsun 

sadece. 
Peki, varsayalım ki öldürdün. Varsayalım ki Suriye’yi yıkıp mahv-ı 

perişan ettin. Kimin işine yarayacak bu?
Başta, eşeklerin bile bileceği gibi, Amerika’nın. Amerikan Emper-

[75] https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=HiuRUTSgLdo&feature=emb_
logo.
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yalist Haydutlarının. Ardından Siyonist İsrail’in. Ardından da Ameri-
kancı Burjuva Kürt Hareketi PKK-PYD-YPG’nin. 

Sanma ki sapkın düşlerin gerçekleşir
Ha, sen diyorsun ki; “Benim de işime yarar bu. Ben de orada El Ka-

ide, El Nusra, IŞİD döküntüleri ve HTŞ’yle IŞİD ideolojisinde bir din 
devleti kurdururum. Onun da hamisi olurum. Böylece şeriatla yönetilen 
İslam Coğrafyasında havam olur. O havayla da Türkiye’de benzer bir 
IŞİD çizgisinde din devleti kurarım. Kendimi de İslam Dünyasının ha-
lifesi ilan ederim.” 

Sen ve avanen de bu meczupça hülyalar içindesiniz, değil mi?
Ayrıca diyorsun ki; bütün bunlara ilaveten de bu hizmetlerimden 

dolayı devşiricim, yapımcım ve efendim ABD, benim kullanım süremi 
yeniler. Ona hizmette kusur etmediğim için beni ölünceye dek iktidarda 
tutar. Saltanat kurarım. Tarihteki Emevi-Abbasi Saltanatları gibi benim 
de Tayyipgiller Saltanatım olur. 

Böyle bir dünya yok Hafız!
Asla bu sapkın düşleriniz gerçekleşemeyecek. 21’nci Yüzyıl’ın dün-

yasında bu sapkınlıklara, bu meczupluklara iktidar yolu yok! 
Sen sadece hainliklerinle, Firavun’ları, Nemrut’ları, Muaviye ve 

Yezid’leri geride bırakan zalimliklerin ve ihanetlerinle baş başa kala-
caksın!

Ve onların hesabını vermekle geçecek sonraki hayatın. Yaptıklarının 
bedelini ödemekle...

Kaldı ki, yukarıdaki konuşmanda aktardığın şekliyle Trump seninle 
kafa buluyor yahu...

Seninle t... geçiyor. O avucunun içi gibi bilmez mi Suriye’nin nere-
sinde ne olduğunu ve Rusya’nın Suriye’ye niye geldiğini, ne gibi işler 
yaptığını, nasıl bir amaç güttüğünü?

Bilir... Ama seni işletmek için böyle konuşur Emperyalist Çakal 
Trump. Sen bunun bile farkına varamayacak kadar anlayıştan yoksun, 
kavrayıştan yoksun bir zavallısın yahu...

Zalimliklerin, ihanetlerin, hırsızlıklarınla yarış halinde bulunan bir 
de anlayışsızlığın, kavrayışsızlığın, zavallılığın var. 

Siz binlerce yıl öncesinin ilkel Tefeci-Bezirgan mantığı ve ruhiyatı-
na sahip, modern çağı anlamaktan aciz ABD işbirlikçilerisiniz sadece...

Elin gâvurunun yani Alaman’ın Bild Gazetesi bile bak ne diyor se-
nin bu yıllardan beri sürüp gelen ihanetlerinle ilgili olarak, hem de tâ 



2017 yılında:
“Erdoğan iktidarını korumak için Türkiye’yi uçuruma atmaya 

hazır.”[76]

Biz de söyledik ya defalarca, senin bir gün bile fazla iktidarda ka-
labilmek için vermeyeceğin, satmayacağın bir maddi ve manevi değer 
yoktur, diye...

Türkiye’yi de satarsın, gözünü kırpmadan hem de, duraksamadan...
Hem de hiç pişmanlık duymazsın...
Öncülünüz Vahidettin gibi, hocanız Fesli Kadir gibi, Kuvayimil-

liye düşmanı fetvacınız Mustafa Sabri gibi... Aynı kategoridensiniz 
çünkü.

Ey hainler haini!
Ey Tarihteki gelmiş geçmiş tüm hainleri ve zalimleri gölgede bıra-

kan Türkiye düşmanı, halk düşmanı!
Yolun sonuna geliyorsun!
İdlib seni yutacak. Oradan iktidarını sağ çıkaramayacaksın. ABD’nin 

buyrukları üzerine daldın oraya, dost ve kardeş Müslüman ülke Suri-
ye’nin vatanına. Kırdırmaktasın orada iki kardeş halkı birbirine.

Bu kanlı ihanetin bir hesabı olmayacak mı?
Olacak!..
Hem de yakın zamanda...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

2 Mart 2020

[76] (https://www.bild.de/politik/ausland/recep-tayyip-erdogan/tuerkei-wirft-bild-belei-
digung-vor-50869436.bild.html.
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AKP’giller, İdlib’de
Ortaçağcı canilerin hamiliğine soyunuyor

Tayyip nam ABD devşirmesi hain!
2002’de iktidara geldiğin andan beri bir tek gün olsun Türkiye’ye, 

Türkiye Halkına, Vatanına, Milletine çalışmadın.
Hiç ara vermeksizin, durup dinlenmeden yapımcın, efendin ve ik-

tidara taşıyıcın ABD Emperyalist Çakalına, onun Ortadoğu’daki bek-
çi köpeği Siyonist İsrail alçağına ve Avrupa Birliği denen emperyalist 
haydut devletler toplamına çalıştın. Onların çıkarlarını hep savun-
dun, gözettin, en önde tuttun. 

İşte şimdi de insanlık düşmanı Siyonist İsrail’in 1948’de Arap 
Dünyasına karşı başlattığı savaşın son muharebesini sürdürmektesin 
İdlib’de.

Ne arıyorsun komşumuz Suriye’nin vatan topraklarının bir parça-
sı olan İdlib şehrinde?

Adamlar kendi topraklarını, kendi şehirlerini Ortaçağcı, kafa ke-
sici, insan yakıcı cani teröristlerden kurtarmak istiyor. Sen de bu ABD 
yapımı canilerin hamiliğine soyunmuşsun efendin ABD’yle birlikte.

Bak, adamlar niyetlerini hiç gizlemiyor. Senin gibi fırıldak misali 
dönüp ağız değiştirmiyor sürekli. 

Diyor ki HTŞ’nin şefi; “Biz burada ABD NGO’larıyla birlikte yani 
CIA örgütleriyle birlikte şeriata dayalı bir devlet kuracağız.”

İşte sen onların bu insanlık dışı amaçlarına hizmet etmektesin, ABD 
böyle buyurduğu için.

ABD’nin ajan devleti İsrail’in Ortadoğu’daki en çekindiği dört düş-
man kimdi?

Irak, Libya, Suriye ve İran...
Sen bunların ikisinin ortadan kaldırılıp ölüm tarlalarına çevrilme-
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sinde ve liderlerinin yani Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi’nin 
alçakça katledilmesinde onlara taşeronluk ettin. Onların senden istedi-
ği her türlü hainane görev ve yardımı yaptın. O ülkelerde milyonlarca 
Müslümanın kanının akıtılmasında da onlara suç ortaklığı ettin.

Şimdi de Suriye’de aynı şeyi yapmaktasın. Yarım milyonu aşkın Su-
riyelinin kanının dökülmesinde, yine bölgenin en önde gelen aktörlerin-
den oldun. ABD Haydudu buyurdu; sen, Suudi alçağı, Katar, Birleşik 
Arap Emirlikleri buyruğu yerine getirdiniz. 

Fakat bunlar içinde bile en azgın ve heveskâr sensin.
Bir de mikrofon başında promptera, yüksek maaşlar bağladığın ya-

zıcılarının yazıp yüklediği şu sözleri büyük bir çalımla okuyorsun:
“Şayet bir an önce Türkiye’nin belirlediği sınırların dışına çıkmaz-

larsa, bir süre sonra omuzlarının üstündeki o başlar da kalmayacak”[77]

Bunu asla yapamazsın da, varsayalım ki yaptın. Ondan sonrasında 
ne yapacaksın?

Orada El Kaide, El Nusra, IŞİD döküntüsü insanlık düşmanı cihatçı-
larla güya devlet kuracaksın, öyle mi?

Peki derdin ne? Ne istiyorsun başka? Buna sebep ne?
Çünkü sen de aynı kafadasın, aynı ruhiyattasın da ondan. Yolunuz 

aynı onlarla. 
Fakat HTŞ lideri kadar açık sözlü olamadığın için, bu insanlık dışı 

amacını gizliyorsun. Yalan söylüyorsun...
Neymiş?
Oradan gelecek göçü engellemek istiyormuşsun, sınırlarını tehlike-

den korumak istiyormuşsun...
Peki bunu en iyi şekilde yapmış olmaz mısın, Suriye’nin meşru li-

derliğiyle anlaşarak? Beşşar Esad Yönetimiyle anlaşarak?
O zaman ne göçmen gelir bu tarafa, ne de İdlib sınırlarında bir teh-

like kalır. Bunu sen de biliyorsun.
Ama senin derdin başka, Hafız...
Sen fırıldak çeviriyorsun aklınca. Karşında Sahte Yeni CHP’nin İbiş 

Bay Kemal’i yok. 
Bak, Rusya’nın Ortadoğu uzmanı, akademisyen profesör Alexander 

Dugin ne diyor senin bu meczupça düşüncelerin üzerine:

“Türk jeopolitiği için İdlib’de ısrar etmek intihar olur.”[78]

[77] https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/erdogan-stklari-kabulunde-konusuyor-5655970/.
[78] https://www.aydinlik.com.tr/haber/dugin-den-ortak-cephe-mesaji-201982-1.
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AKP’giller, efendileri ABD Emperyalistlerine
itaat etmeye devam ediyor

Biz ne demiştik, Hafız?
“Bu ihanet yolunda yürümeye ısrar edersen, Türkiye’ye ikinci bir 

Sarıkamış Faciası yaşatırsın. Ve o zaman senin bir ihanet ve suç örgü-
tünden başka hiçbir şey olmayan iktidarın da gümbürder gider.”

Bak, aklı eren ve gerçeklerden hareket eden herkes diyor ki; Suri-
ye’nin meşru hükümetiyle anlaş. 

Ama sen hâlâ yapımcın ve efendin ABD Haydudu’nun kulağına 
üfürdüklerini höykürüyorsun ve onların işaret ettiği yolda yürüyorsun. 

Onlar satar piyonlarını zamanı geldiğinde, yani kullanım süreleri 
dolduğunda. Duraksamadan satarlar...

Kaçacak yer bulamazsın sonrasında da; ne ülke dışında ne de içeri-
de. Bugün dost görünüp yüzüne gülenler, seni kışkırtanlar en azılı düş-
manın oluverirler bir anda. Şaşar kalırsın...

Biz bunu defalarca uyardık ama söz dinletemedik, derler. 
Bak, komşumuz İran’la da uğraşmaktasın. Siyonist İsrail’i İran fü-

zelerinden korumak için Kürecik’e radar kalkanı kurdurdun. Alçak hay-
dut ABD, İranlı General, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’yi 
korkakça ve puştça katlettiğinde Süleymani için şehit bile diyemedin, 
efendin ABD Çakalı’ndan korkundan. 

İslam Dünyasına en büyük kötülüğü bölgemizde Suudi’yle birlikte 
sen yaptın. Bir de Müslüman maskesi takıyorsun be. İnsanın en çok 
zoruna giden bu oluyor. 

Yezid Müslümanısınız siz. CIA-Pentagon yetiştirmesi, Müslümanı. 
En büyük düşmanlığınız bugüne dek hep ülkemiz ve bölgemizdeki iç-
tenlikli kardeş Müslüman Halklara oldu. 

Daha önce de defalarca söylediğimiz gibi; sizin tapındığınız tek 
tanrı var: Para Tanrısı. Başka hiçbir Tanrı tanımazsınız siz. İnsani ve 
vicdani değerler de iflasa uğramıştır sizde. Birer makineye, robota dö-
nüşmüşsünüz.

Şehitler geliyor, onar, yirmişer, otuzar ellişer; sizler hainane espriler 
yapıp kahkahalarla gülüyorsunuz aranızda. 

Ama bu ihanet günlerinizin ve yıllarınızın sonu gelmek üzere artık. 
Halkımız her geçen gün biraz daha görüyor, ruhunuzun çürümüşlüğü-
nü, ettiğiniz ve karnınızda taşımakta olduğunuz ihanetleri. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Mart 2020 
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Geldiğiniz nokta Putin’in önünde el bağlayıp
saygı duruşuna geçmek oldu

Ne oldu Hafız?
İşin sonu nereye vardı?
Putin’in önünde el bağlayıp diz çökmeye, değil mi?
Bak, Bakan diye götürdüğün zevat ayakta nasıl dizilmişler Pu-

tin’in karşısına. Musalla taşı önünde durur gibi el bağlayıp saygı du-
ruşuna geçmişler. 

Tabiî bunlara nasıl davranıyor Putin?
Hak ettikleri şekilde...
Lütfedip tokalaşmak için nasıl çağırıyor bunları?
Avuç içi yukarı gelecek şekilde parmaklarını içe kıvırarak...
İnan, kibar insanlar garson bile çağırmaz yahu lokantada böyle. 

Seslenir, “Şef, bakar mısın?” diye. 
Bunlar da tıpış tıpış gidiyorlar, Putin’le el sıkışma lütfuna erişmiş 

oluyorlar. 
Ne aldın Moskova’da oturduğun masada Tayyip?
Hiçbir şey...
Putin ne aldı?
İstediklerinin tamamını...
9 yıldan beri meydanlarda, ekranlarda höykürerek sarf ettiğin “Za-

lim Esed” söylemini unutuverdin birden. Yazılı mutabakat metninde 
bile Suriye’nin Birleşmiş Milletler’ce tanınan resmi adı olan; “Suriye 
Arap Cumhuriyeti”, tam dört kez geçmiş.

Bunu senin dış bakanın Çavuşun oğlu da okudu dört kez. 
Demek ki neymiş Hafız?
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“Rejim unsuru”, “Zalim Esed” bilmem ne şudur budur cart curt; 
hepsi sizin Türkiye’de kuru sıkı sallamalarınızmış. 

İş sıkıya gelince nasıl da terbiyeli maymun olup her söyleneni harfi-
yen kabul edip uyguluyorsunuz...

Hani rejim askerleri eğer İdlib’i boşaltmazlar ise omuzlarının üstün-
de başları da kalmayacaktı?

Bak, adamlar geldikleri noktada mıh gibi çakılı duruyorlar. Ve sen, 
birlikte Muaviye-Yezid Şeriatına dayalı din devleti kurma hayalleri 
gördüğün Ortaçağcıları da satıverdin bir anda.

Onlar da ne olacak?
Silahlarından arındırılıp oradan defolup gidecek.
İdlib’i, Serakib’i, sahil ve liman şehri Lazkiye’ye bağlayan M4 Ka-

rayolunun denetimi ve aynı bölgeyi Şam’a bağlayan M5 Karayolunun 
denetimi kimde olacak?

Tabiî ki Suriye Arap Cumhuriyeti’nde.
Sen sadece Rus askerleriyle birlikte bölgenin kırsalında devriye ata-

bileceksin bir süreliğine. Ondan sonrasında da İdlib’i terk edeceksin, 
hamiliğine soyunduğun, insan başı kesen, vicdan, merhamet ve duygu 
yoksunu Yezid Dincilerinle birlikte.

Moskova’ya gitmeden önce şeytani planlar yaptın, Hafız. Yapımcın 
ve efendin ABD Çakalı’nı, onun NATO’sunu, Avrupa Birliği Haydut 
Devletlerini yardımına çağırdın. Ama hiçbiri rüşveti kelam dışında tek 
bir şey vermedi. 

Adamlar deli mi yahu... Birleşmiş Milletler’ce tanınan egemen bir 
devletin topraklarına işgal ordusu olarak niye girip savaşsınlar? 

Onların hepsi emperyalist çıkarlarını akıllarıyla çok ince hesaplar 
yaparak belirlerler ve savunurlar. Buraya gelmeleri onlar için hiçbir çı-
kar sağlamaz. Kaldı ki askeri açıdan hezimete uğramak da vardır Suri-
ye, İran, Rusya, Hizbullah, Çin bloku karşısında. 

Akıl fikir yoksunu olan, meczubane hayaller dünyasında yaşayan, 
halkına, vatanına, ülkesine böylesine pervasızca düşmanlık güden sen-
den başka var mı yahu...

Arap Dünyasının kuruluşundan bu yana Amerikan uşaklığında bü-
yük sebatkârlık göstermiş, bir zamanlarki kankin hain Suudi Arabistan, 
Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt ve Ürdün bile senin yaptığın 
akıl fikir yoksunu işleri yapmadı yahu...

Bak, onlar bir tek asker olsun gönderiyorlar mı bölgeye?
Göndermiyorlar...
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Senin derdin ne, Hafız?
Meczupluk, hırs, kin, nefret, halk düşmanlığı, ihanet ve efendin 

ABD Hayduduna sadakat, onun Ortadoğu’daki bekçi köpeği Siyonist 
İsrail’e yardım ve yataklık.

Böylece; efendim benim iktidardaki kullanım süremi uzatır, diye 
düşünüyorsun, değil mi?

Böylece; işlemiş olduğumuz binbir suçtan hem paçamızı kurtarırız 
bir süre de olsa, hem de altın, dolar, avro doldurmakta olduğumuz küp-
lerimizin sayısını çoğaltırız, hesabını yapıyorsun. 

Bu hesabın artık fiyaskoyla sonuçlandı, Hafız!
Bunu sen ve avanenin de görmüş olması gerekir. 
Bir zamanlarki akıldanen ve sonrasında dış bakanın ve başbakanın 

olan Davidson Ahmet Efendi’nin “Stratejik Derinlik” adlı kitabında or-
taya koyduğu zırvalamalardı uygulamaya kalktığınız be...

O zırvalamalara Arabistan’ın bütün develeri bile bırakın inanmayı, 
hatta gülmekten de öte at gibi kişner be...

Ama siz iktidara adım attığınız günden bu yana bu meczupça ha-
yaller içindesiniz. ABD Çakalı da işte sizin bu hayallerinizi sömürerek 
BOP’una monte etti. “BOP Eşbaşkanıyım ve biz bu görevi yapıyoruz”, 
diye meydanlarda oradan oraya koşturdun, ekranlarda kükreyip durdun. 

Yahu bu BOP Haritası nedir?
Orada benim tepesine tünettirilmiş olduğum Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin toprakları da üç parçaya bölünüyor. Eğer bu hayata geçerse 
ben buradan tekerlenirim, diye hiç düşünmedin. Bebelerin bile görüp 
anlayabileceği durumu ne sen, ne avanen, ne Davidson Ahmet, ne Ba-
bacan Ali anlayamadı. 

Çünkü siz gerçeklikler dünyasında değilsiniz, Hafız. Gerçeklerden 
kopuk, uçuk kaçık hayaller âlemindesiniz siz. 

Hani ne diyordu merhum şairimiz Yusuf Hayaloğlu?
“Matematik ağır geliyordu, biz başka havadaydık.”

Evet Hafızlar, matematik size hep ağır geldi be...
Ama yaşamın sert kayalıklarına çarpınca kafanızı, işte böyle hizaya 

geçip el bağlarsınız ve Yeni Çar Putin’in önünde diz çökersiniz.
Bak, adam kesin zaferini bir sembolle size de en kör gözlere bile 

batacak şekilde koyuyor ortaya. 
Gördünüz değil mi, Osmanlı’nın belalılarından Çariçe İkinci Kateri-

na’nın heykelini, bulunduğunuz salonda?
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Eh, yine de adam kendince toleranslı davranmış size. Derhal pılınızı 
pırtınızı toplayıp İdlib’i terk edin, dememiş. İşi zamana yayalım, demiş. 
“Böylece siz de madara oluşunuzu “hülooğğ”cularınız gözünden kaçı-
rabilirsiniz. Bu da benim size bir kıyağım olsun”, demiş oldu.

9 yıldan bu yana “Zalim Esed gitmeli” diye meydanlarda kükreyen 
sen ve avanen, Esad’la aranızı bulduğu için Putin’e dört elle sarılmış-
sınız. O kadar önem veriyorsunuz ki Beşşar Esad’la anlaşmış olmaya, 
bundan emin olmak için Lavrov’la Çavuşun oğlunun yanına gidip sor-
duruyorsun, “Şu anda Esed’le görüşüldü, değil mi?” diye. Yani an-
laşmada Esad’la da mutabık kalındığını öğrenip rahatlamak istiyorsun. 

Evet, Hafız... 
Hani der ya Halkımız “Akıllı ol” diye. Putin ve Rusya da sana ve 

avanene böyle demiş. Siz de “Tamam” demişsiniz Hafız, hem de se-
vinçle. Yeter ki ele güne iyice rezil olmadan bu bataklıktan çıkabilmiş 
olalım, demişsiniz...

Putin’in verdiği ayardan sonra,
Müslüman Müslümanla savaşır mıymış,

diye çark ettin
Putin’in verdiği dersi öylesine başarılı bir öğrenci gibi yazmışsın 

ki belleğine; bugünkü Cuma Namazı çıkışında verdiğin nutukta aynen 
şöyle diyorsun:

“Şehitler verdik. Dün en sonunda masaya oturduk ve dün gece 
yarısı itibarıyla ateşkes ilanında anlaştık. Temennimiz odur ki bu 
sürer. Böylece Müslüman’ın Müslüman ile böyle bir savaşı yapma-
sı da bitmiş olur. Hepsinden öte tabii bu süreç içerisinde duaların 
kabulüyle bir neticeye vardık.”[79]

Nasıl da aklın başına gelmiş be Tayyip...
Oysa sen iktidara geldiğin yılın hemen ertesinden itibaren Ortado-

ğu’da 10 milyonu aşkın Müslümanın canına kıyan; Afganistan, Pakis-
tan’dan tut da Irak, Yemen, Suriye ve Libya’ya uzanan geniş coğrafya-
da buraları ölüm tarlalarına çeviren ABD-AB Emperyalist Haydutlarına 
taşeronluk ettin büyük bir zevk ve heveskârlıkla. Senin ve avanenin eli 
de 10 milyonu aşkın Müslümanın kanına bulandı şimdiye dek. 

O zaman hiç aklına gelmedi, değil mi, Batılı Emperyalist Çakalların 
döktüğü kanların Müslüman kanı olduğu?

[79] https://www.trthaber.com/haber/gundem/cumhurbaskani-erdogan-temennimiz-o-
dur-ki-bu-ateskes-surer-465313.html.
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Şehit Muammer Kaddafi’nin ve hayatını kaybeden 100 bin civarın-
da Libya Halkının Müslüman olduğu?

Sizlere 1400 yıldan bu yana sahici Müslüman denmez. Kur’an ve 
Hz. Muhammed Müslümanı denmez. “Kılıç Müslümanı” denir. İşte 
Putin’in kılıcıyla hizaya getirilip böyle akıllı laflar ediyorsunuz Hafız!

Bu laflar senin içtenlikli düşüncelerini ifade etmiyor. Putin’in ve 
Rusya’nın size verdiği ayar sonucu söylettirilmiş laflar bunlar. 

Yoksa hep söylediğimiz gibi sizi ancak toprak ıslah eder...
Olan neye oldu, biliyor musun Hafız?
Sizin bu meczupluğunuz, hırsınız, kör nefretiniz ve kininiz yüzün-

den orada toprağa düşüp o toprakları kanıyla sulayan gencecik vatan 
evlatlarımıza oldu. Onların analarına, babalarına, kardeşlerine, eşlerine, 
çocuklarına oldu. Tabiî halkımıza oldu. 

Dün Rusya ve Putin karşısında düşmüş olduğunuz utanç verici du-
rumu unutmayın da bir daha böyle sakat işlere girişmeyin. ABD Çaka-
lı’na, onun NATO’suna, Avrupa Birliği Haydutlarına da asla güvenme-
yin. Boş yere kıydırmayın evlatlarımızın canlarına bundan böyle.

9 yıldan bu yana beslemekte olduğumuz kendi vatanlarına ve Tür-
kiye insanına düşman “Suriyeli Mülteciler” denen, Hindistan danaları 
gibi Türkiye’de yiyip içip nargile çeken kişileri de gönderin ülkelerine. 
Ve gitmekte ısrar edenleri de Avrupa’ya.

Yetsin artık yoksul, çilekeş halkımızın bunca yıldan bu yana sırtına 
bindirilmiş, sayıları Birleşmiş Milletler’de Türkiye Temsilcisinin söy-
lediğine göre 7 milyonu bulan bu insanları taşıması.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Mart 2020
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AKP’giller’in Moskova Seferi
fiyaskoyla sonuçlanmıştır

Putin nam Yeni Çar size ne biçim çizik atmış öyle, Tayyip...
Sizi yerin dibine sokmuş be, aşağılamasıyla, hakaretiyle. Kabul 

odasının kapı önünde yer yarılsa da içine girebilsek, der gibi bakını-
yorsunuz hepiniz. 

Acımasız Yeni Çar, daha yüz yüze gelmeden önce diz çöktürerek 
bitirmiş sizin işinizi.

Eski Çarların ünlü komutanlarının boy ve portre resimleriyle süs-
lü kabul odası giriş kapısı önünde tam 1 dakika 54 saniye bekletmiş 
sizi. Ve bu süre içinde hiçbiriniz yani ne Kalın’ınız, ne İnce’niz, ne 
Çavuşun oğlunuz, ne Hulusi’niz, ne Damat Berat’ınız tabiî ne de sen 
tek kelime etmeye kadir olamamışsınız. 

Hulusi’nin kravat ve ceket düzeltme tiki nüksetmiş, heyecandan, 
sıkıntıdan. Bir müddet sonra senin dizlerinde derman kalmamış ola-
cak ki çöküvermişsin giriş kapısı önündeki kanepelerden birinin üze-
rine. 

Avanen heyecanla kapıdaki camdan içeriyi görmeye çabalamakta, 
ne olup bittiğini anlamak için. İki dakikanın sonunda kapı açılıyor, ni-
hayet içeri girebiliyorsunuz. 

Üstelik kapı önünde sizi böylesine rezil rüsva edişini Rusya’nın 
devlet televizyonunda da yayınlatıyor Putin, iki gün sonra. Üstelik de 
görüntülerinizin üzerine nal gibi bir kronometre koyarak. Yani kapıda 
sizi ne kadar süre beklettiğini herkes netçe algılasın diye... 

Bereket ki Putin ayakta karşılıyor sizi. Sen, “Dostum Putin” filan 
diyecek oluyorsun, fakat Yeni Çar hiç oralı değil. O hiçbir şey demiyor. 
Yüzünde ise donuk bir Pitbull sırıtışı...

Oturuyorsunuz koltuklara, tüm nezaket ve saygı kurallarını bir tarafa 



iterek doğrudan Suriye diyerek söze giriyor Putin. Üstelik oturduğunuz 
yerin hemen arkasında, yani yanıbaşınızda Osmanlı’yı yenerek Kırım’ı 
alan Çariçe İkinci Katerina’nın heykeli sizi süzmekte. Yine onun biraz 
sol tarafında yani omuz başınızda 93 Harbi’nde Osmanlı’yı yenilgiye 
uğratıp Balkanlar’daki en büyük toprak kaybına sebep olan Rus asker-
lerinden oluşmuş heykelcikler figürü. 

Putin böylece; “Tarihte de biz sizi defalarca yenilgiye uğratmıştık”, 
mesajı vermekte Tayyipgiller’e. 

2 saat 45 dakika sürüyor Tayyip’le Putin’in görüşmesi. Tabiî müta-
reke şartlarını dikte ettiren hep Putin. Sonrasında heyetlerin görüşme-
sine bırakılıyor iş. Ve Putin ekibinin daha öncesinde 6 madde şeklinde 
medyaya sızdırmış olduğu taleplerin tamamı, mütareke maddeleri ola-
rak Tayyipgiller’le Putin ve ekibi tarafından imza altına alınmış oluyor. 

Tayyipgiller’in payına düşen, daha önce de belirttiğimiz gibi tam bir 
teslimiyettir, bu görüşmelerde. Yani Tayyipgiller açısından fiyaskoyla 
sonuçlanmıştır Moskova seferi. 

Bu, sadece bizim iddiamız değil, bilindiği gibi. Aklı eren ve aklını 
özgürce kullanabilen, konu hakkında bilgiye sahip her aydın kişi aynı 
kanıdadır bizimle. 

Bir örnek verelim isterseniz. Emekli Büyükelçi Süha Umar, 7 Mart 
tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde yaptığı değerlendirmesinde aynen 
şunları söylüyor:

***
“Türkiye önceki güne kadar, yıllardır yapılan tüm uyarılara karşın, 

Suriye bataklığında boğulmak üzere idi.
“Türkiye, Suriye’ye, Suriye halkının daveti üzerine gitmediği gibi 

o halkın büyük bölümü, ülkesini işgal ettiğini düşündüğü Türkiye’ye 
karşı savaşıyordu. Türkiye’nin politikasının da katkısıyla bize sığınmak 
zorunda kalanlar da şimdi Türkiye’yi terk etmeye çalışmaktadır. (...)

“Türkiye, PYD/YPG/PKK’nin Türkiye’yi hedef alan saldırılarını ve 
Irak gibi Suriye’de de bir Kürt biriminin oluşumunu önlemek amacıyla 
Suriye’ye müdahale etme gereğini duymuştu. Bu haklı ve savunulabilir 
politikasına, destek de bulmuştu.

“(...)
“Gerçekçi olmayan talep
“Türkiye, İdlib’de Soçi ve Astana mutabakatları ile kendisine veri-

len bölgeyi terör örgütlerinden arındırma görevini yerine getirememişti. 
Suriye’nin ülkesi üzerindeki egemenlik hakkını ve yönetme yetkisini 
geri almasını sağlamak amacıyla Türkiye’ye verilen bu görevlerin yeri-
ne getirilmemesi, Suriye’nin egemenlik hakkına dayanarak İdlib’i terör 
unsurlarından temizleme girişimi için ek bir gerekçe oluşturuyordu. İd-
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lib’de, uluslararası hukuka uygun olan bu hakkını kullanan Suriye’nin 
topraklarının bir bölümünden çekilmesini istemek, bu talebin başka ül-
keler tarafından da desteklenmesini beklemek gerçekçi değildi. 

“AKP’nin Suriye politikası, ABD ile İsrail’in çıkarlarına hizmet et-
miş ve Suriye’nin istikrarsızlaştırmasına, bölünmesine; PYD/PKK’nin, 
ABD’nin desteği ile Suriye topraklarının bir bölümünde egemen güç 
haline gelmesine yol açmıştır.

“Yine bu politika, Rusya’nın “sıcak denizlere inme” amacına ulaş-
masına katkıda bulunmuş, Türkiye Rusya’yı kendi eliyle güneyine de 
yerleştirmiştir. Erdoğan’ın “Putin’e Suriye’de bir iki üs istiyorsanız ku-
run dedim” sözleri, vahim ötesi ifadelerdir.

“Türkiye’nin dağıtması beklenen HTŞ terör örgütünün İdlib’in ta-
mamına yayılması, Türkiye’nin bu örgütle birlikte hareket ettiği hatta 
örgüt elemanlarını Libya’ya da taşıdığı konusunda Batı’da ve Rusya’da 
yerleşen kanı, bizi Batı ve Rus kamuoyunun desteğinden de yoksun 
bırakmıştır.

“Türkiye, Suriye politikası nedeniyle sorun yaratan; sık sık aşağıla-
dığı müttefiklerini işine geldiğinde yarattığı sorunların içine çekmeye 
çalışan; PKK/PYD/PKK’den şikâyet ederken HTŞ, IŞİD, El Nusra gibi 
terör örgütleri ile işbirliği yapan; radikal İslamın önüne düşüp cihat zih-
niyetini canlandırmaya çalışan; ne zaman ne yapacağı kestirilemeyen; 
durdurulması, engel olunması gereken bir ülke olarak algılanıyordu.

“Diplomatik başarısızlık 
“İdlib felaketinden 5 Mart’a kadar da çok daha büyük kayıplara yol 

açacak, Türkiye’nin ülke ve millet bütünlüğünü, devlet olarak varlığı-
nı tehlikeye sokacak girişimlere kalkışılabileceğinin işaretleri vardı. 
Cumhuriyet dışında en beklenmeyen basın organları bile yayınlarıyla 
bu yaklaşıma destek veriyorlardı.

“Suriye bataklığından kurtulmanın yolu, sonu belli olmayan yeni 
askeri harekâtlara kalkışmak değil Rusya ile anlaşarak silahlı kuvvet-
lerini önce daha kuzeye çekmek, yapılabilirse burada sığınmacıların 
yerleştirilebileceği bir güvenli bölge tesisi için Rusya ve Suriye ile an-
laşmaktı.

“Bugüne kadar söylenenlerin tam tersi olan 5 Mart, Erdoğan-Putin 
Moskova Mutabakatı, Cumhuriyet tarihinin en büyük diplomasi başarı-
sızlığıdır. Çünkü bu mutabakatla Türkiye:

“1. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin gerçek muhatap olduğunu kabul 
etmiştir.

“2. Suriye’nin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini korumayı bir 
kez daha üstlenmiştir.

“3. Tek taraflı bir ateşkes kabul etmiştir. Türkiye, Suriye ordusuna 
karşı ateşi kesmiştir ama Suriye ve Rusya, “terörist unsurlar”a karşı 
silahlı mücadeleyi sürdüreceklerdir. Türkiye de bu mücadelede, Suriye 
ve Rusya’nın yanında yer alacaktır.

“4. Suriye son aylarda geri aldığı topraklarını terk etmeyecektir. Ak-

229



sine M-4 karayolunun iki tarafında güvenli bölgeler oluşturulacak, üs-
telik bu bölgelerin güvenliğini Türk ve Rus devriyeler sağlayacaklardır. 
Kısacası Türkiye, Suriye’nin zaten kontrolünde olan M-5 karayoluna 
ek olarak M-4 yolunu da rahatça kullanabilsin diye devriye görevi ya-
pacaktır. 

“Özetle Rusya ve Suriye, Türkiye’ye tüm isteklerini kabul ettirmiş-
tir. Bundan sonraki adımlar Türkiye’nin Suriye’yi en kısa zamanda terk 
etmesini sağlamaya yönelik olacaktır.

“Yine de olumlu düşünmeliyiz, çünkü bu diplomasi başarısızlığı 
Türkiye’yi Suriye bataklığında boğulmaktan kurtarabilecek, Mehmet-
çikler ölmeyecektir. 

“Korkarım Erdoğan, kendisini bataklığın kıyısından dönmeye ikna 
eden dostu Putin’e bir teşekkür borçludur.”[80]

***

Yine 9 Mart tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nde Mehmet Ali Güller 
köşesinde konuya ilişkin şunları yazıyordu:

***

“Erdoğan ile Putin arasında 5 Mart’ta Moskova’da imzalanan ek 
protokol ile Soçi Mutabakatı, sahanın yeni gerçekliğine göre güncellen-
miş oldu. Özetle, İdlib topraklarının yarısının Suriye ordusunun kont-
rolüne geçtiğini saptayan, Halep’i Şam’a bağlayan M-5 karayolunun 
artık Şam yönetimi denetimi altında olduğunu kayda geçiren, Halep’i 
Lazkiye’ye bağlayan M-4 karayolunda 12 km. genişliğinde güvenli ko-
ridor oluşturarak Rusların üslerine giden yolu garantiye alan, M-4 ve 
M-5 karayollarının kesişim noktası olan ve şubat ayı boyunca iki kez el 
değiştiren Serakib’in Şam yönetiminin denetiminde olduğunu resme-
den ek protokol, AKP hükümeti için tam bir geri adımdır ama Türkiye 
için yararlı ve kazançlı olmuştur!

“Ankara’yı Şam’la işbirliğine zorlayan mutabakat
“Erdoğan’ın geri adım atarak imzaladığı ek protokol, içerdiği po-

tansiyel nedeniyle Ankara’yı Şam’la işbirliğine zorluyor. Anlatalım:
“Ek protokolde çok önemli iki konu var:
1.“Terörizmin tüm tezahürleriyle mücadele ile BM Güvenlik Kon-

seyi tarafından terörist olarak tanımlanan tüm grupların ortadan kaldı-
rılması...”

“2. “Mültecilerin ve ülke içinde yerinden edilen kişilerin güvenli 
ve gönüllü olarak Suriye’deki asıl ikamet yerlerine geri dönüşlerinin 

[80] http://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/olaylar-ve-gorusler/suriyede-batakligin-ki-
yisindan-donmek-1725619.
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kolaylaştırılması...”
“Tüm terör gruplarının ortadan kaldırılması ve mültecilerin geri 

dönüşü konusu, pratikte Şam’la işbirliği yapmadan çözülemeyecek ko-
nudur.

“Rusya Dışişleri Sözcüsü Zaharova’nın, “Teröristlerle mücadele, 
Suriye ordusu ve onlarla işbirliği içindeki güçler tarafından yürütül-
meli” (06.03.2020) sözleri ile Esad’ın imzadan bir gün önce ilan etti-
ği şu hedef, yeni bir sürece işaret ediyor: “Suriye ordusunun İdlib’den 
sonraki hedefi, doğu bölgelerini militanlardan temizlemek olacak.” 
(4.3.2020)

“Dil değişti
“Ek protokolün özellikle terör ve göçle ilgili bölümünün Ankara’yı 

Şam’la işbirliğine zorladığı gerçeğinin ilk göstergesi, Ankara’nın dilin-
de oluşan hızlı değişimdir:

“- Literatürdeki rejim ifadesi, 5 Mart’ta Suriye Arap Cumhuriye-
ti’ne dönüştü!

“- 15 Temmuz’un devamı bile sayılan Suriye ordusu ile çatışma, 5 
Mart’tan sonra “Müslümanın Müslüman ile olmaması gereken çatışma-
sına” (Erdoğan 6.2.2020) dönüştü!

“-“Yansın Suriye, yıkılsın İdlib, Kahrolsun Esad” çizgisi (Bahçe-
li/11.2.2020), “Esad ile konuşuldu, değil mi?” (Erdoğan’ın Çavuşoğlu 
aracılığıyla Lavrov’a sorusu /5.3.2020) noktasına geldi.

“- “Bu rejim defolup gidene kadar bu iş sürecek” (Hulusi 
Akar/4.3.2020) çizgisi, “Bizim derdimiz Türkiye olarak bundan sonra 
Suriye’yi kimin yöneteceğini tespit etmek değildir” (Numan Kurtul-
muş/7.3.2020) anlayışına geldi.”[81]

***
Evet, Tayyip...
Sen büyük bir hezimet yaşadın ama sizler alışıksınız böyle durum-

lara yahu...
Ensar’larda, kurslarda, yurtlarda, şeyhleriniz, hocalarınız alıştırdı 

sizi böyle durumlara düşürülmeye. O bakımdan size dokunmaz böylesi 
dünya âleme rezil rüsva olmak. 

Putin ve Esad, AKP’giller’i Suriye’de bir daha 
teröristlerle işbirliği yapmaması için uyarıyor

Ha, tüm bunlara rağmen Putin, siz giderken de, yani siz mutabakat 

[81] https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/mehmet-ali-guller/ek-protokolun-potansi-
yeli-1725988.
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sonrasında Kremlin’den ayrılırken de size son bir ayar çekmekten geri 
durmuyor. 

Ne diyor, ya da ne emrediyor size?
Aynen şunları:

“Bu ziyaret için teşekkür ederim. Gelmekle doğru yaptınız. İyi 
yolculuklar. Dikkatli olunuz.”[82]

“Gelmekle iyi yaptınız” diyor. Yani gelmeseydiniz, durumunuz daha 
da acıklı olabilirdi. Yaşayacağınız felaketin boyutları çok geniş olabi-
lirdi. Gelmekle kendinizi bir anlamda kurtarmış oldunuz, düştüğünüz 
kötü durumdan. Yani kendinizi attığınız bataklığın sizi yutmasından 
kurtulmuş oldunuz. Ha, bakın, bundan sonra da “dikkatli olunuz”. Sa-
kın bir daha aynı hataları tekrarlamaya kalkmayınız.

Son uyarısı ya da tehdidi bu oluyor Yeni Çar’ın... 
Sana binbir kere söylendi ve sen hiç dinlemedin bunu ama biz yine 

de bir kez daha tekrarlayalım:
Suriye Arap Cumhuriyeti’nin yönetimi ve lideriyle anlaş. Türki-

ye’nin çıkarı buradadır. Senin ve avanenin de o bataklıktan yaralı bereli 
olarak da olsa çıkabilmeniz yine buna bağlıdır. 

Bak, akıllı, sağduyulu ve vatansever, Türkiye dostu Beşşar Esad ne 
diyor bu konuda:

***
“- Türkiye ile Suriye arasında kademeli bir bağ kurmak için her-

hangi bir umut var mı, en azından şimdi ordu ile istihbarat arasında ve 
gelecekte belki de diplomatik ilişkilerde?

“- Türkiye’nin saldırganlığına rağmen, son iki yıl içinde Türk yet-
kililerle yaptığımız nadir toplantıları dikkate alırsak, Rusya ile ortak 
hedefimiz Türkiye’yi teröristleri desteklemekten vazgeçirmekti. Çün-
kü bizim için de sizin için de Türkiye komşu bir ülkedir. Komşu ülke 
ile sağlam ilişkilerinizin olması da doğaldır. Hiçbir başlık altında veya 
herhangi bir koşulda ilişkilerin kötü olması normal değildir. Sorunu-
za gelince, mümkün mü? Tabiî ki mümkün. Ama Erdoğan teröristleri 
desteklediği sürece bu sonuca ulaşamayız. Terörizmi desteklemekten 
vazgeçmeliyiz. O zaman işler geri döner. İki halk arasında düşmanlık 
olmadığı için. Düşmanlığın sebebi siyasi olaylar veya özel çıkarlarla 
ilgili politikalardan kaynaklanıyor. Suriye vatanı ile Türk vatanı arasın-
da hiçbir anlaşmazlık, çelişki yoktur. Bu yüzden cevap; Bu ilişkilerin 
normale dönmesi gerekir.

[82] https://tele1.com.tr/putin-erdogani-bekletti-haberinin-tam-metni-yayinlandi-139201/.
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“Türk halkına mesajınız bu mu? Aranızda hiçbir düşmanlık yoktur, 
ben doğru mu anladım?

“Tabiî. Biz ona kardeş halk diyorduk. Şimdi de ben Türk halkına 
soruyorum: Suriye’yle davanız nedir? Bir Türk vatandaşının uğruna öl-
mesini gerektirecek dava nedir? Suriye’nin savaş esnasında veya savaş 
öncesinde Türkiye’ye yönelik küçük veya büyük düşmanca tavrı oldu 
mu? Kesinlikle yoktur. Bağlarımız vardır. Ortak ailelerimiz vardır. Su-
riye ile Türkiye arasında güçlü çıkar ilişkisi vardır. Türkiye’de Suriye 
asıllı aileler, Suriye’de de Türk asıllı aileler vardır. Bu aramızdaki bağ 
tarih boyunca mevcuttur. Bu yüzden aramızda anlaşmazlıkların olması 
mantıksızdır.”

***

Anlaşıldı mı, Tayyip?
Bak, bütün mesele senin; “Yeter artık ben bu BOP Eşbaşkanlığından 

bezdim, istifa ediyorum”, demende. “Bu Eşbaşkanlık ülkenin felaketi 
oldu ve giderek benim de felaketim olmak üzere, bunu anladım!”, de-
mende.

Bunca kötülüğünden ve ihanetinden sonra Beşşar Esad’ın hâlâ sana 
uzatmış olduğu dost elini havada bırakma, sık...

Kulağına efendin ABD Çakalı’nın fısıldamış olduğu “Zalim Esed” 
cart curt saçmalamalarını da at çöpe gitsin. 

Ne demiş Halkımız ünlü özdeyişinde?
“Zararın neresinden dönersen kârdır...”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

10 Mart 2020 
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Ayrım
Yirmi Sekiz





Koronavirüs ülkemizde yayılırken
AKP’giller hiçbir tedbir almadı

Saygıdeğer Halkımız;
Korona belasıyla bir kez daha görüldü ki; bu kökü 6 bin yıl ötelere 

giden Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye denilen, Tarihte görülen ilk 
egemen sınıf olan, insanlık düşmanı, vatan millet ve tek bir ulusal 
değer tanımayan sömürgen, vurguncu, asalak sınıfın sınıf çıkarlarını 
ve dünya görüşünü savunmakla görevli olan Tayyipgiller İktidarın-
dan sana kötülükten, ihanetten ve zulümden başka hiçbir şey gelme-
miştir ve gelmeyecektir. 

Artık açıkça görüldüğü gibi, ülkemizde de “Koronavirüs” denen 
ölümcül bela her gün katlanarak yayılmaktadır. 1, 5, 6, 18, 28 derken 
bugün Sağlık Bakanı Koca’nın açıklamasına göre enfekte olmuş insan-
larımızın sayısı 47’ye ulaşmış bulunmaktadır. Kaldı ki biz, bu sayının 
çok daha üstünde bir yaygınlığa ulaşıldığı kanaatindeyiz.

Çin’in Wuhan şehrinde 2019 Aralık’ında ortaya çıkan bu bela, hızla 
yayılıp oradan Avrupa’ya sıçradı. Amerika’ya sıçradı, giderek 115 ül-
keye sıçradı. 

Peki Tayyipgiller İktidarı ne yaptı bu süre içinde?
Hiçbir şey. Bu alanda hiçbir şey...
Onlar “Zalim Esed”le uğraştı, İdlib’de “Rejim Güçleri”yle savaştı 

ve her gün ballandıra ballandıra anlattıklarına göre “3 bin 138 Suriye 
Rejim Askeri”ni öldürmekle uğraştılar. 

Tabiî bu arada da hava desteğinden yoksun biçimde savaşa soktukla-
rı Türk Ordusu’nun 60’ın üzerinde şehit vermesine yol açtılar. 

Yürekleri dağlandı anaların, babaların, bacıların, eşlerin, çocukla-
rın...

Hava desteğinden yoksun bir ordunun günümüz şartlarında zafer ka-
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zanmasının asla söz konusu olmadığını delilerin bile bilmesine rağmen, 
bunlar bilmedi ya da ABD’li efendilerine yaranmak için bilmezlikten 
geldi. 

Şehit evlerine düşen ateş kor halinde tüm eş dost ve yakınları yakıp 
kavururken bunlar başka havadaydı. Ekranlarda yavan espriler yapıyor, 
kahkahalar patlatarak gülüşüyorlardı. 

İnanın arkadaşlar; hayatlarının baharında kara toprağa düşen o gen-
cecik evlatlarımızın acısı bunların semtine hiç uğramadı. Çünkü Halkı-
mızın evlatları bunların gözünde ancak birer sinek kadar görüntü oluş-
tururlar. 

Hatırlanacağı gibi; bunların temsilcisi olduğu ya da mensubu olduğu 
Antika Sömürgen Sınıf, halk düşmanıdır ve hiçbir vicdani, ahlâki değer 
taşımaz.             

Bunlar aslında Para Tanrısı’nın inanıcılarıdır. Başka hiçbir Tanrıya 
tapmazlar içtenlikle, ona taptıkları kadar...

Hatırlanacaktır, bunlar ancak Putin’le Moskova’da 5 Mart’ta büyük 
hakaretler ve aşağılamalar içeren görüşme sonrasında ve Putin’in ön-
lerine koyup imzalamaya mecbur ettiği mutabakat metni sonrasında, 
daha önce öldürmekle övündükleri “Rejim Askerleri”nin de Müslüman 
olduğunu anlayabildiler.

Ve Tayyip ne demişti?
“Ateşkesin sağlanması iyi oldu. Böylelikle Müslümanın Müslü-

manı öldürmesi son bulmuş oldu.”

İşte böyledir bunlar: Öyle de oynarlar, böyle de oynarlar...
Konuyu dağıtmayalım. Yeniden bu Korona belasına dönersek; eğer 

Çin-Wuhan’daki salgının dış dünyaya hızla yayılmakta olduğu görül-
düğü andan itibaren sınırlarımızı kapatmış olsaydık kara, hava, deniz 
ulaşımı dahil; ve Mekke’deki Pagan Dönemin Panteon’unu (Tanrı-
lar Evi’ni) ziyarete gitmek için başvuran ya da kontenjan alan 21 bin 
“Umre Hacısı”nı oraya göndermemiş olsaydık şu an ülkemizde Ko-
rona’nın hasta ettiği bir tek insanımız bile olmayacaktı. Halkımız da 
bunca tedirginliği, bunca yürek tipiltisini ve bunca telaşı yaşamamış 
olacaktı. 

Ama bunların derdi Halkımız değil ki, ülkemiz, milletimiz değil ki...
Bunlar sadece kâr dünyasında, rant dünyasında yaşarlar. Vurgun, ta-

lan, yalan, riya, ihanet dünyasında yaşarlar. Bu sebeple dünyalarımız 
yerle gök kadar ayrı bunlarla.

Biz ar dünyasında yaşarız, bunlar kâr dünyasında...
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Sosyalist Kamp’ın 1991’de çöküşü sonrasında hızla sağa savrulan 
tüm dünya gibi Avrupa’nın gelişkin emperyalist haydut devletleri de 
halklarına düşmanlığa hız verdiler. 

Eskiden insanların sola, sosyalizme kaymasından korktukları için 
kerhen vermiş oldukları sosyal hakları hızla budayıp ortadan kaldır-
dılar. İngiltere’de “Teatcherizm”, Amerika’da “Reaganizm” adlarıyla 
nitelenen bu sağa savruluş sürecinde tabiî sağlık alanında da halklar 
açısından büyük kayıplar yaşandı. Sağlık sistemi özelleştirildi. Parası 
olanın kaliteli sağlık hizmetine ulaşabilme durumu ortaya çıktı.

İşte bu nedenle İngiltere, İtalya, Fransa gibi, hatta Almanya gibi AB 
Emperyalist Haydutların başını çektiği ülkelerde Koronavirüs salgını 
hızla yayıldı, önemli sayılarda can aldı. İtalya’daki resmi açıklamalar 
insanı insanlığından utanacak hallere getirmektedir. 80 yaş üzerindeki 
Koronavirüs hastaları tedaviye alınmayarak ölüme terk edilmektedir, 
resmi yönetmelikler uyarınca. 

Buna rağmen, Kapitalizmce çok geri olmalarına rağmen İlkel Ko-
muna geleneklerinin de etkisiyle halklarına daha sıcak bakan Afrika 
ülkelerinde Koronavirüs salgını neredeyse yok denecek orandadır. İşte 
görünen durum:

“Nitekim Moritanya, Sudan, Gine, Etiyopya ve Kenya... Sadece 
tek bir vaka görüldü bunlarda... Aldıkları önlemler bizden daha 
sıkı... Hızlı davranıp bütün sınırlar kapatıldı. Kültürel etkinlikler 
iptal edildi.

“Sahra çöl hastaneleri kuruldu. Yurtdışına çıkış ve yurtdışın-
dan girişlere sınırlama getirildi. Dünya Sağlık Örgütü bu ülkelere 
önleyici çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Diğer ülkelere örnek 
olması gerektiğini belirtti.”[83]

AKP’giller’den fayda yok,
kendi başımızın çaresine bakacağız

Saygıdeğer Halkımız;
Bir kez daha apaçık bir şekilde görülmüştür ki bu AKP’giller İktida-

rından bize bir fayda gelmez. Bu konuda da yani bu felaket karşısında 
da kendi yaralarımızı kendimiz saracağız. 

Bunun en sonuç alıcı yöntemi de bu salgına karşı bilim insanlarının 
önerileri doğrultusunda alacağımız basit tedbirlerdir. 

[83] Murat Muratoğlu, Sözcü Gazetesi https://www.sozcu.com.tr /2020/yazarlar/mu-
rat-muratoglu/akp-sureci-iyi-yonetti-hikayesi-5681041/.
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Ne yapacağız?
Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlarda bulunmayacağız.
Fakat işyerimize gitmek durumunda, çalışmak mecburiyetindeyiz. 

Oraların da bu doğrultuda yani bilim insanlarının önerileri doğrultu-
sunda düzenlenmesi için, değiştirilmesi, dönüştürülmesi için mücadele 
edeceğiz. 

Hani ne bileyim; kalabalık ortamda çalışmanın kaçınılmaz olduğu 
işyerlerinde bu salgın geçene kadar işçilerin ücretli izne çıkarılması için 
mücadele edilmelidir. Ücretli izin müddetince de sigorta dahil tüm hak-
ları korunmalı işçinin. Yani herhangi bir hak kaybına uğramayacak şe-
kilde ücretli izin mücadelesi yapılmalı. Tabiî bu mücadelenin başarıya 
ulaşması için de örgütlü olmak gerekir.

Tabiî kişicil anlamda da almamız gereken tedbirler var. 
Nedir onlar da?
Ellerimizi sabunla sık sık yıkayacağız. 
Ne diyor bilim insanları?
“En az 20 saniye süresince yıkayın.”
Bir de şu yanlış alışkanlığımızı terk edeceğiz. Yani elimizi yüzümü-

ze, ağzımıza, burnumuza, gözümüze sokakta, işte asla değdirmeyece-
ğiz. Ha, evimize girer girmez elimizi sabunla iyice yıkadık, tabiî o za-
man yüzümüze dokunmamızda bir sakınca olmaz. Ama ev dışında asla 
dokunmayacağız. Çünkü elimiz en fazla kullandığımız organımızdır. 
Dışarıda onlarca, yüzlerce hatta binlerce insanın dokunduğu nesnelere 
dokunmaktayız. Öyle olunca da elimiz mikroplar açısından en kirli or-
ganımız olmaktadır. Yani kıyaslarsak; ayaklarımızdan çok daha kirlidir 
ellerimiz. 

Yine ne diyor uzmanlarımız?
Bol su içeceksiniz.
Ve bir diğer önemli yönü de işin, beslenmemize bu süreçte elden 

geldiğince özen göstereceğiz. Aç kalmayacağız, mevsim meyveleri ve 
yeşilliklerle imkânımız ölçüsünde soframızı süsleyeceğiz. 

Uyku düzenimize dikkat edeceğiz.
Ve işin başarılması en güç olan bir diğer yönü de, stresimizi kontrol 

altına alacağız. Bilindiği gibi yoğun stres, vücut direnci için en tahrip 
edici etkenlerden biridir. 

Kendi kendimize diyeceğiz ki Mevlana’nın dediği gibi; boşver, ka-
fana takma bunları. “Bu dertler de biter, ömür de...”

Ha, bir de işin şu olumlu yönünü belirtmekte fayda var: Bu “Koro-
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na” denen cellât 50, özellikle de 40 yaş altındaki insanları pas geçiyor. 
Genellikle de 60 yaş üzeri olan insanları vuruyor. Yani gençlerimizin 
endişelenmesine o kadar da gerek yok...

İçinde bulunduğumuz bu Antika ve Modern Yerli-Yabancı Paraba-
baları Düzeninde Korona belasından sakınmak için halkımıza söyleye-
bileceğimiz şeyler bunlar.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Mart 2020 
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Emperyalizmin tek derdi kâr,
insanların sağlığı umurlarında değil

Bu Koronavirüs saldırısı, insanlığa çok açık biçimde şu mesajı ve-
riyor:

“Proletarya Enternasyonalizmine geçin!”
Çünkü Korona; ırk, millet, kabile, din, mezhep, tarikat, dergâh 

ayırmıyor. Tüm insanlığı birbirinin benzeri canlılardan oluşmuş ola-
rak görüyor ve hepsine de aynı tutumla yaklaşıp saldırıyor. 

Yani insanlığı ayıran tüm sınırları yok sayıyor. Saymakla kalma-
yıp yok ediyor.

Fakat insanlık, Korona’nın verdiği bu mesajı anlayacak, kavra-
yacak bilince ne yazık ki sahip değil şu anda. Bu anlamıyla insanlık 
emekleme aşamasında. Ya da hayvanlık konağından henüz gerçek in-
sanlık konağına sıçrayabilmiş değil.

İşte o gerçek insanlık konağı, “Proletarya Enternasyonalizmi” ko-
nağıdır. O konağa sıçramakla insan olarak doğmanın hakkını bütü-
nüyle vermiş olacaktır insanlık.

Korona bir diğer mesaj daha veriyor: Kendisine karşı mücadele ede-
cek ve kendisini kesin yenilgiye uğratacak kimyasal ya da biyolojik 
silahın ancak insanlığın ortak uğraşıyla en kısa zamanda bulunup kulla-
nıma sokulabileceğini anlatıyor. 

Oysa günümüzde insan sağlığı, uluslararası emperyalist ilaç tekel-
lerinin ve onların gerisindeki, onların yürütme kurulu görevini yapan 
emperyalist devletlerin insafına terk edilmiş durumdadır. 

Onların amacı, doğaları gereği, hayâsızca kârdır, sömürüdür, vur-
gundur, talandır. İnsanların sağlığı zerre miktarda olsun onların umur-
larında değildir. 

Böyle olunca da Korona gibi, kanser gibi ölümcül sonuçlar doğuran 
hastalıkların kesin tedavisi bulunamamaktadır. 
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Sovyetler ve Sosyalist Kamp’ın var olduğu dönemde, böyle olumlu 
işler, insanlığın tamamına büyük faydalar sağlayacak buluşlar ortaya 
konamadı. Çünkü Sovyetler, on yıllar boyu bürokratikleşme, bozulma, 
çürüme hastalıklarına yakalandı. Proletarya başta gelmek üzere halkın 
öncü müfrezesi olan parti yozlaştı, bozuldu, kitlelerle iletişimi sağlayan 
bağları bir bir koptu. Parti kendi içine kapanıp taşlaştı. Böyle olunca 
da kitlelerin partiye olan güven, saygı ve sevgisi yok oldu. Sonuçta da 
çöküş geldi, bilindiği gibi.

İşte bu sebepten, böyle olumlu işlere hiç yönelemedi o rahmetliler...

Sosyalist Küba 
Koronavirüse karşı etkili ilaçları üretebildi

Oysa günümüzde Komünizmin gerçek temsilcisi niteliğindeki iki 
ülkeden biri olan Küba, 11 milyonluk nüfusuna ve 110 bin kilometre-
karelik vatan toprağına sahip olmasına rağmen, bu görevi başarılı bir 
biçimde yerine getirmektedir. 

Üstelik de Küba’nın petrol gibi, değerli madenler gibi doğal zengin-
likleri de yoktur...

Ülke insanları alınterlerinin karşılığını yemektedirler ve onunla 
geçimlerini sağlamaktadırlar. Küba, bütün bu olumsuzluklara rağmen 
tıbbın diğer alanlarında olduğu gibi, bu Korona ailesine mensup, insan 
kitlelerine ölümcül darbeler indiren virüslere karşı da etkin ilaçlar üre-
tebilmiştir. 

İşte kanıtı:
***

BioCubaFarma, Covid-19 tedavisi için 22 ilacın üretim garan-
tisini veriyor

Covid-19’a yol açan yeni SARS COV-2 koronavirüs için şimdilik 
önleyici bir aşı ya da özel bir tedavi bulunmasa da, Küba eczacılık en-
düstrisi, rekombinant insan interferonu alfa 2b ile birlikte, bu hastalığın 
ve meydana gelebilecek komplikasyonların görüldüğü hastaları tedavi 
etmek için protokollere dahil edilen bir diğer ilaç grubunun da dahil 
olduğu kanıtlanmış, yüksek tesirli ilaçların üretim garantisini veriyor. 

(...)
Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (CIGB) genel di-

rektörü Eulogio Pimentel Vázquez, Küba’da üç ila altı ay arasındaki bir 
süreçte görülebilecek tahmini vaka sayısını tedavi etmek için gereken 
interferon stoğunun bulunduğunu belirtti. Vazquez ayrıca şunları ekle-
di: “Pratikte Çin’de enfekte olan tüm insanları tedavi etmek için ihtiyaç 
duyulan miktara eşit miktarda ürünün üretim süreci devam ediyor.”

(...)
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Yeni koronavirüsle enfekte olmuş hastaların tedavisindeki etkisi ne-
deniyle son birkaç gündür çeşitli uluslararası medya platformlarında 
rekombinant insan interferonu alfa 2b manşet olmuş olsa da, küresel 
pandemiye karşı koymak için Küba’nın elindeki tek ilaç bu değil. 

Martinez’in belirttiğine göre tedavi için Küba’nın protokolünde 21 
başka ürün daha bulunuyor. Bunlar arasında Covid-19’lu hastalarda 
gelişebilecek komplikasyonların tedavisi için antiviraller, antiaritmik-
ler ve antibiyotikler bulunuyor ve endüstri [Küba Eczacılık Endüstrisi] 
bunların üretim garantisini veriyor. 

(...)
BioCubaFarma’nın Operasyon ve Teknoloji direktörü Rita Maria 

García, mevcut durumla ilgili hazırlıkların çok önceden başlatıldığını 
ve kapsamın genişletilmesi için stratejiler uygulansa da ülkedeki [Kü-
ba’daki] sağlık kuruluşlarının ihtiyaç duyulan ilaçlara yeterli düzeyde 
sahip olduğunu belirtiyor.[84]

***

Gördüğümüz gibi Küba, bu tür salgın yapan insan düşmanı virüslere 
karşı toplamda 22 çeşit ilaç üretmiş durumdadır. 

Ve kapasitesi de öyle küçük filan değildir. 
Ne diyor?
Çin’deki tüm vakalara yetecek miktarda ilaç üretme garantisi veri-

yoruz, diyor. Küba’daysa olası olumsuz gelişmelere karşı elimizde altı 
ay boyunca yetecek ilaç stoğumuz var, diyor. 

Bu ne demektir, arkadaşlar?
Küba’da Koronavirüs enfeksiyonundan dolayı hemen hemen hiç 

kimse ölmeyecek, demektir. 
Bakın bunu da şöyle açıklıyor, aynı ilaç kuruluşunun Kübalı bilim-

sel danışmanı Luis Herrara Martinez:
“Hastaların ağır evreye geçmesini önlüyor
“Küba televizyonuna konuşan, ilaç şirketi BioCubaFarma’nın 

bilimsel danışmanı Doktor Luis Herrera Martinez ilacın daha önce 
yeni koronavirüsle aynı özelliklere sahip virüslere karşı etkililiği 
nedeniyle seçildiğini söyledi.

“Martinez “Bu gibi durumlarda hastaların kötüleşip, sonucu 
ölüm olan ağır evreye ulaşmasına karşı koruyucu mekanizma işlevi 
görme avantajına sahip” dedi.” [85]

[84] http://www.granma.cu/cuba-covid-19/2020-03-13/biocubafarma-y-la-covid-19-te-
nemos-el-interferon-que-equivaldria-a-tratar-en-cuba-a-todos-los-infectados-en-china.
[85] https://www.independentturkish.com/node/131751/sa%C4%9Flik/k%C3%BC-
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Küçük bir ülke olan Komünist Küba, insanı insan olarak görüyor 
çünkü...

Kapitalist-Emperyalist devletlerin ve onların sermayedarlarının ve 
onların her türden hizmetkârlarının gördüğü gibi, yani yük hayvanı ola-
rak görmüyor. Öyle olunca da böylesine önemli başarıları ortaya koya-
biliyor...

Düşünün bir de tüm dünyanın komünist olduğunu...
Her ırktan, milletten, dinden, mezhepten, tarikattan insanların özce 

birbirinin aynı canlılar olduğunu… Ve ihtiyaçlarının aşağı yukarı birbi-
rine eşit olduğunu… Ve toplumsal örgütlenmenin bu ihtiyaçları karşıla-
mayı stratejik hedef olarak belirlemiş bulunduğunu...

O zaman tabiî ki böyle salgınların aşıları, tedavi edici ilaçları çoktan 
öngörülüp bulunmuş olur. Bulunmamış olsa bile kısa sürede bulunur.

Korona gibi ölümcül mikroplar, ortaya çıktıkları ya da görüldükleri 
yerde hemen çembere alınıp yayılmaları engellenir ve savaşılıp zafer 
kazanılır. 

Ama insanlığın bu anlayışa ve aşamaya varması için uzun yıllar ge-
rekmektedir daha...

Sosyalist Küba İnsanlığa hizmet ederken, 
Emperyalistler kârlarını arttırma derdindedir

İnsanlık; ırkların, milletlerin, dinlerin, mezheplerin kapanına kıstırı-
lıp yakalanmış durumdadır. Tutsaktır aslında... 

Diktatörlükler çağındayız. Unutmayalım ki bütün demokrasiler bi-
rer diktatörlüktür. Özgürlüğe yer vermez demokrasiler. Özgürlük çağı 
ancak Proletarya Enternasyonalizmi çağıdır. 

Bu Koronavirüs salgını bir kez daha gösterdi ki dünyadaki tüm din-
lerin temsilcilerinin, onların ulularının, ermişlerinin, rehberlerinin ve 
her çeşitten görevli adamlarının tamamı insanlığa; şu an Korona’yla 
gece gündüz demeden mücadele eden, hastaların sağlığa kavuşması 
için kendi hayatını riske atan bırakalım doktoru, bir tek hemşire ya da 
tıp teknisyeni kadar olsun fayda sağlamamaktadır.

Burada şu meseleyi de belirtmiş olmadan geçmeyelim:
Komünist Küba, Karayipler’de dolaşan ve içinde Koronavirüs’le 

enfekte olmuş yolcular bulunan Amerika, Kanada gibi Kapitalist-Em-
peryalist ülkelerin kıyılarına yanaşmasına izin vermediği bir yolcu ge-

ba%E2%80%99dan-koronavir%C3%BCse-%C3%A7are-umudu-vir%C3%BCs%-
C3%BC-yava%C5%9Flatmakta-etkili.

248



misinin limanına yanaşmasına ve hastalarıyla birlikte yolcularının özel 
bir hastaneye alınarak tedavi edilmesine rıza gösteriyor.

Yani kendinden başka hiçbir devletin kabul etmediği, Korona’lı has-
talar da bulunan yolcu gemisinin limanına yanaşmasına ve o yolcuların 
tedavi edilmesine izin veriyor. O yolcular ve hastalar ne kadar şanslı 
ki, çok büyük olasılıkla onlardan hiçbiri ölmeyecek. Onlara tıbbın son 
aşamasının ürünü olan tüm hizmetler sunulacak.

Ne demiştik yukarıda?
Küba, insanı sadece insan olarak görüyor, sömürü aracı olarak gör-

müyor. İşte bu sebeple de insanlara faydalı olmak, insanım diyen bir 
kişinin birincil görevlerindendir. 

Hani Hz. Muhammed de der ya bir hadisinde; “İnsanların en ha-
yırlısı, insanlara faydalı olandır.”

Ayrıca bu Komünist Küba, İtalya’ya bir kargo uçağı dolusu tıbbi 
malzeme ile bu hastalıkla mücadelede uzmanlaşmış deneyimli doktor-
lar gönderiyor. Oysa hiçbir Avrupa ülkesi böyle bir yardımda bulunmu-
yor İtalya’ya. 

İşte insanlık budur, Küba’nın yaptığıdır...
Peki Emperyalist Avrupa Devletleri nedir?
Onlar insan kanı emicidir, sadece emperyalist çıkarlarının peşinde 

koşarlar. O çıkarların dışında hiçbir değer ve düşünce tanımazlar. 
Bakın bu konuda Sırbistan Devlet Başkanı ne diyor:

“AVRUPA BİR MASALMIŞ 
“AB’nin salgın karşısında aciz politikasına bir tepki de üyeliğe 

aday ülkelerden Sırbistan’dan geldi. Devlet Başkanı Aleksandar 
Vucic’in Sırp halkına hitaben yaptığı konuşmada “Avrupa daya-
nışması diye bir şey yok. Sadece kâğıt üzerindeki bir masaldı. Çin 
Devlet Başkanına gönderdiğim mektupta ona sadece “değerli dos-
tum” şeklinde değil “kardeşim” diye hitap ettim.” ifadelerini kul-
lanması Brüksel için “Kral çıplak” değerlendirmesiydi.”[86]

İşte gerçek bu...
Avrupa böyle de Amerika’sı, Kanada’sı farklı mı?
Onlar da en az bunlar kadar emperyalist haydutlardır. Hep söyleye-

geldiğimiz gibi ABD Emperyalizmi, uluslararası emperyalist sistemin 
ağababasıdır. Bu sebeple de Che’nin deyişiyle; “İnsan soyunun baş-
düşmanı”dır.

[86] http://www.haber7.com/dunya/haber/2953578-italyaya-yardimi-cin-yapti-avrupa-bir-
ligi-paramparca-devlet-baskani-patladi.
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AKP’giller sadece Para Tanrısına tapındıkları için 
bunlardan halkımıza sadece kötülük gelir

Türkiye özeline gelirsek; ayda 1 milyar 100 milyon gideri olan Di-
yanet’in ve onun sayıları 150 bine yaklaşan personelinin toplamının 
şu anda Korona’yla savaşan hastanedeki bir sağlık emekçisinin verdiği 
hizmet kadar olsun faydası yoktur.

Hz. Muhammed muhakkak ki çağının devrimcisidir. O da aynen bi-
zim gibi Komünist bir toplum kurmayı ideal edinmiştir. Rızıkta herkes 
eşit olmalıdır, demiştir Kur’an’ında. Sadece kendinize ve bakmakla 
yükümlü olduklarınıza yetecek kadar helal kazancınızın sonucu elde 
ettiğiniz malınız olacak, gerisini “infak” edeceksiniz, yani ihtiyaç sa-
hiplerine dağıtacaksınız, demiştir.

İşte bunlar bizim de amaçladığımız, bizim de uğruna mücadele etti-
ğimiz Komünist Toplumun ekonomi prensipleridir. Yani Hz. Muham-
med de herkes ekonomik olanda bir anadan doğmuş kardeşler gibi eşit 
olacak, demektedir. 

Fakat içinde bulunduğu çağın yani Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye 
Düzeninin egemenleri ve onların koyduğu kanunlar, kurallar yüzünden 
Hz. Muhammed bu prensiplerini hayata geçirememiştir. Yani gönlünde 
yatanı pratiğe geçirememiştir. 

Biz, İslam’ı, Kur’an’ı ve Hz. Muhammed’i bu yönüyle benimsiyo-
ruz, savunuyoruz ve onun kurduğu dinin bu yönüyle gerçek temsilcisi 
biziz, diyoruz. 

Fakat İslam’ın bu yönü Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. Ali’nin hali-
feliğinin bitimiyle birlikte son bulmuştur ve artık okunmaz, okunsa da 
anlaşılmaz, anlaşılsa da savunulmaz duruma getirilmiştir. Bu sebeple 
de Hz. Ali sonrası İslam’ı savunanlar aslında gerçek İslam’ı değil, Mu-
aviye-Yezid İslamı’nı savunagelmişlerdir hep. Bugünkü Tayyip İktidarı 
da aynı Muaviye-Yezid İslamı’nı savunmaktadır.

Bu İslam’da Tanrı, Hz. Muhammed’in Tanrısı değildir, Para Tan-
rısı’dır. Ve bu Tanrı, her zaman söylediğimiz gibi, yanında başka bir 
Tanrının varlığına asla izin vermez. 

İşte Tayyipgiller de Para Tanrısı’na tapındıkları için durup dinlen-
meden rant peşinde koşmaktadırlar, vurgun, talan peşinde koşmaktadır-
lar, yüz milyarlarca dolarlık kamu malı aşırma peşinde koşmaktadırlar.

Bunların ilahiyatçıları da, din adamları da, fetvacıları da hep ken-
dileri gibidir. İşte bu sebeple bu avaneden halkımıza, milletimize zerre 
miktarda olsun fayda gelmez, zarardan, kötülükten, zulümden, ihanet-
ten başka hiçbir şey gelmez...

250



Zaten 18 yıldan bu yana ülkemizi ve halkımızı felaketten felakete 
sürüklemiştir bu AKP’giller İktidarı. Bu en son Koronavirüs salgınında 
da birkaç gün öncesine kadar hiçbir tedbir almayıp salgının ülkemizde 
her geçen gün katlanarak artan bir şekilde yayılmasına sebep olmuştur. 

Bu virüs nereden gelmiştir ülkemize?
1- Avrupa’dan, 2- Umre Hacılarından...
Daha önce de söylediğimiz gibi, Avrupa’yla her türden sınırımızı, 

kara, hava, deniz ulaşımı dahil, salgının başladığı ilk günden itibaren, 
yani 10 Aralık’tan itibaren kapatsaydı oradan Korona gelemeyecekti. 

21 bin Umreciyi Suudi Arabistan’a göndermeseydi oradan da gele-
meyecekti virüs.

Doğu sınırlarımızı da kapatsaydı, oradan da gelemeyecekti.
Böylece ülkemiz böyle bir tehlikeyle asla karşı karşıya kalmayacak-

tı...
Ama bunlarda nerede o öngörü, nerede o halkı düşünme, milleti dü-

şünme anlayışı...
Bunların işi gücü vurgun, sömürü, rant...
Bir de kendilerini iktidara getiren ABD Emperyalistlerine BOP Eş-

başkanlığı olarak hizmet, yani ihanet... Başka bir dertleri yok bunların.
Dikkat edelim, arkadaşlar; bunların halkı kandırmakta kullandıkla-

rı biricik sermaye vardır: Muaviye-Yezid Dini. Durup dinlenmeden bu 
dini alırlar satarlar bunlar. Kur’an diliyle söylersek, “İnsanları Allah’la 
aldatırlar.”

Başka bir marifetleri yok...
Daha önce de dediğimiz gibi arkadaşlar, bunlardan halkımıza bir 

fayda gelmez; zinhar gelmez... Kendi yaramızı kendimiz saracağız. 
Yani aklı başında, namuslu tıp bilim insanlarımızın bu virüsten korun-
mak için yaptıkları uyarılara titizlikle uyacağız. 

Bu felaket de geçecek elbette. Fakat ne gibi tahribatlar yapıp geçe-
cek, yaşayıp göreceğiz.

Dileyelim ki az bir hasarla atlatmış olalım bu felaketi...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

18 Mart 2020
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AKP’giller’in zamanında tedbir almaması 
Koronavirüsün ülkemizde hızla yayılmasına

sebep oldu
Ey hainler haini AKP’giller İktidarı!
Bu Korona belasının ilk ortaya çıktığı tarih olan 10 Aralık 

2019’dan 5 Mart 2020’ye kadar hemen hiçbir tedbir almadan bek-
ledin.

Daha doğrusu, gâh “Zalim Esed iktidardan düşürülmelidir” di-
yerek efendin ABD Emperyalist Çakalı’nın sana verdiği buyruk doğ-
rultusunda Türk Ordusu’nu delilerin bile yapmayacağı şekilde hava 
desteğinden mahrum olarak İdlib’de savaşa sürdün. 60’ı aşkın vatan 
evladımızı kırdırdın, Suriye ve Rus uçaklarının bombaları altında. 

Orada artık iş tümüyle Putin’in anlayışına kalmıştı. Bereket ki Pu-
tin, uzun vadeli emperyalist çıkarlarını düşünerek ülkesinin, Türkiye 
Halkını kendine tümden düşmanlaştırmak istemedi. Bu sebeple de 
kendince işi ölçülü tuttu. 

Yoksa isteseydi, oraya sürdüğün binlerce evladımızın tümünü sağ 
bırakmayacak şekilde kırıp geçirebilirdi. 

Gâh, içeride Yeni CHP’nin, “Bay Kemal” diye adlandırdığın So-
rosdaroğlu Kemal Efendi’siyle uğraştın. Ona “hain, alçak, şerefsiz, 
namussuz, adi” gibi, yalnızca sinkaf içermeyen bildiğin bilumum kü-
fürleri saydırdın. 

Tabiî bu arada bir de Moskova’da Putin’in huzuruna çıkıp elinde 
teslim bayrağıyla diz çöktün. Kabul odasının kapısında 1 dakika 54 sa-
niye bekletti seni ve avaneni Putin. Sonra da içeri alıp önüne sunduğu 
mutbakat metnini, isteklerinin bir tekini bile geri çekmeden imzalattı 
sana. 

Sen bu arada en iyi bildiğin işi, yani din alıp satmayı asla erteleme-
mek için Çin’de, Güney Kore’de, İtalya’da, İngiltere’de, İsviçre’de ve 
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daha pek çok ülkede Koronavirüs kırıp geçirirken insanları; 21 bin 500 
Umreciyi gönderdin Suudi Arabistan’a. 

Oysa yine deliler bile bilirdi ki oraya başta İslam ülkeleri olmak üze-
re dünyanın pek çok ülkesinden insanlar gelir hacı olmaya ve taşıdıkları 
hastalıkları birbirlerine bulaştırırlar. Sonra da ülkelerine dönünce bun-
lar, birer canlı bomba misali bedenlerine kuşanmış oldukları hastalıkla-
rı salıverirler etraflarına. 

İşte aynen de öyle oldu...
21 bin 500 Umrecinin sadece 3 binini, öğrenci yurtlarından çocuk-

ları gecenin saat 4’ünde sokağa atarak Konya, Kayseri gibi illerimizde, 
yerleştirdin oralara. Geri kalanlarıysa; “Evlerinizden 14 gün çıkmayın”, 
uyarısıyla salıverdin ülkenin dört bir yanına. 

Belki onlar evlerinden çıkmadılar ama halkımızın geleneği gereği 
onların evlerine girip çıkmayan mahalle ya da köy halkı kalmadı nere-
deyse.

2011’den bu yana sınır diye bir şey bırakmadın ülkede. Yolgeçen 
Hanına çevirdin memleketi. Çin’den, Türkistan’dan, Pakistan’dan, Af-
ganistan’dan, Irak’tan, İran’dan, Libya’dan, Cezayir’den, Filistin’den, 
Suriye’den isteyen herkes serbestçe girdi ülkeye. 

Başta İstanbul, Ankara, Gaziantep gibi büyük şehirlerimiz gelmek 
üzere güney sınır şehirlerimizi ve neredeyse ülkenin her yanını istila 
ettirdin bu yeni ülkelerde gelecek arayan insanlara. 

Avrupa’dan da uçak seferleri kesintisiz biçimde, eskiden nasılsa 
yine öylece sürüp gitti. İngiltere gibi Koronavirüs salgınının en yaygın 
görüldüğü ve can aldığı Avrupa ülkelerinden biri olan ülkeyle bile 16 
Mart’ta durdurdun havayoluyla Türkiye’ye girişleri. 

Bu arada da hızla yayıldı ülkemize Koronavirüs belası...
Başta tedbir almadın hiçbir biçimde. İzmir gibi Türkiye’nin üçüncü 

büyük şehrinde bile şu anda test kiti yok hiçbir hastanede. Gaziantep 
gibi Güneydoğu’nun gelişkinlik açısından en önde gelen şehirlerimiz-
den birine bile (Gaziantep Üniversitesi Hastanesi’ne) daha bir hafta 
önce geldi test kiti. Onun bile tedarikini yapıp ona göre düzenlemedin. 

Zaten ülkenin en köklü hastanelerini; İstanbul Aksaray’daki 500 yıl-
lık tarihe sahip Haseki Hastanesi gibi hastanelerin bile kazıdın kökünü, 
attın şehir dışına onları. 

Sebep ne?
O hastanelerin altın değerindeki arsalarını, yandaşlarınla birlikte, 

aslan payı sana düşmek üzere iç edeceksiniz değil mi?
Aklınız fikriniz, dininiz imanınız vurgun, talan, kamu malı aşırmak be!
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Tüm bu ihanetleriniz yetmiyormuş gibi şimdi de bu Covid-19 denen 
lanet halkası virüsle enfekte olmuş insanlarımızın sayısını gizliyorsu-
nuz. Yalan, hile, numara, dubara en sevdiğiniz, en başarılı olduğunuz 
işlerden biri.

Namuslu bilim kadını,
ekibini Koronavirüsle mücadeleye hazırlarken, 

durumun vehametini de anlatıyor
Bakın Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesinin namuslu bilim 

kadınlarından birisi ne diyor ekibini hazırlarken ve onları bu hastalığa 
karşı savaş düzenine getirirken:

***
Videonun Tapesi:
“Kendinizi nasıl güvende hissedecekseniz öyle davranın ama mal-

zemeyi de çok dikkatli kullanmamız lazım çünkü görünüşe göre kötü 
başladık, nasıl gideceğini bilmiyoruz. 

“İtalya olmamayı umuyoruz. Aslında bayağı kontrollü gidiyordu. 
Umre, işi mahvetti. Şu an artık binlerle konuşabiliriz, vaka sayısı ola-
rak. Binleri bulmaya başladı vakalar. Söylendiği gibi böyle yüzlerde 
filan değiliz artık, toplumda da dolaşıyor. 

Ve İstanbul çok fena, Ankara da fena başladı. Doğuda da var, Van’da 
da var. Kayseri’de var, üç tanesi entübe, Umreden gelme. Zekai Tahir 
doldu, orada da Umreden gelenler var, yurtdışından gelenler var. Her 
neyse... 

Önce kendimizi koruyacağız. Servislerde çalışanlar için söylüyo-
rum, servislerde çalışanların N 95 maske takmasına gerek yok. Ancak 
ne zaman ki hasta, olur da areste olur, ona entübasyon gerekir, aspiras-
yon gerekir...

***
Ne diyor namuslu bilim kadınımız Dr. Güle Çınar?
“İtalya olmamayı umuyoruz.  Aslında bayağı kontrollü gidiyordu. 

Umre, işi mahvetti. Şu an artık binlerle konuşabiliriz vaka sayısı olarak. 
Binleri bulmaya başladı vakalar. Söylendiği gibi böyle yüzlerde filan 
değiliz artık.”

Bak, yaptığınız ihanet neye yol açmış?
İşi mahvetmeye...
Hiçbir önlem almadığınız ve vatandaşın sağlığının zerre umurunuz-

da olmadığı bilinmesin diye gizliyorsunuz gerçeği, değil mi?
Bak, bu da bir ihanete yol açmaktadır. Sizden gelecek bir fayda yok 

halkımıza. Bari gerçekleri gizlemeyin de halkımız kendince başının ça-
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resine baksın. Kendi imkânları çerçevesinde alabileceği önlemleri alsın. 
Çıplak gerçekle yüz yüze gelirse insanlarımız; belki başlangıçta bi-

raz panik havasına girerler. Ama sonradan akılları ağır basar ve hastalı-
ğa yakalanmamak için güçleri ve imkânları oranında yapabileceklerini 
belirlerler, onun yöntem ve biçimini bulmaya çabalarlar, bulurlar da 
büyük ölçüde. 

Ama siz gerçekleri gizlerseniz; “Bir şey yok ya, öyle korkmaya ge-
rek yok, abartılıyor mesele”, havasında giderseniz, cahil ve bilinçsiz 
insanlarımız bundan etkilenir. Onlar da boş verir. Böylece felaketin bo-
yutları gittikçe derinleşir, genişler. Ülkemiz İtalya’ya döner...

Siz, gerçeği açıklamayı bırakalım, onu dile getiren bilim kadınımıza 
bile saldırıyorsunuz, ona söylediklerini inkâr ettirmeye çalışıyorsunuz. 

Fakat o eli öpülesi, saygıdeğer bilim kadınımız sizin bütün tehdit ve 
baskılarınıza rağmen geri adım atmıyor, söylediklerinden asla vazgeç-
miyor. 

Sizin bu zulmünüz sonucunda şöyle bir açıklama yapıyor Dr. Güle 
Çınar Hanım:

“Uyum eğitimlerinin birinde durumun önemini daha iyi anla-
tabilmek ve eğitime katılanları bu zorlu süreç için hazırlayabil-
mek için bazı yurt dışından gelen vakalarla ilgili örnekler verdim, 
olumsuz bir senaryo üzerine konuşma yaptım. Amacım, hastanede 
malzeme eksiklikleri de dahil olmak üzere yaşayabileceğimiz zor-
lu süreci daha iyi ifade edebilmek ve hastane personelinin süreci 
daha iyi sahiplenmesini sağlayabilmekti. Siyasi ya da infial amaçlı 
bir söylemim yoktur, asla da olamaz. Maalesef, gizli kaydedilen ko-
nuşmamın kasıtlı olarak sadece küçük bir kısmı sosyal medyada 
paylaşılmıştır. Konuşmamın tamamı kaydedilip paylaşılabilseydi 
olumsuzluk yaratma amacım olmadığı anlaşılabilirdi.”[87]

Yapılan tüm bu tehdit ve zulme rağmen, bilim kadınımız görüldüğü 
gibi Korona salgınıyla ilgili söylediklerinin tamamının arkasında duru-
yor.

AKP’giller vaka sayılarını gizliyor,
bilim insanları açıklıyor

Ayrıca, Tayyipgiller’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın sahibi 
olduğu Medipol Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Muhammet 

[87] https://www.ensonhaber.com/korona-vakalarinin-arttigini-soyleyen-doktora-sorustur-
ma.html.
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Emin Akkoyunlu, açıklanan sayının yaklaşık 400 katı kadar vakanın 
toplu biçimde var olduğunu söyledi. İşte Habertürk Televizyonunun 
canlı yayınında bu Göğüs Hastalıkları uzmanının söylediği sözler:

“‘ŞU AN 145 BİNLERDEYİZ’
“Salgın yeni başlıyor diyen Akkoyunlu, “Bir tane vaka tespit 

ettiyseniz bunun arkasında toplumda tespit edemediğiniz 400 vaka 
var demektir. Her ölüm vakası toplumda tespit edemediğiniz 1000 
vaka var demektir” dedi. Baki’nin bu oran üzerine hesap yaparak 
“Şu anda 145.000’lerdeyiz ” demesi üzerine Akkoyunlu, “Aynen 
öyle” ifadelerini kullanması dikkat çekti.

“Akkoyunlu programda ayrıca, tespit edilen rakamlar bakı-
mından 100 bin vakanın geçileceğini düşündüğünü söyledi.”[88]

İşte halk düşmanlığınız ve umursamazlığınız yüzünden Türkiye Hal-
kını içine sürüklediğiniz cehennemcil durumun tablosu budur, Tayyip!

İhanetinizi katmerlendirerek sürdürmeye devam etmeyin, ABD ya-
pımı, ABD taşeronu iktidar!

Açıklayın ki halkımız gerçek durumla yüz yüze gelsin. Merak etme-
yin o sizin gibi korkak değildir. 

Ne diyor AKP’giller’in Şefi Kaçak Saraylı Tayyip, yedi günün so-
nunda Korona korkusuyla saklanmış olduğu Kaçak Saray’ının dehliz-
lerinden cesaret toplayıp çıkabildiği ekran karşısında?

“Üretimde alternatif denince de ilk akla gelen yerlerden biri 
Türkiye olmaktadır. Ayrıca virüs salgını ve petrol fiyatlarının dü-
şüşüyle bağlantılı olarak da fiyat alanındaki gelişmeler de ülkemize 
ilave avantajlar sağlayacaktır.”[89]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, halkımız can derdinde, bu ise rant der-
dinde...

Nasıl olsa kendisi güvenceye alınmış durumda: Kimseyle tokalaş-
mıyor, kimsenin yanına 3 metreden daha az bir mesafeden yaklaşması-
na izin vermiyor. Zaten pek de görüşmüyor kimseyle. Avanesi de ben-
zer tutum içinde.

Öyle olunca da halk umurlarında olur mu bunların hiç?
Ne diyor Tayyip bir de bu açıklamasının sonunda?

“Burada bir taraftan sabır diğer taraftan dua ile biz bu süreci 

[88] (https://tele1.com.tr/bakan-kocanin-hastanesindeki-uzman-doktor-gercek-vaka-sa-
yisi-145-binlerde-143381/)
[89] https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/kritik-corona-virusu-toplantisi-oncesi-er-
dogandan-onemli-aciklamalar-5686666/.
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aşacağımıza inanıyorum.”[90]

Madem sabır ve dua ile aşılacak; sen niye onları yapmıyorsun Ha-
fız? Kimseyi yanına yaklaştırmıyorsun, kimseyle tokalaşmıyorsun, Ka-
çak Saray’ın karanlık yuvalarında inzivadasın?

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, adam illa ki din alıp satacak. Onu 
yapmadan duramaz. Çünkü iktidarda kalması ona bağlı...

Tefeci-Bezirgân Sermayenin Temsilcisi AKP’giller 
Koronavirüs mücadelesini duaya ve sabra ısmarlıyor

Oysa Emperyalist Almanya’nın kadın Şansölyesi ne diyor, yani An-
gela Merkel, ulusa sesleniş konuşmasında?

“Lütfen siz de bu durumun ciddiyetini kavrayınız. İki Alman-
ya’nın birleşmesinden bu yana, hayır, İkinci Dünya Savaşı’ndan 
beri -Almanya olarak- bu kadar birlikte olmamızı gerektirecek 
büyük bir meydan okumayla karşılaşmamıştık. Size aktüel olarak 
epideminin yani salgının neresinde bulunduğumuzu ve Alman-
ya’nın bu tehlikeden nasıl birlik olarak kurtulmaya ve ekonomik, 
sosyal ve kültürel zararları mümkün mertebe en asgari noktaya 
indirmeye gayret ettiğini açıklamak istiyorum. Fakat bunun yanı 
sıra bu konuda niçin size de ihtiyaç duyduğumuzu anlatmak istiyo-
rum. Epidemiye karşı verilen savaşta tek tek fertlerin bile ne kadar 
önem arz ettiğinden bahsetmek isterim”[91]

Görüldüğü gibi Merkel, durumun vahametini ya da ciddiyetini net 
biçimde ortaya koyuyor. Tek tek bireylerin bile neler yapması gerekti-
ğini de belirtiyor bu süreçte. 

Yani Tayyip gibi işi sabra ve duaya ısmarlamıyor...
Bu fark nereden kaynaklanıyor arkadaşlar?
Temsilcisi oldukları sınıfların karakteristiğinden...
Tayyipgiller, daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi 6 bin yıldan 

bu yana var olan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının yani Tarihte 
görülen ilk egemen sınıfın, insanlık düşmanı, üretimden kopuk, asalak, 
vurgun, soygun, kâr, faiz ve rantla geçinen sınıfın temsilcisidir. 

Elbette onun kitleleri kandırmada kullandığı en büyük silah, insan-
ları Allah’la aldatmak olacaktır.

[90] agy.
[91] https://www.birgun.net/haber/merkel-2-dunya-savasi-ndan-bu-yana-en-buyuk-kriz-
le-karsi-karsiyayiz-292351.
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Angela Merkel ise emperyalizm aşamasına ulaşmış Alman Kapita-
lizminin temsilcisidir. Yani modern bir sömürgen sınıfın temsilcisidir 
Angela Merkel. O sebeple de din iman, Allah kitap umrunda değildir. 
Böyle durumlarda da kitleleri safında tutabilmek için gerçekleri onlara 
anlatmak zorunda olduğunu bilmektedir. 

Saygıdeğer Halkımız;
İşte içinde yaşadığımız bu katmerli felaket günlerinin halleri böy-

ledir...
Bu Antika Sınıfın temsilcilerinden bize bir fayda gelmez. Bu sebep-

le de başımızın çaresine bakacağız. Bu Koronavirüs belasını kendimiz-
den uzak tutmaya çalışacağız. 

Bunun için de yapmamız gereken, namuslu bilim insanlarımızın 
yani hekimlerimizin önerilerini, uyarılarını dikkatlice anlayıp kavrayıp 
günlük yaşamımızda uygulamaktır. Yani yaşayışımızı o öneriler doğ-
rultusunda düzenlemektir. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Mart 2020 





Ayrım
Otuz Bir





AKP’giller Koronavirüs mücadelesinde de
halkımıza ihanet ediyor

Ey AKP’giller adlı hainler haini iktidar!
Bu Covid-19 belasında hasta sayısı ve ölümler konusunda İtal-

ya’nın önüne geçirdiniz Türkiye’yi. 
Kaldı ki İtalya; “İşin ciddiyetini kavramakta, dolayısıyla da gere-

ken önlemleri almakta geç kaldık”, dedi. 
Sizse; “Olay Çin-Wuhan’da ortaya çıkar çıkmaz her türlü tedbiri 

aldık, ona göre hazırlığımızı yaptık”, diyorsunuz.
Her zaman ve her konuda olduğu gibi yine halkımızı kandırıyor-

sunuz. Aldığınız hemen hiçbir tedbir yokmuş be!..
Zaten sınır diye bir şey bırakmadınız. Suriye, İran, Irak’la aramızda 

sınır bırakmadınız. Yolgeçen Hanı oldu, o sınırların her bir bölümü. 
İşte hâlâ İran sınırından insanlar geliyor, gruplar halinde Türkiye’ye. 

Pakistan, Afganistan, Irak, İran gibi ülkelerden gelenler serbestçe, hiç-
bir engelle karşılaşmadan giriş yapıyor ülkemize. Zaten Türkiye’de altı 
milyon civarında Suriyelinin varlığı herkesçe biliniyor. 

Havayolunu da açık tuttun. Salgının en etkili olduğu Avrupa ülke-
lerinden biri olan İngiltere’yle bile havayolu ulaşımını daha 16 Mart’ta 
durdurdun. 

İtalya’yla İzmir arasında RoRo seferlerinin hâlâ devam ettiği sosyal 
medyaya yansımaktadır.

Hastaneler ve sağlık emekçileri konusunda da hiçbir hazırlığınızın 
olmadığı açık bir şekilde ortaya çıkıverdi. 

Sağlık emekçilerinin bu salgınla mücadele ederken ihtiyaç duyacağı 
tıbbi ekipmanları tedarik etmediğiniz de oportadadır. 

Yeterli “Test Kiti” bile yok yahu… Onu bile tedarik etmemişsiniz.
Bir de yalan söylüyorsunuz; “Amerika’ya 500.000 test kiti ihraç et-

tik”, diye.
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Amerika’da çalışan Türk doktor, Pittsburgh Üniversitesi Tıp Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Doktor Ergin Koçyıldırım araştırıyor konuyu ve gö-
rüyor ki, oraya Türkiye’den gelen hiçbir “Test Kiti” yokmuş.

Niye durmadan yalan söylüyorsunuz, diye sormayacağız… Bu, si-
zin sınıf karakterinizden kaynaklanır. Siz, insanlık düşmanı, kamu malı 
aşırıcısı Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının siyasi plandaki tem-
silcilerisiniz. Yalan, dümen, riya, iftira ve kamu malı hırsızlığı; halk 
düşmanlığı ve vatan millet tanımamanız, sizin en belirleyici sınıf ka-
rakteristiğinizdir. 

Tabiî emperyalizm çağında da siz, Batı Emperyalizminin (ABD ve 
AB Emperyalistlerinin) en sadık ve heveskâr piyonlarısınız. Çünkü ik-
tidara gelmenizi ve orada kalmanızı, o emperyalist haydutlar sağlamak-
tadır. 

Halk sizin hiç umurunuzda değildir. Halkın ölmesi kalması sizi hiç 
etkilemez.

Sizlerin şefi Kaçak Saraylı Tayyip ve avanesi, İdlib’de bir günde 
36 şehit verildiğinde bile birbirlerine yavan espriler yapıp kahkahalar-
la gülüşüyordu. Halkın evlatlarının Rus uçaklarının bombaları altında 
parçalanarak can vermesi sizi zerre miktarda olsun üzmemişti. 

Size birkaç gün önceki yazımızda, hiç değilse gerçekleri gizleme-
yin, yani felaketin boyutunu sansürlemeyin ki yoksul halkımız kendi 
başının çaresine bakmanın yollarını arasın, araştırsın, demiştik. Fakat 
huylu huyundan vazgeçer mi? Siz yalanlarınıza olanca hızıyla devam 
ettiniz.

Bakın, Bursa’da görev yapan bir kadın doktor nasıl net bir şekilde 
anlatıyor, Koronaya karşı bir önlem almadığınızı; “Salgın açık açık gel-
di. Yani geliyorum diyordu. Fakat ona karşı hiçbir önlem alınmadı.”, 
diyor. 

İşte acı gerçek budur.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Pandemi Bö-

lüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Savran da, Tayyipgiller tarafından Türkiye 
Halkının içine düşürüldüğü felaketin boyutunu açık bir şekilde ortaya 
koyuyor.

Böyle giderse hastalığın yaygınlığı ve can kayıpları konusunda Çin 
ve Amerika’nın bile önüne geçebiliriz. Hatırlanacağı gibi ABD, Çin’i 
geride bırakmıştı.

Yani felaket tablosunun en ağır olduğu ülke durumuna gelebiliriz.
Böylesine gerçeklerden kopuk, Ortaçağcı, sadece Para Tanrısı’na ta-

pınan ve durup dinlenmeden kamu malı hırsızlayan bir hükümetin eline 
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düşmüş bir ülkenin böyle bir duruma düşmesi hiç de şaşırtıcı olmaz.
Bu Tayyipgiller İktidarının yaptığı bir ihanet de, bilindiği gibi, 

21.500 Umreciyi, Türkiye’nin dört bir yanına canlı bombalar gibi salı-
vermesi olmuştur. Bu Umre Hacılarının önemli bir kısmı Korona Virü-
süyle enfekte olmuştur Suudi Arabistan’da. 

Dinsel ritüeller Koronavirüsten korumaz
Bu Korona Pandemisi bir kez daha göstermiştir ki; tüm dinlere mah-

sus hiçbir ritüel, insanları herhangi bir beladan, felaketten, kötülükten 
korumada herhangi bir etkiye sahip değildir. 

Kaldı ki Mekke’deki Kâbe, İslamiyet öncesinin Panteonudur (Tan-
rılar Evidir). Orada Arabistan’ın etkin, büyük kabilelerinin Tanrı ya da 
Tanrıçalarını temsil eden heykeller-Putlar vardır. 

Hac ritüeli de yine İslam öncesinden gelme bir ibadet biçimidir, ey-
lemidir. 

Kâbe etrafında dönerek tavaf etme de o dönemden kalmadır. İslam 
öncesinde kadın ve erkekler el ele tutuşup şarkılar söyleyerek dönerler-
miş Kâbe etrafında…

Hz. Muhammed; kurduğu din Arap Kabilelerine çok aşırı gelmesin 
diye bu ritüelleri İslam’a dahil etmiştir.

Daha pek çok ritüeli dahil etmiştir İslamiyet’e Hz. Muhammed: 
Orucu, Salat dediği Namazı… Cuma Namazına ve hatta Cuma Hutbe-
sine varıncaya kadar hem de…

Yine başörtüsü… Asurlulardan itibaren soylu ve kendisine kutsallık 
atfedilen kadınlar başörtüsü kullanmıştır.

Hz. Muhammed, başlangıçta bu örtüye itibar etmemiştir. Hz. Mu-
hammed’in en saygı duyduğu ve sevdiği, kendisiyle en uzun süre -tam 
25 yıl- evli kaldığı eşi Hz. Hatice, hiç başörtüsü bağlamamıştır başına…

Kaldı ki o zamanlarda önerilen ve uygulanan başörtüsü de ya da örtü 
de bugün zavallı kadınlarımızın, kızlarımızın yaptığı gibi kafayı boh-
çalamak biçiminde değildi. Pakistanlı ve İranlı kadınların örttüğü gibi 
başı örtmekti. Yani başörtüsünün saçları göstermemek gibi bir amacı 
yoktu. O örtüyle (Himar: Örtü ya da başörtüsüyle) amaçlanan, göğüs 
yırtmaçlarının üzerini örterek göğüslerin görünmesini engellemekti. 

Bu da sadece Hür Kadınlara emrediliyordu. Cariyeler için böyle bir 
kural ya da mecburiyet yoktu. Hatta cariyelerin örtünmesi özgür Müs-
lümanlar tarafından engelleniyordu.

Özetlersek; bu örtünme olayı da Hz. Ömer’in ısrarlı zorlamalarıyla 
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Hz. Muhammed’in ömrünün son dört beş yılı içinde ortaya çıkmıştır.
Yani İslam’ın ilk 18 yılı içinde böyle bir emir, yasak ya da olay gö-

rülmemiştir. Ne Kur’an’da ne de uygulamada…
Konuyu dağıtmayalım. Bu Muaviye-Yezid Dincisi hükümet ve onun 

Mehmet Ceyhan gibi Ortaçağcı ve İngiliz Papaz Malthusçu sözde Bi-
lim Kurulu üyelerinden halkımıza zerre miktarda olsun fayda gelmez…

Tersine, zarar gelmektedir sürekli. Yaptıkları ihanetler yetmezmiş 
gibi 10 Mart’tan beri de can kayıpları ve görülen vakaları gizlemekte-
dirler. 

Felaket boyutundaki gerçeği Halkımızın görüp işin ciddiyetini kav-
ramasını ve buna uygun önlemler almasını engellemektedirler. 

Bunu şu yolla yapmaktalarmış, namuslu bilim insanı doktorlarımı-
zın açıklamasına göre:

“İstanbul’dan bir aile hekimi de korona kaynaklı ölümlerin, 
söylenenden çok daha fazla olduğunu savunarak; “Bunu söyle-
mek vatan hainliği gibi, suç”, diyor, “bunu dersem biterim doktor 
olarak”… Hasta hayatını kaybettiği zaman, “pnömoni, solunum 
yetmezliği” olarak kayıtlara geçtiğini bildiren aile hekimi şunları 
söylüyor:

“Doğru. Solunum yetmezliğinden ölüyor ama Covid’e bağlı 
solunum yetmezliği demesi lazım, demiyor. Kayıtlarda geçmese 
de herkes biliyor korona olduğunu. Çünkü test yapılmamış fakat 
bulgu var, kapı gibi. Akciğer filmi var, tomografi var, bariz. Temas 
öyküsü bariz, mesela umreden gelmiş veya İran, İtalya bağlantısı 
var, teması var. Bazen de test yapılıyor ama sonuç çıkana kadar 
hasta ölmüş oluyor.”[92]

Saygıdeğer Halkımız;
Hep söylediğimiz gibi bu hain iktidardan, bu ABD yapımı ve piyonu 

iktidardan sana bir yarar gelmez. O bakımdan, namuslu, gerçek bilim 
insanlarımızın yani doktorlarımızın önerileri doğrultusunda önlemleri-
mizi alalım. 

Bağışıklık sistemimizi-vücut direncimizi güçlü tutmaya ve bu virüs-
le karşılaşmamaya özenle dikkat edelim. 

Hastalanırsak; “Ateşlere düştüğümüzün resmidir.” Bizimle kimse il-
gilenmez. Üniversiteli gencimizin babası ve nenesinin düştüğü durum-
lara düşeriz. Derdimizle baş başa kalırız. 

[92] https://odatv4.com/vakalar-ve-olumler-soylenenden-cok-daha-fazla-27032009_m.
html.

268



***
Videonun Tapesi:
Merhaba. Ben İstanbul’da yaşayan bir vatandaşınızım. Babam Ko-

rona pozitif çıktı dün akşam yapılan testler sonucunda. Akşam hasta-
nede yer olmadığı gerekçesi ile evine tekrar gönderildi. Şu an evde. 
Solunum sıkıntısı yaşıyor, nefes darlığı yaşıyor.

Aynı belirtiler 70 yaşındaki nenemde de görülmeye başladı. Ve buna 
rağmen uğrayan, eden Bakanlıktan veyahut da başka yerden hiç kimse 
yok. Zorla ambulansı arıyoruz ve onda bile zar zor getirtebiliyoruz. 

Şu an ambulansı sabah aradım. Yine karantinaya alınması gerekir-
ken yine başka bir hastaneye götürüldü. Aynı zamanda bu belirtiler 70 
yaşındaki nenemde de görülmeye başlandı. Nefes darlığı, yüksek dere-
cede ateş ve titremeler, kas ağrıları.

Korona testimizin pozitif çıkmasına rağmen kimsenin ilgilenme-
mesi, benim gerekli mercileri aradığım halde 184 olsun, 112 olsun… 
Belediyeyi bile aradım artık. Ona rağmen kimsenin dönüp bizimle ilgi-
lenmeyişi ve bizim de can güvenliğimizin olmayışı… Çünkü şu an aynı 
belirtiler yine bende de çıkmaya başladı. Aynı şekilde evde astımı olan 
kardeşim de var. Alt katta yine kronik rahatsızlığı olan halam da var.

Ve 70 yaşındaki nenemde belirtiler çıktı. Ve şu an hastaneye götürt-
tük zorla yine. İnşallah bu sefer yer bulabiliriz. Ve Bakanlığın mı artık 
o hastanenin mi, nasıl desem, Başakşehir Devlet Hastanesi’nin ciddi 
anlamda bir savsaklama durumu var.

Çünkü Korona pozitif olan birisini nasıl olur da eve gönderirsiniz?
Ve hani gönderdiniz eyvallah. Neden kimse gelip evi karantinaya 

almıyor?
Ben kendim de bir sağlıkçıyım. Ben de veteriner hekimliği 5. Sınıf-

ta okuyan bir öğrenciyim. Biz bu tür hataları hayvanlarda bile yapmı-
yoruz. Bir hayvandan diğer hayvana geçmesine bile müsaade etmeden 
o hayvanı karantina altına alıyoruz önemli hastalıklarda.

İnsan sağlığında böyle küçük de değil aslında, hiç de küçük değil, 
böyle büyük hataların yapılması nasıl oluyor?

Ve aynı şekilde şu an nenem de hasta. Biz de hastayız. Ne yapacağı-
mızı da bilmiyoruz. Yine gelen de, giden de yok. 

***

Sağlık emekçilerimiz hem yorgun, bıkkın, hem de “Tükenmişlik 
Sendromu”nun eşiğinde…

Hastanelerin ilgili üniteleri hem az hem de gerekli tıbbi ekipman 
açısından çok zayıf.

Sonuç olarak:
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Virüsle karşılaşırsak, artık o düşmanla beden ve ruh direncimiz karşı 
karşıyadır. Ya biz onu yeneceğiz ya o bizi…

Bu sebeple fizik ve moral gücümüzü sağlam tutalım…
Unutmayalım; bu ölüm kalım savaşını bir başımıza vermek duru-

mundayız. Her ne kadar sağlık emekçileri yoğun biçimde hizmet ver-
meye ve hastalara şifa sunmaya çalışsalar da, ne yazık ki mevcut şart-
lardan dolayı çok yetersiz kalınmaktadır. Hasta çok, sağlık emekçileri-
nin ve tıbbi ekipmanların sayısı az. Bu sebeple de gereken tıbbi yardım 
alma ve tedaviye kavuşma imkanımız bir anlamda şansa kalmıştır artık. 

Hepimize başarılar…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

30 Mart 2020
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Ayrım
Otuz İki





Umrecileri Suudi Arabistan’a göndererek 
Koronavirüsün ülkenin dört bir yanına yayılmasına 

sebep oldun
Ey Hainler Haini Kaçak Saray’da Mukim ABD Devşirmesi!
Demek “Bilim Kurulu” ve Sağlık Bakanlığının “Gidilmemeli” yö-

nündeki rapor, karar ve önerilerine rağmen, hepsini elinin tersiyle 
iterek, Umreci 21.500 kişiyi Suudi Arabistan’a gönderen sensin ha!..

Dönüşlerinde de bunların tamamına yakınına uçakta Paraseta-
mol verip ateşlerini düşürerek, havaalanındaki kontrollerde “sağ-
lıklıdır” şeklinde kayda geçirtip Türkiye’nin dört bir yanına, büyük 
şehirlerimizden kasaba ve köylerimize kadar canlı bombalar halinde 
salan da sensin…

Böylece de yüz binlerce, giderek de milyonlarca insanımızı Co-
vid-19 virüsüyle enfekte ettirdin. 

On binlerce ve belki de yüz binlerce insanımızın bu virüs eliyle 
canının alınmasına sebep olacaksın ecelsiz… Yani kanına gireceksin 
bunca masumun. 

Küçük ölçekli işletmelerin kapanmasına, yine milyonlarca işçimizin 
işsiz, ekmeksiz ve susuz, yersiz yurtsuz kalmasına sebep olacaksın…

Tabiî Türkiye yansa tutuşsa, senin 1165 odalı, 600 metrekare mut-
faklı Kaçak Saray’ının karanlık dehlizlerinden birinde saklanan sana ve 
de ailene, avanene bir şey olmaz. Sen onun rahatlığı içindesin. 

Halkı ateşlere attığın bugünlerde bile vurgun, talan ve sömürü ve 
Kamu Malı Hırsızlığı işlerine hiç ara vermiyorsun.

Türkiye’ye ihanetten, ABD Emperyalist Efendine hizmetten ve Tür-
kiye coğrafyasının yıkımından, tahribattan başka hiçbir anlamı olma-
yan “Kanal İstanbul” ihalesi açıyorsun… Ovaları, gölleri, nehirleri 
yağmalatıyorsun yandaş şirketlerine. 
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Sahillerimizdeki, koylarımızdaki doğal alanları yağmaya açıyor-
sun…

Yeni Kaçak Saray’lar yapımına hız veriyorsun. Atatürk Orman Çift-
liği’ni talan ederek oraya yaptırdığın Kaçak Saray’ına 14 yeni lüks araç 
kiralamak ya da almak için harekete geçiyorsun…

Ne gözü doymaz adamsın sen ya!..
Hep söylediğimiz gibi, sizin gözünüzü ancak Toprak doyurur…
Firavun’ların, Karun’ların, Sultan Süleyman’ların Hazineleri bile 

senin ailenin ve avanenin Kamu Mallarından aşırarak biriktirdiği -lüp-
leyip küplediği- hazinelerinizin yanında Asgari Ücret veya emekli ma-
aşı gibi kalır be!..

Ne diyor, Deniz Harp Okulu Eski Komutanı Koramiral Türker Er-
türk?

“Beyaz Saray, Erdoğan’ın Kaçak Sarayı’nın yanında ancak 
onun bir müştemilatı gibi kalır.”

Evet, ihanet üstüne ihanet, vurgun üstüne vurgun ve de durup din-
lenmeden halka düşmanlık, zulüm, kötülük…

Dönersek bu en son halk düşmanlığınıza:
Tek başına sen karar vererek gönderiyorsun, 21.500 Umreciyi Suudi 

Arabistan’a, Mekke ve havalisine…
Hiçbir bilimsel görüşe, karara itibar etmiyorsun. Bak, bunu sadece 

biz söylemiyoruz. Bilim insanı, Biyolog Prof. Ali Demirsoy da iddia 
ediyor. Kuşkusuz, duyuma dayanan bir bilgi onunkisi. Şöyle diyor ay-
nen Odatv’de yayımlanan bir söyleşisinde:

“Türkiye’de virüsün en yaygın olduğu üç yerdeki virüslerin kö-
keni araştırıldığında şu üç yorum ortaya çıktı (ya da çıkacak). İz-
mir’dekilerin virüs benzerliği çoğunluk İtalyan; İstanbul Almanya 
ve Avrupa; Anadolu diğer yerleri Konya başta olmak üzere umreye 
giden vatandaşlarımızdan bulaşmış. Neden umre dedim diye söy-
lenmeyen küfür kalmadı. Çünkü devletin kararı ile önlenebilecek, 
yasaklanabilecek tek grup umre yolcularıydı. Türkiye bu kararın 
bedelini ağır ödeyecektir. Diğerleri denetimi zor olan bireysel yol-
culuklardı (öğrenci, iş adamı, turist vs.).

“NE ANAM KALDI NE BABAM
“Sağlık Bakanlığı Bilimsel Danışma Kurulu kesinlikle umreye 

gidilmesin diyor; Sağlık Bakanlığı da bu mealde fikir beyan ediyor. 
Birisi gidilsin diyor ve gidiliyor. Hacılarımız orada yalnız başlarına 
umrelerini yapıyorlar. Çünkü çoğu İslam ülkesi umreye hacılarını 
göndermiyor. Bizim ülkemizden gidenlerin bir kısmı hastalanıyor 
orada kalıyor; büyük bir kısmı elini kolunu sallayarak ülkesine 
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dönüyor; ancak hastalar yüksek ateşten dolayı gümrükten geçe-
meyeceği için onlara önceden ateş düşürücü parasetemol veriliyor. 
Hacılar Türkiye’nin yüzüne dağılıyor; dağıttıkları hurmalar ve 
verdikleri hacı yemekleri ile Türkiye’yi yangın yerine çeviriyorlar. 
Sağlık Bakanlığı’nın bu kadar alana etkin olarak ulaşması çok zor. 
Bunları söyledik diye ne anam ne babam kaldı…

“Bilimsel düşünememenin bedeli, şimdi yüz binlerce insanın 
feci şekilde ölümüyle ödeniyor; ama turpun büyüğü heybede; yarın 
bu bedel milyonlarca insan çocuğuna bir dilim ekmek götüremedi-
ği zaman ödenmeye devam edecek. O zaman kimin ahlâklı kimin 
ahlâksız; kimin akıllı kimin akılsız olduğu anlaşılacak…”[93]

Açıkça anlatıldığı gibi, eğer salgın Çin-Wuhan’da görüldüğü anda 
hem Avrupa’dan hem İran’dan gelenler sıkı bir karantinadan geçirilsey-
di ve kara, hava, deniz trafiği durdurulsaydı, yani sınırlar kapatılsaydı, 
Umreciler de gönderilmeseydi, ülkemiz bu salgınla yüz yüze gelmeye-
cekti. Binlerce canımız ecelsiz gitmeyecekti. Daha gideceklerden baş-
ka… Zaten ayakta zor duran ekonomi çatırdamaya başlamayacaktı…

Belirtelim; Prof. Ali Demirsoy solcu filan değil. Bir burjuva bilim 
adamı. 

Bu söyleşinin önceki bölümlerindeki beyanlarından da netçe anlaşı-
lacağı, görüleceği gibi adam antikomünist ve Amerikancı. Yani jeolog 
Prof. Celal Şengör’ün bir benzeri. Ve hemen bütün burjuva bilim insan-
ları gibi mekanik materyalist. 

Görüldüğü gibi arkadaşlar; bu hainler haini Kaçak Saraylı ve avane-
si bugüne kadar ettiği onca ihanete ilave olarak bir de bu ihaneti etmiştir 
halkımıza. 

Hep söylediğimiz gibi, bu Tayyipgiller iktidarı tepeden tırnağa suça 
batmıştır. Ve inanın bunlar, halkımız ve ülkemiz için Covid 19’dan bin 
kat daha zararlıdır, tehlikelidir. 

Ülkemizi imha etmekle yani Yeni Sevr’i-BOP’u hayata geçirmekle 
görevlendirmiştir bunları ABD Emperyalist Haydudu. BOP taşeronu-
dur bunlar. 18 yıldan beri de bu hainane görevi yapıyorlar…

Fakat er geç ama mutlaka hesaba çekilecekler…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

12 Nisan 2020 

[93] https://odatv4.com/prof.-ali-demirsoy-aslinda-kimdir-10042052.html.
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Ayrım
Otuz Üç





Kaçak Saray’da İstifa Tiyatrosu
Bilindiği gibi Tayyipgiller avanesi geçen Cuma gecesi saat 21:50’de 

yeni bir felakete imza attı. O gece 00.01’den itibaren 48 saat sürecek 
(Cumartesi ve Pazarı kapsayan) sokağa çıkma yasağı ilan etti, 30 bü-
yükşehirle Zonguldak’ta (toplam 31 ilde). 

Karar, Anadolu Ajansı (AA) aracılığıyla duyuruldu ilkin. Sonra-
sında da İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bir TV kanalına bağlanarak 
kararı açıkladı.

Her iki açıklamada da çok kesin ve açık biçimde ortaya koyulduğu 
gibi, bu işin başrolünde Kaçak Saraylı Hafız’ın olduğu belirtiliyordu. 
Şöyle deniyordu aynen:

“İçişleri Bakanlığınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbir-
leri kapsamında, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00’e kadar 
30 büyükşehir ve Zonguldak’ta il sınırları içerisinde uygulanacak 
sokağa çıkma yasağına ilişkin valiliklere genelge gönderildi.

“Genelgede, Kovid-19 salgınının görüldüğü andan itibaren, 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda, salgının top-
lum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, 
sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını 
kontrol altında tutma adına birçok tedbirin hayata geçirildiği ha-
tırlatıldı.”[94]

“Soylu, CNN Türk’e telefonla bağlanarak, “Gelinen noktada, 
tüm verileri göz önüne alarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan’ın talimatıyla birlikte Sağlık Bakanlığı ile değerlendirerek, 
hafta sonu için 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasa-
ğı ilan edildiğini” belirtmişti.

“Soylu, “İşin başından itibaren sayın Cumhurbaşkanımızın 

[94] https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/icisleri-bakanligindan-31-il-icin-hafta-sonu-soka-
ga-cikma-yasagi-karari/1800484.
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talimatlarıyla gerçekleşen bir süreç yönetimi ortada. Akşamüstü 
sayın cumhurbaşkanımızın talimatı çerçevesinde hafta sonu iti-
bariyle 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta sokağa çıkma yasağı ilan 
edildi. Vatandaşlara çağrım şudur, bir telaşa gerek yok.” diye ko-
nuşmuştu.[95]

Görüldüğü gibi açıklamalarda; “Cumhurbaşkanımızın Recep Tay-
yip Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda Sağlık Bakanlığımızla birlik-
te bu kararı aldık”, deniyor.

Yani iğneden ipliğe her konuda, başta Hafız olmak üzere Kaçak Sa-
ray avanesi hep tek belirleyicidir. Bu hazin gerçek, namuslu aydınları-
mızın tamamının ortak kanaati olmuştur artık.

Fakat yaşayarak görüldü ki, Korona salgınında yapılan önceki yan-
lışlara ilaveten yeni bir faciaya yol açtı bu karar. 

Yasağın başlamasına iki saat on dakika vardı. İnsanlarımız panik ha-
linde bu kısa süre içinde 48 saatlik gıda ihtiyaçlarını tedarikleyebilmek 
için açık buldukları marketlere koştu. Biliniyordu ki onların da çoğu 
saat 23.00’te kapanıyordu. Yani önlerinde çok kısa bir süre vardı. 

İşte bu ruh haliyle marketlerin önünde uzun kuyruklar oluştu, içleri 
de bütünüyle doldu. Bu dönemde insanlar arasında bulunması gerek-
li 1,5 metrelik mesafe kuralı da hiçe sayıldı İnsanlar yan yana, omuz 
omuza gıda raflarının önünde dizilerek içlerini boşalttılar. Kasa başla-
rında da o vaziyetteydiler. Ve pek çoğunda maske filan da yoktu. Bazı 
yerlerde itiş kakışlar, hatta yumruklu tekmeli kavgalar bile görüntüye 
geldi. 

Tabiî bu durum, Covid-19 hastalığını belirtisiz ya da ufak tefek şikâ-
yetlerle atlatmakta olan insanların, virüsle hiç karşılaşmamış on binler-
ce kişiye virüsü bulaştırmasına sebep oldu. 

O gece marketlere koşanların sayısını 250.000 olarak kabaca tahmin 
etti bazı gözlemciler, haberciler. 

Ve uzmanlar dediler ki, hiç yasak uygulanmasaydı bile bu iki gün 
içinde bu sayıda kişiye virüs bulaşmazdı…

Hatta bu bilim insanları, o gece sokaklara ve marketlere akın eden 
insanların tümünün karantinaya alınması gerektiğini bile öne sürdü. 

Bazı bilim insanları da o geceki düşüncesizce yapılmış olan yasak-
çılığın faturasının bir ay sonra ortaya çıkacağını belirtti. Doğrudur bu 
görüş bizce de. 

[95] https://tele1.com.tr/suleyman-soylu-cuma-gecesi-erdoganin-talimatiyla-demisti-150875/.
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Halkımız AKP’giller’e güvenmediği için
yasağın uzamasından endişe etti

250.000 olarak tahmin edilen o insanlar neden panikle bu davranış-
lara girdi?

Bu derin mevzu…
Fakat bunun önde gelen nedenlerinden biri de halkımızın en az yüz-

de altmışının bu Tayyipgiller iktidarına güvenememesidir. 
O iki günlük yasak daha da uzayabilir, diye düşündü insanlarımızın 

ezici çoğunluğu. Çünkü bu iktidarın şefi ve avanesi bugün ak dediği-
ne yarın kara der. Hem de hiç duraksamadan ve rahatsızlık duymadan. 
Bunların ustalıkla becerebildikleri tek iş, ABD piyonluğu, din alıp sa-
tarak insanları “Allah’la aldatmak” ve durup dinlenmeden yolsuzluk, 
hırsızlık ve talan yapmaktır. Yani kamu malı lüplemek ve küplemektir. 
Onun dışındaki bütün işleri; “Nereden baksan tutarsızlık, nereden bak-
san ahmakça”dır.

Halkımız da onların kimliğini iyi bilmektedir.
Sonuç olarak bu yasak faydadan fazla zarara yol açmıştır. Olay fi-

yaskoyla sonuçlanmıştır…
Tabiî bu hezimet de en çok Kaçak Saray’da mukim büyük Şefi ma-

dara etmiştir…
AKP’giller, hep söylediğimiz gibi çıkar amaçlı bir suç örgütüdür. 

Kriminal bir yapılanmadır. Ve her suç örgütü gibi bir şef kişiliğine bağ-
lıdır. Şefin çizik yemesi, yapının tamamının çizilmesi anlamına gelir. 
Şef yok olursa yapı dağılışa uğrar…

İşte bu durumun farkına varan Tayyipgiller, hemen bir senaryo kur-
guladılar ve sahneye koydular…

Yapının sağa sola küfür, hakaret ve tehditler savurmaktan ve tetikçi-
likten başka bir marifeti olmayan İçişleri Bakanı, hafta sonu faciasının 
sorumluluğunu tümüyle üstlenecek, yanlışından dolayı görevinden isti-
fa etmiş olacaktı. Tabiî yalnızca görünüşte…

Böylece de Şef Hafız olayda dahli olmadığı için yıpranmayacak, 
İçişleri Bakanı SS de devlet adamı tavrı koymuş olacaktı, sorumluluğu 
üstlenip istifa etme erdemini gösterdiği için.

Sonrasında da Büyük Şef istifayı kabul etmeyecek, Tayyipgiller ya-
lakaları da Bakan SS’ye sahip çıkarak övgüler düzme yarışına girecek-
ti. Böylece de Bakan SS, görevde kalmayı lütfen kabul etmiş olacaktı. 
Bu yıkama yağlama ve yalama kervanına insan sefaleti Binbir Surat 
Doğu Perinçek ve şürekâsı da katıldı, görüldüğü gibi…
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İçişleri Bakanı SS, bu Saray Tiyatrosundaki rolünü oynayarak istifa 
etti, bilindiği gibi. İstifasını da şu açıklamayla duyurdu:

“Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının 
önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulan-
masının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

“Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, 
mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı.

“Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu 
olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.

“İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdura-
bilmek adına atılan bir adımdı.

“Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, ha-
yatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım 
beni bağışlasın…

“Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyo-
rum…

“Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık.
“Allah Milletimizi korusun…”[96]

Oyun, Tayyipgiller’in kullanmayı çok sevdikleri bir terimle basit bir 
“kazan kazan oyunu”ydu.

Oyun sonunda Tayyip de, Bakan SS de kazanmış olacaktı. Ve şimdi-
lik öyle kabul gördü, Amerikancı Satılmışlar Medyasında…

Saygıdeğer Halkımız; 
Oyun çoktur bu Antika Tefeci-Bezirgânlıktan Finans-Kapitalistliğe 

geçmiş-sıçramış, ABD işbirlikçisi-piyonu, halk düşmanı, Vatan Millet 
düşmanı kriminal iktidarda.

Fakat bunların da bir sonu gelecek…
Korona, alınteriyle geçim sağlayan yoksul halkımızı çarptığı kadar 

olmasa da, siyaseten Amerikancı hainler iktidarını da çarpacaktır bir 
ölçüde. En azından onların sonlarını biraz daha yaklaştıracaktır. 

Umursamazlıkları, ihanetleri, öngörüsüzlükleri, bilim düşmanı zih-
niyetleriyle ve çapsızlıklarıyla halkımıza yaşattıkları felaketlerin, yok 
oluşuna sebep oldukları canların ve çektirdikleri her türden acıların be-
delini ödeyeceklerdir…

[96] https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/dikkat-ceken-detay-mesaj-yerinde-5743956/.
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Saygıdeğer Halkımız;
Koronavirüs belası her geçen gün yayılarak, bize saldırarak varlığını 

sürdürmeye devam etmektedir. 
Yapabildiğimiz oranda virüsle karşılaşmamaya çaba gösterelim…
Ve en önemlisi de beden ve ruh direncimizi, özetçe Bağışıklık Sis-

temimizi güçlü tutalım. 
Panik yok! Endişe yok! Korku asla yok!
Dikkat var, özen var, sağlıklı beslenme ve yaşama var, namuslu bi-

lim insanlarımızın, hekimlerimizin önerilerine uymak var…
Sporla yaşamak var. Hiç unutmayalım: Spor sağlıktır, hayattır…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

14 Nisan 2020 
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Yetsin be, yetsin şu İblisçe yalanlarınız hainler!
18 yıldan beri her konuda olduğu gibi Koronavirüs salgınında da ilk 

andan itibaren sürekli yalan söylediniz millete…
Kötülükten başka hiçbir şey yapmadınız. Olumlu bir tek adımınız 

olmadı. Korona belası göz göre göre geliyorken hemen hiçbir önlem 
almadınız. Ne sınırları kapattınız ne de ulaşımı (kara, deniz, hava) dur-
durdunuz. Ve ne de pek çok İslam ülkesi Korona tehlikesi sebebiyle 
Umreci göndermezken Mekke’ye, siz Kaçak Saraylı Caligula’nın buy-
ruğuyla 21.500 kişiyi yolladınız Suudi Arabistan’a. Tabiî onların çoğu 
da Koronavirüs kapıp döndü oradan. Ve yaydılar Türkiye’nin dört bir 
yanına belayı. 

Ne diyor Tayyip’in dış Bakanı Çavuşun oğlu Mevlüt?
“Kendimizin tıbbi ekipman ihtiyacı olmasına rağmen İngiltere, 

İtalya ve İspanya gibi önemli müttefiklerimizin de aralarında bu-
lunduğu 34 ülkeye yardım elimizi uzattık.”[97]

Siz zaten Türkiye Halkının en ağulu düşmanları arasındasınız be… 
Sizin dostunuz, müttefikiniz AB ve ABD Emperyalist Haydut Devletle-
ridir ve Siyonist İsrail’dir. Çünkü sizi devşirip iktidar yapan ve 18 yıldır 
da orada tutan onlardır. 

Sizden herhangi bir olumlu davranış beklemiyoruz. Tek bir şey isti-
yoruz: Felaketin boyutlarını gizlemeyin. Salgının çapını gerçeğe aykırı 
biçimde küçülterek onda bire, hatta daha aza indirmeyin. 

Halkımız nasıl, ne boyutta bir felaketle karşı karşıya olduğunu gör-
sün, bilsin ki kendi imkânları ölçüsünde tedbirini alsın. İşi basit sayıp 
umursamazlık etmesin.

Ya da salgınla mücadelenin yönetimini Kaçak Saray’daki Hafız’dan 

[97] https://t24.com.tr/haber/cavusoglu-kendimizin-tibbi-ekipman-ihtiyaci-olmasina-rag-
men-34-ulkeye-yardim-elimizi-uzattik,872758.
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alıp Tabip Odalarına verin. Buralardaki bilim insanlarımız hiç değilse 
bundan böyle, olumlu anlamda yapılması gerekenler neyse onları plan-
lasın ve uygulamaya koysun.

Tabiî bunların hiçbirini yapmazsınız, yapamazsınız, değil mi?
Çünkü siz halksever, yurtsever ve namuslu herkese düşmansınız, sı-

nıf karakterinizden dolayı…
Şu ana kadar tespit edilen vaka sayısı 78.546, öyle mi? Can kaybı 

ise 1769, öyle mi?
Hadi be! Yalancılar…

Bilim insanlarına göre vaka sayısı
açıklanandan çok daha fazla

Bakın, hem de sizin propaganda bürosu haline dönüştürdüğünüz 
TRT’ye, onun bir kanalına hasbelkader çıkarılan namuslu bir bilim ka-
dını ne diyor bu konuda:

***
Videonun Tapesi:
Yani bizim, şu ana kadar test yaptığımız vakalar, vakaların yüzde 

15-20’si. O zaman bizim şu anda 23 bin vakamız var diyorsak; şimdi 
tıbben de baktığımızda, her 1 teşhis ettiğimiz vakaya karşın toplumda 
10 tane teşhis etmediğimiz vaka var denir.

Bizim vaka sayımız 23 bin ise ortalamada, o zaman onu 10’la çarpa-
cağız: 230 bin vakamız var. Ama biz diyoruz ki biz zaten şu ana kadar 
vakaların yüzde 20-25’ini test ettik, bilemediniz yüzde 30’u olsun, o 
zaman bu 230 bini de biz en az 3 ya da 4’le çarpacağız. Yani şu anda 
Türkiye’nin vaka sayısı 23 bin değil 600 ila 800 bin, belki 900 bin. Bu 
kadar vakamız var bizim aslında. 

***

Dr. Meltem Hanım bu açıklamayı 16 gün önce yaptı. Biliyoruz ki vi-
rüs hızla yayılıyor. Bizce şu anki vaka sayısı milyonun altında değildir.

Hükümet yanlısı hekimlerin iddialarına göre Türkiye’de can kaybı 
oranı yüzde iki. Olaya objektif bakan doktorlarsa Türkiye’de bu oranın 
yüzde üç civarında seyredeceğini söylüyorlar. 

Bu durumda bugüne kadarki kayıplar 20 binle 30 bin arasındadır. 
Tabiî bu tahminlerimiz konunun uzmanlarının yani sağlık bilimcile-

rin açıklamalarına göredir.
ABD’deki Michigan Üniversitesi’nden Sağlık Ekonomisi Uzmanı 

Prof. Dr. Onur Başer de Türkiye’de yaşanmakta olan felaketle ilgili ola-
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rak Deutsche Welle Türkiye’ye şu değerlendirmelerde bulunuyor:
“Türkiye’de siyasilerin işe gitmeleri önlemek için radikal ka-

rarlar alması gerektiğini savunan Onur Başer’e göre aksi takdirde 
Türkiye altından kalkamayacağı büyük bir sıkıntının içine girebi-
lir.

“Türkiye’de en düşük ihtimalle uzun vadede 32 milyon kişinin 
koronavirüsten etkileneceğini ifade eden Prof. Başer, bunun da 
150 bin ile 600 bin arasında ölüm vakası anlamına geldiğini dile 
getiriyor. Yatışı olan hasta sayısının da 640 bin civarında olacağı 
tahminini aktaran Başer, “En az 320 bin solunum cihazına ihtiyaç 
duyulacak. Bu insanlar makineye bağlanmaz ise ölüm oranı yüzde 
90’lara çıkabilir” dedi. Prof. Dr. Onur Başer ayrıca, Türkiye’nin 
OECD ülkeleri içinde sağlık harcamaları en düşük ülke olduğunu 
ve mevcut bütçe ile böylesi bir salgına hazır olmadığını belirtti.”[98]

Açıkça ifadelendirildiği gibi, bu felaket süreci böyle devam ederse 
32 milyon insanımız virüsle enfekte olabilirmiş. Yani nüfusun yüzde 
kırkını aşan bir kesim, bu hastalık etkeniyle karşılaşabilirmiş.

Bunun sonucunda da 150 binle 600 bin arası insanımız hayatını 
kaybedebilirmiş. İşte şu an karşı karşıya olduğumuz felaketin boyutu 
budur, arkadaşlar…

Saygıdeğer halkımız;
Bu ABD devşirmesi ve taşeronu Tayyipgiller iktidarından size zerre 

kadar da olsa fayda gelmez. Onlar yalnızca vurgunlarını, soygunlarını, 
yandaşlarına ve efendilerine sadakatle hizmeti düşünürler. 

Bakın, bu felaket günlerinde bile ihanet, soygun ve talanlarında hiç 
hız kesmediler. Onlar öyle programlanmıştır yapımcıları tarafından. 
Yani ABD Emperyalist Çakalı tarafından…

Bunlar da, efendileri olan ABD Emperyalistleri ve AB Haydutları 
gibi, yalnızca Para Tanrısı’na tapar… Kıyamet gününe inanmaz…

Bu sebeple bunlarda ne vicdan ara, ne merhamet, ne din, ne iman, ne 
de insani herhangi bir değer…

O zaman başımızın çaresine kendimiz bakacağız…
Bu ölüm tırpanını elinde tutan virüse karşı iki silahımız var elimiz-

de:
Birincisi bu lanetle hiç karşılaşmamak…

[98] https://www.dw.com/tr/prof-ba%C5%9Fer-t%C3%BCrkiye-mevcut-b%C3%BCt%-
C3%A7e-ile-b%C3%B6yle-bir-salg%C4%B1na-haz%C4%B1r-de%C4%9Fil/a-52893980.
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Bunun için de namuslu bilim insanlarımızın, hekimlerimizin öneri 
ve uyarılarına dikkatlice ve disiplinlice uyacağız…

İkincisi de Bağışıklık Sistemimizi elden geldiğince güçlü tutacağız. 
Yani beden ve ruh direncimiz sağlam olacak. 

Bunları başarırsak bu belanın bize zarar vermeden defolup gitmesini 
sağlayabiliriz…

Bilim İnsanı Shiva Ayyadurai, Koronavirüsü yenmede 
bağışıklık sisteminin önemine vurgu yapıyor

7 yaşındayken ailesi ABD’ye göç eden dahi bilim insanı Shiva 
Ayyadurai de aynen bizim gibi Bağışıklık Sisteminin önemine vurgu 
yapıyor. ABD’deki can kayıplarının fazlalığını, orada insani bir sağ-
lık sisteminin olmayışına ve Amerikan insanının GDO’lu ürünlerle ve 
yağlı burgerlerle beslenmesine bağlıyor. Yani bağışıklık açısından kofti 
oluşuna bağlıyor. Tabiî haklı olarak…

Dünyanın en yoksul ülkelerinden Çad Halkının Amerikan Halkın-
dan çok daha güçlü bir Bağışıklık Sistemine sahip olduğunu söylüyor.

İşte Shiva Ayyadurai’nin konuya ilişkin kanaatlerini belirten birkaç 
paragraf:

“Doktor Shiva Ayyadurai, Kovid-19 ve ABD’deki oligarşi hak-
kında önemli saptamalarda bulunuyor.

“Diyor ki; “Büyük ilaç şirketleri, büyük tarım kimyasalları üre-
ticileri ve büyük aşı üreticileri Amerikan sağlık sistemini kontrol 
eder hale geldi bugün. Bu elitler 2015’te BM üzerinden bir ütopya 
geliştirdiler. Bu da elitlerin iktidar projesiydi. Bir bağışıklık proje-
si yaptılar. Dünyadaki herkesi aşılayıp hastalıklara karşı bağışık 
hale getireceğiz dediler. Ben Cytosolve adında bir şirket kurdum. 
Burada vücudumuzdaki kimyasal yapı modelleniyor ve hangi has-
talıklara karşı açık olduğumuz ve buna karşı ne yapmamız gerek-
tiğini bize söylüyor. İlaç sektörü şu an krizde. 15 yıl ve 5 milyar 
dolar harcadıkları ilaçlar, toksik etkiler yüzünden FDA (ABD İlaç 
ve Gıda İdaresi) tarafından onaylanmıyor. Yani ilaçtan para kaza-
namıyorlar. İşte bu yüzden ilaç şirketleri aşı işine yöneldi. 1986’da 
Aşı Mahkemesi oluşturuldu. Çünkü 1962 ile 1986 arasında doğru 
yöntemlerle geliştirilmemiş, doğru yollardan denenmemiş, riskli 
aşılar yüzünden pek çok sakatlık meydana geldi. İşte bu mahke-
me normal adalet sistemi içinde değil sağlık bakanlığı bünyesinde 
oluşturuldu ve en yüksek tazminat 250 bin dolar ile sınırlandırıldı. 
Bugün aşı, ilaçtan çok daha kârlı bir sektör. Tazminat cezası çok 
az, maliyet düşük.”

“(…)
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“Hintli deha, immünoloji (bağışıklık) sisteminin A, C ve D vi-
taminleri ile güçlendirilmesinin dahi virüsü alt edebileceği görü-
şünde.

“Asıl sebep Amerikalıların korkunç kötü beslenmesi:
“Bütün gün şeker ve GDO’lu hamur yerseniz, GDO’lu sentetik 

şeyler dışında faydalı hiçbir doğal besin almazsanız, kilo alırsınız, 
güneşe de çıkmazsanız, kronik hastalıklara davetiye çıkarırsınız 
ve bağışıklık sisteminiz çöker. Bunun için virüs beklemenize gerek 
yok zaten ölüm reçetesi bu.”

“Ayyadurai, Çad’ın dünyanın en fakir ülkesi olmasına rağmen 
oradaki insanların Amerikalılardan 10 kat daha güçlü bağışıklık 
sistemine sahip olduklarına dikkati çekiyor.”[99]

Doktor Shiva, bu Covid-19’un, ABD Emperyalistlerinin biyolojik 
savaş üssünde ürettikleri bir virüs olma ve oradan sızıntıyla insanlığın 
başına bela kesilmesi olasılığını da gündeme getiriyor:

“Doktor Shiva Ayyadurai, Çin’de görülen Kovid-19 ile İran ve 
İtalya’dakilerin farklı türler olduğunu söylüyor.

“Ve ona göre tüm bunların kaynağı, ABD’deki (Temmuz 
2019’da ‘sızıntı’ yüzünden kapatılan) biyo savaş üssü Fort Detrick 
olabilir.

“Doktor Shiva, “Bu derin devlet için Amerikan, Çin, Hindistan 
çıkarları önemli değil, önemli olan kendi küresel çıkarları” diyor.

“Ayyadurai’ye göre, Big Pharma, Bill Gates, Hillary Clinton bu 
işin arkasındaki derin devlet ekibinden.”[100]

Bizce de olabilir…

Saygıdeğer arkadaşlar;
Demek ki yine iş başa düşmüştür:
Bu göremediğimiz düşmana karşı soğukkanlı ve özgüvenli olacağız. 
Olabildiğince (imkânlar ölçüsünde) doğal ve sağlıklı besleneceğiz. 
Diyetli yaşayacağız: Keyif verici zararlıların hafifinden de ağırından 

da uzak duracağız. 
Kilomuza ve iştahımıza biz hükmedeceğiz. Kilo kontrolümüzü eli-

mizde tutacağız.
Ve sporla yaşayacağız…
Aşırı stresi kendimizden uzak tutacağız…

[99] https://odatv4.com/beyaz-turkler-komplo-teorisi-sever-oldu-16042008.html.
[100] https://odatv4.com/beyaz-turkler-komplo-teorisi-sever-oldu-16042008.html.
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Biliyorum; bu yerli-yabancı Parababalarının, bu Antika ve Modern 
Parababalarının vurgun, soygun ve sömürü düzeninde halk kesimleri 
için bunları yapmak çok zor…

Fakat biz alın teriyle geçim sağlayanlar için hayat hep zor olmuştur. 
Fakat zorları aşmadan da kurtuluşa ulaşmak mümkün değildir. 

Hatırlayalım ki biz işkenceler altında, işkencecilerimizin korkak-
lıkları ve ibişlikleri karşısında kahkahalar atabilen insanlarız. Bunları 
yapalım, gerisine de Kader diyelim… 

Yine hatırlayalım ki Antika Tarihte Kader bir Tanrıdır. İyiliği de kö-
tülüğü de içinde barındıran bir Tanrı. O zamanlar Zerdüştiliğin Ahu-
ra Mazda ve Ehrimen (ya da Ahriman)’ı gibi, İslam’ın Allah ve İblis’i 
(Şeytan’ı) gibi iyilik ve kötülüğün yaratıcıları birbirlerinden ayrılma-
mıştı. Kader Tanrı’nın yapısı içindeydi.

Demek ki şimdi bize düşen görev, Kader’in kötücül güçlerinin bas-
kın gelmesine izin vermemektir.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Nisan 2020



Ayrım
Otuz Beş
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Gerçek hayvanseverler, sahte hayvanseverler
Evcil hayvanlar birer virüs savardır
Onlardan virüs filan bulaşmaz insana;
Tam tersine onlar insanı virüslere ve bakterilere karşı bağışık kı-

lar.
Yani onların her biri birer Koronasavardır şu anda…
İstanbul başta gelmek üzere Türkiye’nin hemen bütün şehirlerinde 

kedi AIDS’i olan FİB ve Koronavirüs görülmekte, bundan kaynaklı 
kedi ölümleri olmaktadır. 

Veteriner hekimlerimiz bu belaların, Uzakdoğu’dan kaçak yollarla 
getirilip bazı “ırk manyağı sosyetik hayvanseverler”e satılan hayvan-
larla Türkiye’ye sokulduğunu söylemektedirler. Bunun geçmişi de tah-
minen 20 yıl öncesine dayanmaktadır.

Bu koftiden hayvanseverler için hayvan bir canlı değil, eşyadır. Bir 
yönüyle gösteriş için lüks eşya düşkünlüğünün bir uzantısıdır. “Benim 
şu marka arabam, çantam, saatim, elbisem, ayakkabılarım var”, der 
gibi, “benim şu ırk köpeğim, kedim (ırkın adını da söylerler bu arada) 
var”, diyerek övünürler. 

Tabiî havalı eşyalardan bezip bir başkasıyla değiştirdikleri gibi, 
önemli miktarlarda paralar vererek aldıkları hayvanları da varsa çevre-
lerinde bir gariban onlara verirler, yoksa da sokağa gizlice atıverirler…

Bunlar ya yenileriyle değiştirirler hayvanlarını ya da hayvan bes-
lemekten tümüyle vazgeçerler. Bezmişlerdir veyahut çocukları için 
almışlardır zaten hayvanı, çocuk da büyümüş, başka havalara girmiş, 
başka dalgalara düşmüştür artık…

Durum böyle olunca da zavallı hayvancağızlara hiç bilmedikleri so-
kakların yolu görünmüştür…

Onlar da sokaktaki türdaşlarına bulaştırmışlardır taşıdıkları virü-



sü… Böylece de yayılmıştır bu ölümcül hastalıklar…
İşin psikolojik arka planında sevgi dolu bir yürek yoksa sonunda 

varılacak yer burasıdır. Konu ne olursa olsun…
İstanbul hayvanlarının çoğunluğu enfektedir bu virüslerle.
FİB uzun bir süreye yayar ölüm yolculuğunu: Bir yıl, altı ay gibi... 

Hayvanı eritir, kurutur. Bir deri bir kemik haline getirir. Uygun teda-
vilerle atağı bir süreliğine atlatabilir hayvanlar. Böyle ilgi gösterilirse 
birkaç kez yener atağı hayvan ve yaşatılır daha yıllarca. 

Korona ise atağa geçtiği anda dört ila yedi gün içinde ölüme sürük-
ler hayvanı. Süreç asla durdurulamaz.

Tabiî bu iki bela da hayvanların direncini yenince atağa geçer. Di-
renci yani Bağışıklığı güçlü hayvanlarda hastalık oluşturamaz. Böyle 
hayvanlar bu hastalıklardan etkilenmez genelde.

Yeterli anne sütü emmemiş hayvanların Bağışıklığı oluşmaz. O ne-
denle de yavruları ya da ergenleri vurur bu virüsler.

Bir de hayvanlar ihtiyarlayıp Bağışıklık Sistemleri çökünce saldırı-
ya geçer bu baş belaları… İnsanlarda olduğu gibi…

Bizim de onlarca kedimiz öldü FİB’den, Korona’dan..
Koronavirüs’ün 173 değişik tipi tespit edilmiş bugüne dek…
SARS, MERS ve Covid-19’a kadarki tipleri insanlarda hastalık 

oluşturamıyormuş. Virüsün üzerindeki dikenler insan hücrelerini delip 
onların içinde üreyemiyormuş.

Özetçe; evcil hayvanlarımızdan bugüne dek herhangi bir virüs bula-
şıp hastalık yapamamış insanlarda. Tabiî hayvanseverler de bu süreçte 
söz konusu virüsle karşılaşmış. Onların savunma mekanizmaları-Bağı-
şıklık Sistemleri de insan vücudunda hastalık oluşturmayan bu virüslere 
karşı harekete-savunmaya geçmiş otomatik olarak. Her mikropla karşı-
laşmasında olduğu gibi… Böylece de vücutta aşı kadar güçlü olmasa da 
belli oranda direnç oluşturmuş. Yani bir ölçüde de olsa organizmayı bu 
belaların saldırısına karşı bağışık kılmış…

Bilindiği gibi Covid-19’un, Korona’nın insanda da ölümcül sonuç-
lara yol açan, hastalık yapan, mutasyona uğramış tipi olduğu, yarasa-
lardan pangolinlere geçtiği ve bunların satıldığı Çin-Wuhan’daki vahşi 
hayvan pazarında insanlara bulaştığı iddia edildi. 

Sonra bu virüsün, ABD’nin biyolojik silah üretim merkezlerinde, te-
sislerinde mutasyona uğratılıp insanda da hastalık yapar hale getirildiği, 
sızıntı sonucunda da insanlara bulaştığı, salgının ilk kaynağının burası 
olduğu öne sürüldü. Bunlar mantıkî olasılıklar dahilindedir. Bilim in-
sanları belki yıllar sonra bu belanın asıl kaynağını kanıtlarıyla birlikte 
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kesince ortaya koyacaktır. Belki de bazı namuslu insanların vicdan aza-
bından kurtulmak için yapacakları itiraflarla ortaya çıkacaktır gerçek… 
Neyse, bu, konunun bir başka yönüdür.

Özetçe diyoruz ki; hayvanseverlerin Bağışıklığı daha güçlüdür.
Ayrıca da bu Korona’nın önceki tiplerine karşı bağışıktırlar…
Bu Covid-19 da Korona ailesinin diğer tiplerine göre en az yüzde 

50 oranında benzer genlere sahiptir. Dolayısıyla da hayvanseverler bu 
baş belasını çok büyük oranda tanıyorlardır. Onunla karşılaşmışlardır.

Böylece de hayvanseverler, Covid-19’u diğer insanlara oranla çok 
daha kolay yenecektir…

Şimdi de hayvanseverliğin çocuk, ergen ve yaşlı yaşamındaki olum-
lu yönlerine ilişkin bazı bilimsel görüşlerden ve yayınlardan aktarma-
larda bulunacağız…

***

Evcil hayvanlar ruhumuzu doyuruyor
Evcil hayvanlar, özellikle köpekler ve kediler, stres, anksiyete ve 

depresyon seviyesini düşürebilir, yalnızlıkla baş etmeyi kolaylaştırabi-
lir, egzersiz yapmaya ve oyun oynamaya teşvik edebilir; hatta kardiyo-
vasküler sisteminizi daha sağlıklı hale bile getirir. Bir hayvana bakmak, 
çocukların daha güvenli ve aktif bir şekilde büyümelerine yardımcı ola-
bilir. Evcil hayvanlar yaşlılar için kıymetli bir dost da olabilirler. Belki 
de en önemlisi, bir evcil hayvan hayatınıza gerçek neşe ve karşılıksız 
sevgi katabilir.

Çalışmalar göstermiştir ki;
Evcil hayvan sahiplerinin, evcil hayvanı olmayanlara göre, depres-

yonun getirdiği zararlardan etkilenme olasılığı daha düşüktür.
“Evcil hayvan sahiplerinin tansiyonu, evcil hayvanı olmayanlara 

göre, stres durumunda daha düşük olmaktadır. Hatta bir çalışmaya göre, 
yüksek tansiyon hastalığı adaylarının bir barınaktan köpek sahiplen-
dikten sonra beş ay içinde tansiyonlarının gözle görülür bir biçimde 
düştüğü görülmüştür.

Köpekle veya kediyle oynamak vücutta dinginlik ve rahatlama sağ-
layan seratonin ve dopamin seviyesini artırabilmektedir.

Evcil hayvan sahiplerindeki (kalp hastalıklarının göstergesi olan) 
trigliserit ve kolesterol seviyesi, evcil hayvan sahibi olmayanlara göre 
daha düşüktür.

Evcil hayvanlarla yaşayan kalp krizi hastalarının, evcil hayvanı ol-
mayanlara göre daha uzun yaşayabildikleri görülmüştür.

65 yaş üstü evcil hayvan sahipleri, evcil hayvanı olmayanlara göre, 
doktorlarını yüzde otuz daha az ziyaret etmektedirler.
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“Evcil hayvan sahipleri daha sağlıklı koşullarda yaşarken, bu evcil 
hayvanın illa bir kedi ya da köpek olmasına da gerek yoktur. Akvar-
yumdaki bir balığı izlemek bile kas gerginliğinin azalmasına ve nabzın 
düşmesine yardımcı olabilir.”[101]

Köpekler bağışıklık sisteminizi nasıl güçlendirir?
İnsanoğlunun en iyi arkadaşı tarafından yalanmanın sizi hasta etti-

ğini mi düşünüyorsunuz? Tam tersi…
Yeni bir epidemiyoloji çalışması, bir köpeğe sahip olmakla edinilen 

sorumlulukların kardiyovasküler erken ölüm riskini yüzde 36 oranında 
azalttığını ortaya koyuyor.”[102]

Hayvanlar çocukların bağışıklık sistemini güçlendiriyor
ABD kökenli “Pediatrics” dergisinde yayınlanan makaleye göre, 

kedi veya köpek sahibi olmayan, yine de günün bir kısmını açık havada 
hayvanlarla geçiren bebeklerin bağışıklık sisteminin, bir yaşına kadar 
daha çok güçlendiği bildirildi.

Finlandiya’da 397 bebeği kapsayan araştırmada, ebeveynlerin 9. 
haftadan 52. haftaya kadar bebeklerinin ilk yılı boyunca, sağlık raporla-
rını içeren günlük kayıtlar tuttukları belirtildi.

Evlerinde köpek ya da kedi besleyen bebeklerin öksürük, hırıltı, bu-
run akıntısı veya tıkanıklığı gibi solunum yolu hastalıklarında yüzde 
30, yüksek ateş ve kulak enfeksiyonlarında ise yüzde 50’ye yakın bir 
oranda azalma olduğu gözlendi. 

Kedi-köpekle temas halinde olanlar daha sağlıklı
Araştırmayı yapan Finlandiya’daki Kuopio Üniversitesi Hastanesi 

uzmanları, kedi ya da köpekle temas halindeki bebeklerin araştırma bo-
yunca çok daha sağlıklı olduklarını, evde köpeğiyle 6 saate kadar zaman 
geçiren çocukların, diğerlerinden çok daha iyi korunduğunu söyledi.

Kedilerin iyileştirici etkisinin köpeklere oranla daha az etkili oldu-
ğu, yine de bebeklerin enfeksiyonlara karşı korunmasında belli oranda 
rol üstlendiği açıklandı.

Uzmanlar, bu gelişmenin çok önemli olduğuna değinerek, “Hay-
vanlarla temas, immünolojik tepkilerin oluşmasını ve enfeksiyonların 
daha kısa sürede iyileşmesini sağlayarak, bağışıklık sistemini güçlen-
diriyor” dedi.

Açıklamada, kedi ve köpeklerle yaşayan bebeklerin yüksek ateş, so-
lunum yolu ve kulak enfeksiyonlarına daha az oranda yakalanmasının 
yanı sıra, daha az antibiyotik kullandıklarına da değinildi.”[103]

[101] https://www.helpguide.org/articles/mental-health/mood-boosting-power-of-dogs.
htm.
[102] https://www.menshealth.com/uk/health/a754539/how-dogs-boost-your-immune-
system/.
[103] https://t24.com.tr/haber/hayvanlar-cocuklarin-bagisiklik-sistemini-guclendi-
riyor,208097.
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Bağışıklık sistemini koronavirüse karşı güçlü tutmanın 7 önem-
li kuralı

(...)
Sosyal ağınızı genişletin
Vücudumuz baskı altındayken organların işlevlerini düzgün sür-

dürebilmeleri, kalbin-damarların buna uyum göstermeleriyle mümkün 
oluyor ve bunlar birtakım hormonlarla sağlanıyor. Kısa dönemde hayat 
kurtaran bu hormonlar, aşırı stres altında veya kaygı taşıyan insanlarda 
devamlı ve çok yüksek miktarda üretildiğinde ise tam aksine enfeksi-
yonla savaşan hücrelerin üretiminde, olgunlaşmalarında ve ihtiyaç du-
yulan dokulara gönderilmesinde sorun oluşturuyor. Stres ve kaygıdan 
mümkün olduğunca arınmak için ev içinde yapabileceğiniz en iyi şey; 
tüylü bir arkadaş edinmek. Evcil hayvan besleyenlerin fiziksel sağlık-
larının yanında sosyal ve duygusal sağlıklarının da beslemeyenlerden 
daha yüksek olduğunu kanıtlayan birçok çalışma mevcut.”[104]

***

Görüldüğü gibi arkadaşlar; hayvanseverlik ve evcil hayvan besle-
mek zahmetli-yorucu ve sorumluluk isteyen bir iş olmakla birlikte ya-
şamımız için bir o kadar da faydalıdır…

İnsanda vicdan teşekkül etmesine de yol açar hayvanseverlik…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
19 Nisan 2020

[104] https://www.sozcu.com.tr/2020/saglik/gida-takviyeleri-eczanelerde-bulunamiyor-5739085/.
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Refik Saydam Hıfzısıhha Enstitüsünü niye kapattın?
Sana neyi battı da 2 Kasım 2011’de durduk yere kapattın, 1928’de 

Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye’nin Laik Cumhuriyeti’nin kurduğu, 
saat gibi tıkır tıkır işleyen “Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü”nü, 
ABD devşirmesi Hain?

O Hıfzısıhha ki dünyanın en saygın sağlık kuruluşlarından biriy-
di. Aşı ve serum üretiyordu. Bu ürünleri ABD’den Çin’e kadar gön-
deriyordu o zamanlarda bile…

Neyi battı oğlum, söyle neyi…
Sen ve avanen Türkiye Cumhuriyeti’nin ve Halkının ve de Vatanının 

en ağulu düşmanlarından birisiniz de ondan o kurumu kapattınız, değil mi?
Çökkün Osmanlı’ya sahip çıkar görünmeniz, Arapçı Abdülhamid’i, 

korkak, hain Vahideddin’i sahipleniri oynamanız da, dinciyi oynamanız 
da bundan… Kendinizi maskeleme-peçeleme ihtiyacı duymanızdan… 
İhanetlerinizi ve hain, halk düşmanı içyüzünüzü gizleme, halkın gözün-
den kaçırma çabanızdan.

Adapazarı Arifiye’deki “Tank Palet Fabrikası”nı sizin gibi Türkiye 
düşmanı Katar Şeyhi’ne satmanız da yine aynı sebeplerden.

Siz, tıpkı efendiniz ve yapımcınız ABD, AB Haydut Devletlerin yö-
neticileri gibi Allahsız ve kitapsızsınız. Din Günü’ne inanmazsınız. Siz 
yalnızca Para Tanrısı’na tapınırsınız.

“Din kisvesi” altında da Firavun’un, Karun’un hazinelerini milyar-
lara katlayan dünya menfaati sağlarsınız… Mal mülk, köşk, saray ve 
altın, dolar, euro küplersiniz…

Böyle ihanetlerinizle de hem efendiniz ABD Çakalına verdiğiniz 
sözü tutmuş olursunuz, ona sadakat gösterisinde bulunmuş olursunuz 
hem de bu vesileyle kendinize yeni vurgun-soygun alanları açmış olur-
sunuz. Şöyle:



304

Aşı ve serumu dışarıdan almakla yüklü komisyonlara kavuşmuş 
olursunuz. Bu alımları kendi yandaş şirketlerinize yaptırırsınız, elde 
edilen yüksek kârı da kırışırsınız aranızda. Tabiî aslan payı hep Kaçak 
Saray’da mukim Çete Reisi’ne ayrılmak kaydıyla…

Bak; Tank-Palet’i yiyim ettin Katar Şeyhi’ne, karşılığında da ilk el-
den kaptın 500 milyon dolarlık özel uçağı. Bakalım daha bilinmedik 
neler oldu ve olacak…

Zira Tank-Palet’in piyasa değeri 20 milyar dolar olarak ifade edil-
mektedir konunun uzmanları tarafından…

Ey hainler haini! Ey hain kere hain!
Bak, ne diyor kapatıp kapısına kilit vurarak çürümeye terk ettiğin 

“Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü”nün son müdürü:
“Eğer çalışıyor olsaydık şu günlerde Koronavirüs aşısını biz 

üretebilirdik.”
Bu başarılmış olsaydı en kısa zamanda yerli aşı üretilecek; on bin-

lerce insanımızın ölümü engellenecek, milyonlarca insanımızın işinden 
gücünden olma süreleri en aza indirilecek, on milyonlar açlık, yoksul-
luk yılını yaşamayacak ve önümüzdeki aylarda, yıllarda çekilecek acı-
ların büyük kısmından halkımız korunmuş olacaktı…

Sen korkundan Kaçak Saray’ın bin küsur odalı dehlizlerinden dışarı 
adım atamıyorsun. 

Orada kendini güvende hissediyorsun, değil mi?
Yanılıyorsun. Hem de fena halde yanılıyorsun. Türkiye Halkı iha-

netlerinin hesabını soracak bir gün. Kanunlar önünde, Bağımsız ve Ta-
rafsız Mahkemeler önünde…

Refik Saydam Enstitüsü
ülkemizin dışa bağımlılığını önleyecek ve

halkımızın ihtiyacını karşılayacak aşıları üretiyordu
Şimdi de sözünü ettiğimiz Hıfzısıhha Müdürü, namuslu hekim Erol 

Afşin’in, Burjuva Kemalist Uğur Dündar’a hitaben yazdığı mektubu 
görelim. U. Dündar’ın 19 Mart 2020 tarihli Sözcü Gazetesi’ndeki köşe-
sinde aynen şöyle denir:

***
Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün ilk Sağlık Bakanı Dr. 

Refik Saydam beyefendi tarafından, 1928 yılında halk sağlığının ko-
runması, tüm aşılarlarla, serumların ve birçok hayati ürünün üretilmesi 
amacı ile kurulan Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsü, maalesef 2 
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Kasım 2011 tarihinde kapatılmıştır.
Dünya çapında çok önemli bir kurum olarak kabul edilen bu 

merkezde verem, tetanos, difteri, kolera, tifüs aşısı, kuduz ve akrep 
serumları üretilmiş, dünyada bir ilk olan çiçek aşıları ABD ve Çin’e 
bile gönderilmiştir!..

Kapısında Sağlık Tanrısı Asklepion’un kızı Hygieia’nın rölyefi 
bulunan bu kuruma, 1997 yılında başkan olarak atandım. Ülkemiz 
tarihinde bu kadar önemli yer tutan ve ABD’nin FDA’sına (Federal İlaç 
ve Eczacılık Kurumu) denk “ulusal referans laboratuvarı” olarak kabul 
edilen kurumun canlanması amacıyla hemen çalışmalara başladık.

Öncelikle stratejik bir ürün olan, ülkemizin dışa bağımlılığını 
engelleyecek ve halkımızın ihtiyacını karşılayacak aşıların üre-
tilmesi konusuna yöneldik. Bu amaçla Aşı Üretim Merkezi Master 
Planı’nı hazırlatarak ülkemiz kaynaklarıyla fabrika inşasının plan ve 
projesini yaptırdım.

Başta çocuklarımız için hayati önem taşıyan ve yurt dışına milyar-
larca lira ödeyerek sağladığımız aşıların üretimi konusunda ilgili bakan 
ve siyasi otoriteyi defalarca uyardım. Çözüm önerilerini anlatarak pro-
jelerimizi sundum.

Bununla yetinmeyip, “Koronavirüs” salgını sürecinde çok bü-
yük önem kazanan virüs ve bakteri aşısı üretimi için gereken tüm 
bilimsel ve teknolojik verileri de dost bir ülkeden gayriresmi şekil-
de aldım.

O şartlarda Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi’nin bahçesinde-
ki bir binada Tetanos Aşısı Fabrikasını yurt dışından getirdiğimiz 
modern cihazlarla kurup aşı üretimine başladık.

Bugün o canım tesis kapalı, değerli bilim insanları ayrılmış ve 
ne yazık ki cihazları da çürümeye terk edilmiş durumda!..

Sayın Dündar;
O dönemde planladığımız aşı fabrikasının maliyetini 200 mil-

yon dolar olarak hesaplamıştık. Bu rakamın günümüz şehir hastane-
lerinin milyar dolarlık maliyeti karşısında çok düşük kaldığını dikkati-
nize sunarım!..

Eğer merkezi tasarladığımız gibi inşa edebilmiş olsaydık, şu 
anda dünyada pandemi (küresel salgın) yaratan “Koronavirüs” 
aşısını burada üretebilirdik!

Ağustos ayında “Faz-3” aşısını hazır hale getirebilirdik!..
Aşı üretim tesisleri biyolojik savaş ve korunma açısından çok 

önemli merkezlerdir. Dünyada birçok ülkenin böylesine stratejik 
bir kurumun kapatılmasından çok mutlu olduklarını hem sizin, 
hem de milletimizin bilmesini istiyorum.

Bu çok önemli konunun siyasi otoriteye ve halkımıza doğru anlatıl-
ması halinde, aşı üretim merkezinin tekrar açılmasını, aşı başta olmak 
üzere tüm bioteknolojik çeşitlerin ülkemizde üretilmesini sağlayabili-
riz. Sizin gibi vatansever bir değerin, bizim gibi bilim insanlarının 
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desteğiyle bunu bir sosyal sorumluluk projesiyle başarabileceğimi-
ze inanmanızı isterim.

İçten sevgi ve saygılarımla,
Dr. Erol Afşin

Kapatılan Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Eski Başkanı,
Sağlık Bakanlığı Araştırma Planlama Kurulu Eski Başkanı,
Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Dairesi Eski Başkanı.[105]

***

Burjuva Kemalistler antiemperyalist değildir
Namuslu bilim insanlarımız, Uğur Dündar gibi, Emin Çölaşan gibi, 

Yılmaz Özdil gibi Burjuva Kemalistleri güvenilir insan sanıp onlardan 
medet umuyorlar. Bunlar antiemperyalist değildir. Tabiî Sözcü Gazetesi 
de. Bunlarınki “Çevrimiçi Muhalefet” ya da “Sistem içi Muhalefet”tir. 
Bunlar yerli-yabancı Parababalarının sömürü ve soygun düzeninin, iha-
net düzeninin devam etmesini isterler. Küçükburjuva çıkarları şimdiler-
de onu gerektirmektedir. 

Ne diyordu Uğur Dündar?
“Ben 2008’e kadar Tayyip Erdoğan’ı destekledim.”

Bunların kavrayışı, bilimi, bilinci, daha doğrusu çapı bu kadardır işte. 
Yılmaz Özdil; ABD Haydudunun dünyada ne kadar vatansever düş-

manı varsa, o da onlara düşmandır: Venezuela’daki Bolivarcı Devrim’in 
Önderi Hugo Chavez’e, halefi Maduro’ya, Bolivya Devrimi Lideri Evo 
Morales’e, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti Lideri Kim Jong-Un’a, 
Komşumuz Beşşar Esad’a, Suriye’deki Baas İktidarına…

Bunlar hep ikili oynar. Neyse…
Şimdi de Yılmaz Özdil’in aynı gazetedeki köşesinde yayımlanan şu 

satırlara bakalım:
***

Hıfzıssıhha Enstitüsü bir zamanlar Çin’e bile aşı gönderen gözbebe-
ğimiz kurumken, Akp tarafından kapatıldı.

Koronavirüs salgınıyla birlikte yeniden gündeme gelen, yeniden ha-
tırlanan bu rezaleti artık bilmeyen yok.

Ama şunun üzerinde hiç durulmadı.
Hıfzıssıhha ne demek?
Sağlığı korumak.

[105] https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/ugur-dundar/turkiye-koronavirus-asisi-
ni-uretebilirdi-ama-5687539/.
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Kurucusu kim?
Refik Saydam.
Peki hiç düşündünüz mü, Hıfzıssıhha Enstitüsüyle mikrobiyoloji bi-

limini kurumsal hale getiren Refik’in soyadı niye Saydam?
Atatürk, doktor Refik’e neden Saydam soyadını verdi?
Çünkü, bizatihi sağlık kavramının temeli saydamlıktır, şeffaflıktır.
Halkın sağlığını, saklayarak gizleyerek, gerçekleri örterek, koruya-

mazsınız.
Halkın sağlığını ancak ve ancak saydam davranarak koruyabilirsi-

niz.
Bu çerçevede soruyorum…
Virüsten endişeleniyorsunuz.
Farz edelim, iki doktor seçeneğiniz var.
Biri, Angela Merkel tipi doktor.
Biri, asrın liderimiz tipi doktor.
Teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz?
Doktor Merkel lafı hiç eğip bükmüyor, başınıza neler geldiğini göz-

lerinizin içine bakarak gayet açık anlatıyor, “teşhisi ciddiye almazsan 
ölürsün” diyor, “uyarılarıma kulak vermezsen, kendin ölmekle kalmaz-
sın, ülkenin yüzde 70’ine bulaştırırsın” diyor, “tanı test kiti’ni merak 
etme, fazlasıyla hazırladım, solunum cihazını merak etme, fazlasıyla 
hazırladım, işim ne olacak diye merak etme, 550 milyar euro hazırla-
dım, işinin korunması için sana söz veriyorum, bu süreçte yiyecek içe-
cek bulman konusunda sıkıntı yaşamayacağını sana garanti ediyorum, 
sen sadece sakin ol ve dediklerimi yap” diyor.

Asrın doktoru ise, bir hafta ortadan kayboluyor, randevu almak isti-
yorsun, yok, bir hafta sonra geliyor, konut kredisi veriyor, uçak biletin-
deki kadeveyi indiriyor, kolonya serpiyor.

Hem “evde kal” diyor.
Hem “işine git” diyor.
Yaşın 65’se “sen sokağa çıkma” diyor.
65’ten gün almadıysan, karışmıyor.
“Dua et” diyor.
“Hiçbir virüs bu yazdığım reçeteden güçlü değildir” diyor.
“Bırak tökezlemeyi, güçlenerek atlatacaksın” diyor.
Teşhis ve tedavi için hangisini tercih edersiniz?
(Dünya Tabipler Birliği’nin Lizbon Bildirgesi’ne göre, hastanın, 

kendisine bakacak olan hekimi, özgürce seçme hakkı vardır.
Ama bu hak, elbette sadece kendi ülkesiyle sınırlıdır.
Doktor Merkel gelsin beni tedavi etsin diyemezsin.)
Doktor Refik’in soyadı, işte bu yüzden Saydam’dı!
Hıfzıssıhha Enstitüsü gibi Cumhuriyet değerlerinin kıymetini bilip, 

sahip çıkarsan, geliştirirsen, Robert Koch Enstitüsü gibi bir kurum hali-
ne getirirsen, hastalıklarla başedersin, sağlığını korursun.
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Aksi halde, bu saatten sonra anca, bulabilirsen kolonya sürersin!”[106]

***

Böyle kofti Kemalistler, ne Kemalizmin ne olduğunu bilirler, Mus-
tafa Kemal’le Atatürk’ün çok farklı kişiler olduğunu bilirler, ne de Tür-
kiye’nin tarihini, sınıf ilişki ve çelişkilerini bilirler. 

Bunların tuzu kurudur. Bu aşağılık soygun ve ihanet düzeninde ke-
yifleri gıcırdır. Dikkat edersek hep kâhkâh kihkih eşliğinde anlatırlar 
hikâyelerini… Bugünün mandacılarıdır bunlar…

Böyleleri Amerikan Muhibbidir, İngiliz, Alman, Fransız, İtalyan 
Muhibbidir. Avrupa Birlikçidir, NATO’cudur. 

Meclisteki Beşli Çete’nin tamamı da ABD ve AB hizmetkârlarıdır, 
taşeronlarıdır, piyonudur. Hepsi de haindir bu sebeple…

Hiç unutmayalım: Mustafa Kemal’i Mustafa Kemal yapan Ulusla-
rarası Emperyalizmi iki kez üst üste hezimete uğratmış olmasıdır: İlki 
Çanakkale’de, Sonraki de Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Sa-
vaşı’mızda…

Bu can alıcı gerçeği görüp anlamayan ne Mustafa Kemal’i bilir, ne 
de Türkiye Yakın Tarihini…

Merkel’le AKP’giller arasındaki fark
sınıfsal karakterlerindendir

Angela Merkel, Modern Parababalarının-Finans Kapitalistlerin 
iktidarının temsilcisidir. Dini mini orada kimse takmaz. Kendi ülkesi 
içinde kanun yoluyla iş yapmak, yürütme erkini kullanmak mecburi-
yetindedir iktidarlar. Tabiî liderleri de. O sebeple de bu tür salgınlarda 
milletine olayın gerçeğini söylemek ve ona çözüm üretmek zorundadır. 

Türkiye ise 6 bin yıllık sömürgen sınıf Antika Tefeci-Bezirgân Ser-
mayenin temsilcileri eliyle yani Tayyipgiller eliyle yönetilmektedir. 

Tefeci-Bezirgânlıktan Finans-Kapitalistliğe sıçramış olsalar da ik-
tidar araçları Antika Çağlardakiyle aynıdır. Yani Din Alıp Satmak, 
Kur’an’ın deyişiyle Allah’la Aldatmak…

İşte o yüzden Halkımızı durup dinlenmeden İblisçe yalanlarla kan-
dırır bunlar… Her konuda yalan söylerler. Hepsi de çok verimli çalışan 
birer Yalan Makinesidir bunların. 

İşte bu farklılıktan dolayı ABD, AB sömürgeci, emperyalist haydut-

[106] https://www.sozcu.com.tr/2020/yazarlar/yilmaz-ozdil/hifzissihha-5705950/.
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lardır. Türkiye ve benzeri ülkeler de yarısömürge ülkelerdir. 
Emperyalist Haydutlar, güçleri oranında dünyayı paylaşır, geri ülke-

lerin (bizim gibi) doğal kaynaklarını, halkların alınterini soyar, sömü-
rür, elde ettikleri Çapul Ganimetini kendi ülkesine götürür, bizdeki ha-
inlerse ülkelerini, halklarını, vatanlarını peşkeş çeker onlara, devşirilip 
iktidara getirilmeleri karşılığında. Tabiî iktidarları süresince de durup 
dinlenmeden, çöl çekirgeleri gibi, süne zararlıları gibi yiyip bitirirler 
ülkenin varını… Şehirlerinden doğasına, yeraltından yerüstüne talan 
ederler her yeri…

Saygıdeğer Halkımız;
Bu ABD, AB ve Siyonist İsrail işbirlikçisi hainler güruhundan kur-

tulmadığımız sürece ülkemizin başından belalar eksik olmayacaktır.
Bunların ve dayandıkları sınıfın, temelleriyle birlikte ekonomik, 

sosyal ve siyasal varlıklarına son verecek bir Halk Devrimidir gerekli 
olan. 

Devrimci Demokratik Halk Devrimi ve onun zaferi sonrasında ku-
rulacak Halkın Devrimci Demokratik İktidarı…

Stratejik hedefimiz odur zaten…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

22 Nisan 2020  





Ayrım
Otuz Yedi
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Yaşasın 1 Mayıs!
Saygıdeğer arkadaşlar; 
Bu yıl 1 Mayıs’ı, üzgünüz ki meydanlarda, sloganlarımızı haykıra-

rak, mücadele içinde kutlayamıyoruz…
Bilimin buyruğu böyle davranmaya mecbur ediyor bizi… 
Bilindiği gibi insanlığa karşı dünya çapında saldırıya geçmiş bir 

ölümcül virüsle karşı karşıyayız. Yani bir doğal afetle yüz yüzeyiz.
Her doğal afet gibi bu da geçecek, kuşkusuz. Ama bu geçiş biraz za-

man alacak. Bir süreç oluşturacak. İşte bu süreci en az can kaybıyla, en 
az hasarla atlatabilmek için konunun uzmanı bilim insanlarımızın nasıl 
davranmamız gerektiğine dair uyarı, öneri ve buyrukları var. Bizim de 
bilime ve özgürce-aydınlık düşünebilen, sorgulayabilen, akla inanan, 
bunları rehber edinen insanlar olarak oradan gelen sese kulak verme-
miz, söylenenlere harfiyen uymamız gerekir. 

Ne diyor o ses?
İmkânların elverdiği ölçüde evde kal. Dışarı çıkman, çalışman, işi-

ne devam etmen durumunda da korunma tedbirlerine başvur… Gerekli 
korunmanın sağlanması için patronunla mücadele et…

Yani özetçe; bu Kovid-19 denen virüsle karşılaşmamaya çalış. Has-
talığın sana bulaşmamasına çalış. 

Ve de beden ve ruh direncini sağlam tut… Bunun için de yine bili-
min önerilerine uy…

Çünkü bu lanet virüs, direnci-savunma mekanizması güçlü olan in-
sanlara genç olsunlar, yaşlı olsunlar bir şey yapamıyor… Veya çok az 
şey yapabiliyor… Bu da önemsiz oluyor… 

İşte bu sebeplerden dolayı bu 1 Mayıs’ı meydanlarda, mücadelenin 
huzur ve hazzı içinde kutlayamıyoruz…

Proletarya İktidarını uluslararası çapta temsil eden iki ülkeden biri 
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olan Küba Halk Cumhuriyeti de, aldığı bir kararla aynen bizim gibi 1 
Mayıs’ı Havana’daki devasa Che figürünün göründüğü Devrim Meyda-
nı’nda kutlamamaktadır. 

Bildiğimiz gibi 1 Mayıs’ın iki yönü vardır:
1- İşçi Sınıfının Uluslararası Bayramıdır 1 Mayıs…
Onun birliğinin, durumu ve çıkarlarının ve de düşmanlarının 

aynı olduğunun, kurtuluş için de mücadelesinin uluslararası olması 
gerektiğinin bir kez daha bilince çıkarıldığı gündür…

İşçi Sınıfı Hareketi işte bu nedenle uluslararası bir harekettir özünde. 
1 Mayıs, İşçi Sınıfı Hareketinin en sonunda dünya çapında zafere 

ulaşacağının ve kendisiyle birlikte tüm insanlığı da, insanın insanı ezip 
sömürdüğü bu hayvanlık konağından kesince kurtarıp Gerçek İnsanlık 
Konağına sıçratacağının müjdesini verir. 

Yani insanlık, İşi Sınıfı yanından kurtuluşa ulaşacaktır…
2- 1 Mayıs, sömürücülere karşı, insanı yük hayvanları olarak 

gören Parababalarına karşı, Uluslararası Emperyalistlere ve onla-
rın yerel işbirlikçilerine karşı mücadele günüdür.

ABD-AB Emperyalist Haydutlarının dünyayı kan ve ateşe boğduğu 
bu günlerde, 1 Mayıs’ın mücadele yönü daha da öne çıkar. 

Bu tepeden tırnağa suça batmış, din maskeli bir soygun ve ihanet 
çetesinden başka hiçbir şey olmayan, ABD yapımı ve ABD taşeronu 
Tayyipgiller iktidarına karşı mücadele elbette ki en öncelikli siyasi gö-
revimizdir. 

Bu görevi büyük oranda internet ortamında-sanal ortamda, ya da 
sosyal medyada vermek zorunda kalıyoruz bu günlerde…

Fakat bu günler de geçecektir. Meydanlarda sloganlarımızın yankı-
lanacağı zaman gelecektir, kuşkusuz…

Bu Kovid-19 virüsü ya kendi kendine mutasyona uğrayıp ölümcül 
olmaktan çıkacak, ya aşısı bulunacak, ya da toplumun büyük çoğunlu-
ğuna bulaşıp en güçsüzleri öldürecek, geriye kalanları da bağışık kıla-
rak, “sürü bağışıklığı” oluşturarak defolup gidecektir gündemimizden, 
ülkemizden…

O gün gelinceye kadar da bilime ve bilim insanlarının dediklerine 
uyup, en az yarayla, hasarla atlatabilmemiz için bu süreci, 1 Mayıs’ı bu 
yıl böyle kutlamak durumunda kaldık…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Nisan 2020 



Ayrım
Otuz Sekiz





317

AKP’giller’de yalan, hile bitip tükenmez...

Hâlâ yalan, hâlâ dümen, hâlâ aldatmaca!..
Sanki otomatiğe bağlanmış yalan, aldatma ve ihanet makinesi 

bunlar…
Neymiş?
Korona, varacağı en tepe noktaya varmış ve artık düşüşe geçmiş. 

Günlük vaka sayıları düşme eğilimine girmiş, can kayıpları da aynı 
şekildeymiş, yani düşüşe geçmiş…

Bu durumlar da gösteriyormuş ki salgın kontrol altına alınmakla 
kalınmamış, geriletilmeye, etkisizleştirilmeye başlamış.

Hatta Kaçak Saray’da mukim Başpatron; “İnşallah Ramazan so-
nunda iki bayramı birlikte yaşayacağız”, diyerek bir ömür de biçti Ko-
ronaya… Yani Ramazan sonunda her şey normale dönecekmiş salgın 
mecrasında…

Namuslu bilim insanlarımızın görüş ve tespitleri ise bunun tam ter-
sidir. Namuslular felaket konusunda “daha işin başlangıcında olduğu-
muzu”, Tayyipgiller’in yaptıkları açıklamaların gerçeği tersyüz ederek 
halkı kandırmayı amaçladığını dile getirmektedirler. 

Ve sağlıklı bir kriz yönetimi için halkın gerçekleri bilmesinin çok 
önemli ve yararlı olduğunu söylüyorlar. 

Bu namuslu bilim insanlarımızdan Prof. Dr. Sencer İmer, konuya 
ilişkin şunları söylüyor:

***
Değerli arkadaşlar,
Vakaların tırmanma hızı devam ediyor.  Vakaların ikiye katlanma 

hızı bugün 21,8 güne düşmüş görünüyor, ama bir gün önce 14 gündü. 
Böyle bir düşüş işin tabiatına aykırı. Ama Sağlık Bakanlığı’nın sabun-
lanmış sayıları ile dahi 150.000 vakaya 5 Mayıs’ta ulaşmış oluyoruz.
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Türkiye’nin yarısının enfekte olması bugünkü veriler ile 27 Eylül’e 
gitmiş görünüyor, halbuki bu değer bir gün önce 22 Ağustos’tu. Yani 
bütün sayı oynamalarına rağmen salgının yayılma hızını istedikleri de-
ğere, bir yıl geriye atmayı beceremediler. Vaka/test oranını bir günde % 
11.7’den % 8,2’ye düşürdüler. Bu mümkün değil. İşin akışına aykırı. 
Yani az test ve sonuç getirmeyen testler yapmışlar. Bütün mesele az 
vaka çıkarmak ve 100.000 vakayı göstermek yerine 98.000’de kalmak. 
Zira CB plato yapıyor dediği için ona uygun vaka sayısı üretmek ge-
rekiyor. 

Bu tam bir rezalet!
Artır test sayısını ve doğru kişilere test yap o zaman seni görelim. 

Ama bütün buna rağmen İtalya’nın 3 hafta önceki durumundayız, vaka 
sayıları itibariyle. Çin’i, İran’ı geçtik, yakında Almanya ve İngiltere’yi 
geçebiliriz. Hangi plato?..

Vaka tırmanması hızla sürüyor.
Ölüm oranı % 2,3 görünüyor ancak maalesef gerçek ölüm sayıları 

değil bunlar. Muhtemelen bunun en az iki katı olduğunu tahmin edi-
yorum: ölenler, farklı kategorilerde gösteriliyor. Bugün itibariyle me-
zarlıklardan ve TÜİK’ten ölüm sayılarının verilmesi yasaklanmış. Bu 
Ankara Üniversitesi Halk Sağlığı ABD Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet 
Saltık’ın tespiti. DSÖ de Türkiye’yi bu yanlışları düzeltmesi konusunda 
uyarmış.

Türkiye maalesef totaliter ülkelerde görülen tavırlar ile bu salgını 
yönetmeye çalışıyor, daha doğrusu yönetemiyor. Çok yazık!

Böyle 2 veya 4 günlük karantinalarla sonuç çıkmaz, en az bir ay 
ciddi karantina gerekiyor. İtalya, İspanya olmaya doğru gidiyoruz, hat-
ta belki İstanbul, Kocaeli, İzmir, Ankara, Konya gibi şehirlerde durum 
daha da kötü! Bu yüzden şehir bazında sayıları vermiyorlar.

Şeffaf ve açık olmak şart; bu panik yaratmaz. Tersine bilinçli bir 
kriz yönetimi için şart!

Türkiye daha işin başında; plato vs. gibi boş yaklaşımları bırakalım. 
Kendi kendimizi kandırmayalım!

22 Nisan 2020 
Prof. Dr. Sencer İMER[107]

***

Gördüğümüz gibi acı gerçeği olanca açıklığıyla ortaya koyuyor bi-
lim insanı…

Tayyipgiller halk ve bilim düşmanlıklarından dolayı, öngörüsüzlük-
lerinden dolayı, hainliklerinden dolayı göz göre göre geliyorum diyen 
Korona afetine karşı hemen hiçbir önlem almamışlardır. Bilim insanla-

[107] http://ahmetsaltik.net/2020/04/23/prof-dr-sencer-imerden-koronavirus-salgini-hak-
kinda-uyarilar/.
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rının uyarı ve önerilerini de dinlemediler, bilim düşmanlıklarından ve 
Ortaçağcı zihniyete sahip oluşlarından dolayı.

Şimdi de Türkiye’yi bile isteye içine attıkları felaketin boyutlarını 
ve saldırganlığını küçük, bu süreçte yaptıklarını ise büyük bir şeymiş 
gibi göstermeye çabalayarak yine halkı kandırmaya uğraşıyorlar.

Bunlar böylesi büyük salgınları yönetecek çapa asla sahip değiller-
dir. Türkiye’nin şanssızlığı, bu felaketle böylesi bir iktidarın boyundu-
ruğu altındayken karşılaşmış olmasıdır.

Tayyipgiller’in bildiği ve mahirane bir şekilde uyguladığı tek şey; 
Kamu Malı hırsızlığı, din alıp satmak yani insanlarımızı “Allah’la Al-
datmak” ve vatan satıcılığı, Amerikan işbirlikçiliğidir. ABD taşeronlu-
ğudur. BOP Eşbaşkanlığıdır. 

Saygıdeğer Arkadaşlar;
Yapmamız gereken, kendi yaramızı kendimizin sarmasıdır. Bu da 

bilimin sesine, öneri ve buyruklarına kulak vermek, ona uygun davran-
maktır.

Unutmayalım ki bu kara günler geçecektir. Korona da geçecektir, 
Tayyipgiller’in bu vurgun, soygun, zulüm ve ihanet iktidarı da…

Umutla, kararlılıkla mücadeleye devam…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

2 Mayıs 2020





Ayrım
Otuz Dokuz
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AKP’giller’in Suriye politikası
ülkeyi 200 milyar doları aşan zarara uğrattı

Ey hain kere hain!
Ey ABD Ankara Büyükelçisi, CIA Şefi Morton Abromowitz dev-

şirmesi!
Ey ABD taşeronu, BOP Eşbaşkanı!
Ey Türk ve Türkiye düşmanı!
Ey Ege’de 18 Adamızı Yunanistan’a peşkeş çeken vatan satıcısı!
Ey yalnızca Para Tanrısı’na tapınan Allahsız ve Kitapsız!
Ey din maskeli Haydutluk Çetesi Şefi kamu malı hırsızı!
Ey 18 yıldan bu yana Türkiye’yi felaketten felakete sürükleyen, 

insanları “Allah’la Aldatan Büyük Aldatıcı”!
Ey Ortadoğu’da 10 milyon Müslümanın ABD, AB Emperyalist 

Çakalları ve Siyonist İsrail tarafından katlinde onlara taşeronluk et-
miş eli kanlı zalim!

2011’den beri ülkeye doldurup beslediğin 5 buçuk milyon vatansız 
ve milletsiz Suriyeli, hangi biçim ve nam altında olursa olsun, eninde 
sonunda terk edecekler Türkiye’yi. Ya geldikleri yere gidecekler, ya 
da nereyi isterlerse oraya…

Tabiî kadınlar ve çocuklar, onları buraya getiren hainlerin kur-
banı durumundadır. çünkü onların özgür bir iradesi söz konusu de-
ğildir.

Ve sen de eğer kaçabilirsen kaçıp gideceksin ülkemizden. Tabiî ava-
nenle beraber… Tıpkı “beraber yürüdüğünüz bu yollarda”ki suç ortağın 
Pensilvanyalı FETÖ gibi…

Yok, kaçamazsan; işte o zaman çekileceksin; “Gerçekten Türk Mil-
leti adına yargılama yapan, emri sadece kanunlardan ve vicdanından 
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alan tarafsız ve bağımsız gerçek mahkemeler”, karşısına…
Ve unutma; yalnızca bugünkü TCK kapsamındaki kanunlar çerçeve-

sinde yargılanacaksın.
İşlediğin binbir suçun hesabını verecek, cezasına çarptırılacaksın…
Bundan kaçışın, kurtuluşun asla olmayacak… Bunu aklına, belleği-

ne çelik bir kalemle yaz!..
Adınız Tarihin lanetli sayfalarında yazılı olacak. Okuyanlar iğrene-

rek, tiksintiyle izleyecek ihanet serüvenlerinizi.
Şu yaptığın son ihanete bak bir. Polis tarafından Adana’da kalbinden 

vurularak katledilen Suriyeli Ali Hemdan’ın babasıyla yaptığın telefon 
konuşmasında söylediklerine ve yaptığın kanunsuzluğa:

***
Ses Kaydının Tapesi
Ali Hemdan’ın Babası: Biz kardeşiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti 

Cumhurbaşkanıyla, Türkiye Cumhuriyeti Halkıyla, Hükümetiyle gurur 
duyuyoruz.

Tayyip Erdoğan: Adnan Kardeşim, özellikle bu Ali Evladımızın 
öldürülmesi konusu bizleri ciddi manada üzmüştür. Bununla ilgili ne 
gerekirse yapılacaktır. Zaten şu anda tutuklanmıştır ve cezaevindedir. 
Senin Evladın...

Ali Hemdan’ın Babası: Sayın Cumhurbaşkanım Ali sizin bir evla-
dınız, Onun hakkını ben size teslim ettim, siz ne istiyorsanız o olacak.

Tayyip Erdoğan: Yani bu konuda hiç endişeniz olmasın. Şu anda 
zaten polis biliyorsunuz tutuklandı, cezaevindedir. Gerek Adana Vali-
miz, gerek İl Başkanım, Milletvekillerim bunun sonuna kadar takipçisi 
olacaktır. Ali Evladımızın, onun hakkını hukukunu koruma noktasında 
hiç şüpheniz olmasın. 

Ali Hemdan’ın Babası: Sayın Cumhurbaşkanım sizinle gurur du-
yuyorum. Ali sizin evladınız, Ali’nin hakkının alınmasını talep ediyo-
rum sizden. Hükümetinizle, Devletimizle gurur duyuyorum.

Tayyip Erdoğan: Adnan kardeşim senin kaç çocuk var?
Çevirmen: 17 kişi, 18 tane çocuğu varmış Sayın Cumhurbaşkanım. 

İki eşi var, iki eşinden 18 çocuğu.
Tayyip Erdoğan: Bunların hepsi de şu anda Adana’da mı?
Çevirmen: Sayın Cumhurbaşkanım hepsi burada Adana’da.
Tayyip Erdoğan: Peki bunlar, vatandaşlık müracaatı yaptılar mı?
Araya giren görevli: Sayın Cumhurbaşkanım vatandaşlık müraca-

atlarını aldık efendim.
Tayyip Erdoğan: Şu anda yani hepsi de bizim vatandaşımız oldu.
Görevli: Hayır efendim daha henüz olmadı, daha yeni aldık efen-

dim, bugün aldık yani.
Tayyip Erdoğan: Daha bugün aldınız.
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Görevli: Evet efendim.
Tayyip Erdoğan: Ama tamamı da alındı mı?
Görevli: Tamamını alacağız efendim.
Tayyip Erdoğan: Alacağız demek başka, aldık demek başka.
Görevli: Alacağız efendim hepsini alıyoruz hepsini alıyoruz inşal-

lah.
Tayyip Erdoğan: Tamam. Yani orda da herhangi bir aksama olma-

sın, ondan da haberimiz olsun. 
Görevli: Sayın Cumhurbaşkanım hiçbir aksaklık olmayacak inşal-

lah.
Tayyip Erdoğan: Tamam. Ben tekrar Ali Kardeşime Allah’tan rah-

met diliyorum. Rabbim inşallah cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. 
İnşallah şehitler sınıfına dahil etsin.

Çevirmen: Sayın Cumhurbaşkanım, Ali sizin çocuğunuz, çok te-
şekkür ediyorum size, diyor. Bütün hükümetinizle, İl Başkanızla, Va-
linizle, buradaki her şeyinizle, Sayın Ömer Çelik de beni aradı, diyor. 
Herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Size sonsuz saygılarımı sunuyo-
rum. Ali sizin çocuğunuz, sizinle gurur duyuyorum.

Tayyip Erdoğan: Mehmet...
Mehmet: Buyurun Sayın Cumhurbaşkanım.
Tayyip Erdoğan: Şimdi bunların peki oradaki bu kadar 17-18 ço-

cuk şu anda yaşam koşulları ne?
Mehmet: Sayın Cumhurbaşkanım iki eşten olan çocuklar var, iki 

ayrı evleri var. Bunlarla ilgili Sosyal Yardımlaşma Vakfımız hemen 
devreye girdiler efendim. Gerekli olan bütün yardımları biz kendileri-
ne aktarmak suretiyle ilettik. Aileye de zaten dünden itibaren biz, Sa-
yın Valimizle birlikte buradayız. Sürekli geliyoruz İlçe Başkanımızla 
birlikte. Ne ihtiyaçları varsa onları Efendim not etmek suretiyle aldık 
Efendim.

Tayyip Erdoğan: Yani bunların vatandaşlık durumu da madem ol-
duysa, yani çocuklarda da yaş durumu nedir ne değildir, şu anda Türkçe 
durumu nedir ne değildir, bunların filan incelemesini süratle yapın da, 
Vatandaşlık da alındığına göre ondan sonra da istihdam konusunda da 
bazı adımların atılması, hiç olmazsa bunların kendine yetme konumuna 
getirir, daha isabetli olur.

Mehmet: Tamam Sayın Cumhurbaşkanım. Talimatlarınızı aldık 
efendim, takibini yapacağız inşallah.

Tayyip Erdoğan: Tamam
Mehmet: Efendim çok teşekkür ediyoruz. Saygı hürmet diliyorum. 

Bütün buradaki ahalinin, taziye evindeki arkadaşların size selamları var 
efendim.

Çevirmen: Aşiret adına saygılarımızı sunuyoruz.
Mehmet: Tüm aşiretleri adına saygıları sunuyorlar. Bütün aşiretin 

ileri gelen arkadaşları da var, size selamları var efendim hepsinin.
Mehmet: Bir saniye efendim, Adnan bey bir şey söylemek istiyor.
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Ali Hemdan’ın Babası: Sayın Cumhurbaşkanım, kendi aşiretim 
adına, size şükranlarımızı saygılarımızı sunuyoruz. Sizinle hükümeti-
nizle, Devletinizle gurur duyuyoruz.

Tayyip Erdoğan: Adnan Kardeşim, ben de öncelikle yani Suriye 
Halkına Milletim adına en kalbi selam, sevgilerimi gönderiyorum. Dün 
de biliyorsunuz Afrin’de çok büyük bir felaket yaşandı. Orada da 40 
tane Afrinli kardeşimiz maalesef bu PKK tarafından şehit edildi. 47 
tane de yaralı var. Onları da takip ediyoruz. Ve bu felaketi hazırlayan 
PKK’lı teröristi de yakaladık.

Çevirmen: Allah rahmet eylesin.
Görevli: Sayın Cumhurbaşkanım saygı hürmetlerimizi sunuyoruz 

Adana’dan.[108]

***

19 yaşındaki bir gencin polisçe vurularak katledilmesi, dünyanın 
neresinde olursa olsun insanım diyen herkesin yüreğini yakar. Fakat 
olayın bu yanı ayrı bir konudur. 

Ali’nin katili sadece onu vuran polis değildir. Hem babası olacak o 
vatansız hem de onu Türkiye’ye alıp yıllar boyu besleyen sensin…

O adam ve sen Türkiye’yi; “Suriyeli hain üreme ve üretme çiftliği”, 
yaptınız, Tayyip nam hain!

Şuraya bak ya…
Adam iki eş ve 18 çocuğuyla birlikte kendisini Türkiye’ye besleti-

yor…
Yoksul, çilekeş, bilgi ve bilinçten yoksun, ABD Haydudunun “Yeşil 

Kuşak Projesi”yle, Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon Dini’nin afyo-
nuyla beyni uyuşturulup zihin hasarına uğratılan zavallı on milyonlar, 
bu ihanet oyununu büyük bir sessizlik ve kabulleniş içinde izliyor ve 
hâlâ yüzde otuz beş oranında Tayyipgiller’e oy yağdırıyor…

Ülkeyi 200 milyar doları aşan zarara uğrattın, hain, bu Suriyeliler 
yüzünden…

ABD, bu ihanetlerinden ve kendisine yaptığın hizmetkârlıktan do-
layı sana hep; “Efferim oğlum Tayyip, sen bu yolda devam et!”, diyor, 
enseni tapışlıyor…

Ne diyor İsrail?
“Tayyip Erdoğan Hükümeti Suriye’de bizim düşmanlarımızı 

öldürüyor.”

Siyonist İsrail adına, efendin ABD adına Suriye’de milyonlarca 

[108] https://www.hkp.org.tr/turk-vatani-ustunde-turku-azinliga-dusurmeye-cabaliyor/
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Müslümanın canına kıydın, kıydınız, hain!
Ali’nin 20 kişilik ailesine vatandaşlık verilsin derhal, diye emirler 

yağdırıyor Tayyip…
Bir kez daha kanun manun tanımazlığını ortaya koyuveriyor.
O zaman 5 buçuk milyon Suriyeli vatansız kaçkının tamamına ver 

vatandaşlığı… Onların eksiği ne?..
Şunu bil ki ey hain;
Sen de, senin iktidarın da, parti görünümündeki “çıkar amaçlı ve din 

maskeli suç örgütü”n de gayrimeşrusunuz. Anayasa ve kanunlar dışı-
sınız. Sizin yaptığınız tüm işlemler, attığınız tüm imzalar geçersizdir, 
boştur. Bunu da bil adın gibi…

Siz ABD karartması ve dayatması altında İblisçe hile yolları kul-
lanarak Türkiye’yi ele geçirmiş bir azılı suç örgütüsünüz. Ve eninde 
sonunda defolup gideceksiniz.

Birinci Milli Kurtuluş’ta yendik, yine yeneceğiz…

Sen, Türk ve Türkiye düşmanısın
Bir de neymiş?
Ali “şehitmiş”, öyle mi?
Fetvacın Ali Erbaş’a söyle, hemen bir fetva yayınlasın bu konuda…
Gezi Direnişi’mizde katlettirdiğin Ali İsmail’ler, Berkin’ler, Ah-

met’ler ve toplam 8 Gezi şehidimiz şehit değil sence, üstelik de “terö-
rist”, ama Suriyeli Ali şehit, öyle mi?

Küçük Armutlu’da polisin sadece evimize böyle paldır küldür, ka-
nunsuz, izinsiz giremezsin, dediği için oracıkta katlettiği Dilek Doğan 
şehit değil, hem de “terörist” sence, öyle mi?

Dilek’in babasının, kâfiri imana getiren şu acı feryadına bak bir:
“Kızımı yıkadılar definden önce. Saçlarını kurutturdum üşü-

mesin diye. İyice kuruttular, annesi de ördü güzelce. Çok severdi 
saçlarını. Ellerine kına yaktık. Sırtına da battaniye koyduk top-
rağın sertliği acıtmasın diye. Aslında Dilek kendi yorganıyla çok 
rahat yatardı ya, o acıyla kendi yorganını koymayı akıl edemedik 
işte.”[109]

Fakat bu sözler senin için hiçbir anlam ifade etmez. Çünkü sende 

[109] http://www.diken.com.tr/polis-kursunuyla-vurulan-dilek-dogani-ailesi-anlatti-ba-
basi-olen-polis-cocuguna-gozyasi-dokmustu/.
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vicdani ve insani tüm değerler iflas etmiş durumdadır.
İşte senin karanlık ve ihanet dolu ruh dünyan bu… Sen busun…
Türk ve Türkiye düşmanısın evvel ezel…
Senin bütün derdin Türk Vatanı üstünde Türk’ü azınlığa düşürmek… 

Türkiye’yi bu yolla tasfiye etmek, Tarihe gömmek…
Yapımcın, devşiricin ve efendin seni bu yüzden seçti. Sendeki bu 

yüksek ihanet potansiyelini sezip keşfetti, alçak emperyalist haydutlar 
ABD, AB ve İsrail. Sen onlara çalışmaktasın 18 yıldan beri…

Hocan Necmettin Erbakan bile
senin Türkiye’yi felakete götüreceğini görüyor

Bu gerçeği senin velinimetin, hocan, yetiştiricin Necmettin Erba-
kan, ömrünün son günlerinde bak nasıl ortaya koyuyor:

***
Videonun Tapesi:
“(…) Düşününüz, bütün Güney Anadolu’daki hududumuz, Suriye 

ve Irak hududumuz baştan sona kadar şimdi artık İsrail’in olacak. Yahu-
di’yle hudut olacaksın. O Yahudi de İran’la savaşacak. Ve sana diyecek 
ki; sen de benimle beraber ol.

“Bunlara kalsa bunlar onlarla beraber İran’la savaşmaya da kalkar-
lar. Böylece İslam âlemini darmadağın ederler, insanlığı mahvederler.

“Öyle olmasa dahi arkadan hedef Türkiye’dir. Türkiye’ye hücum 
edecekler, Türkiye’ye Sevr’i uygulayacaklar. Güneydoğu’yu alacaklar, 
İsrail’e katacaklar. Ermenileri getirecekler, Pontus’u getirecekler. Ne 
yapacakları belli… Zaten de onlar hazırlıklarını şimdiden yapıyorlar, 
adım adım…

“Bütün bunların hepsi, bu arkadan gelecek olayların hepsi bizim 
milli menfaatlerimize aykırı. 1400 yıllık Osmanlı-Selçuklu dönemimi-
zin tarihine aykırı. Bulunduğumuz cepheye aykırı. Biz hep mazlum-
lardan yana olduk. Hiç bebek katillerini şimdiye kadar desteklemedik. 
Onlara maşalık yapmadık. Bebeği tutup da “al şunu öldür” demedi bu 
millet, tarihi boyunca. İlk defa bunların döneminde söylüyor.

“(…) Bu ne büyük vahşet… Bunun elbette dünyada da hesabını ve-
remezler, ahirette de hesabını hiç veremezler!

“Şimdi ülkenin gidişatı maalesef böyle bir istikamete doğru gidiyor. 
Öbür taraftan millet eziliyor.

“(…)
“(Batılı emperyalistler ve Siyonist İsrail) 80 senedir şimdi bunun 

için uğraşıyorlar. Bizi işsiz bırakmak, aç bırakmak, borca esir etmek ve 
dinimizden uzaklaştırmak için.

“En uygun yönetim olarak da bu AKP yöneticilerini buldular. Çağır-
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dılar; dediler ki; “Bak bizim planımız bu. Artık Büyük İsrail’in kurul-
ması vakti geldi. Bir an evvel bunları yapacağız. Size bu sandalyeleri 
vereceğiz ama siz de emirlerimizi yerine getireceksiniz.”

“Bunları işbaşına getirdiler. Şimdi emirlerini bir bir uygulattırıyor-
lar. Geçen sefer tezkereyi Meclis reddettiği için bunlara büyük azar 
geldi:

“Biz sizi bunun için mi koyduk!
“Efendim ne yapalım, Meclis reddetti.”
“Höt! Becereceksiniz… Emrimizi harfiyen vaktinde yerine getire-

ceksiniz. Beceremezseniz sizin yerinize becereni getiririz.”[110]

***

Ve ölmeden bir gün önce kendisini ziyarete gelen Namık Kemal 
Zeybek’e, bakın ne vasiyette bulunuyor Erbakan:

***
Videonun Tapesi:
Namık Kemal Zeybek: Mehmet Akif yaşasa bunlarla mücadele 

ederdi. Erbakan yaşarken bunlarla mücadele ediyordu.
Çağlar Cilara: Etti mi son döneminde? Karşı mıydı bu kadroya?
Namık Kemal Zeybek: Hem de nasıl. Ooo bakın size ne anlata-

yım...
Erbakan bunların Türkiye’yi felakete götürdüklerini gördü. Bu ta-

kımın. Her ay beni çağırırdı. Bizim bir birlikteliğimiz ve dostluğumuz 
vardı. Hapishanede birlikteydik. Dil Okulu’nda, sonra ben bakanken o 
benim başbakanımdı falan. Çağırırdı ve proje şu: Milli Kurtuluş Partisi 
kuralım. Bu çatı altında Saadet Partisi’ni, Büyük Birlik Partisi’ni, Mil-
liyetçi Hareket Partisi’ni sayıyordu, işte Doğru Yol Partisini...

Çağlar Cilara: Vefatından önceki projesini açıklıyorsunuz Erba-
kan’ın...

Namık Kemal Zeybek: Projesi bu Erbakan’ın. Ölümünden birkaç 
yıl önce başladığı ve ölümüne kadar sürdürdüğü, hiç vazgeçmediği pro-
je bu. Yani bunları Milli Kurtuluş Partisi altında toplayalım. Bunlar git-
sin, sonra biz her parti kendi milletvekilini alsın, partisine dönsün. Bir 
çatı parti kuralım diyordu.

Çağlar Cilara: Siz her ay Erbakan’la buluşup bunu konuşuyordu-
nuz...

Namık Kemal Zeybek: Bunu konuşuyorduk, hikayemiz uzun ama. 
Ölümünden bir hafta kadar önce ben ziyaretine gitmek istedim. O za-
man Demokrat Parti Genel Başkanıydım. Dediler ki hasta ve kimseyi 
kabul etmiyor.

Sonra ikinci bir haber geldi. Sizi duyunca dedi; görüşmek istedi, 

[110] https://www.youtube.com/watch?v=s2Z84Onr0os.
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dedi. Biz Şevket Kazan Bey ile gittik. Şevket Kazan onun yanından 
hiç ayrılmayan sadık bir dostudur. Hep yanında oldu. Ölümüne kadar. 
Onunla birlikte gittik. Hoca, Erbakan Hoca yataktan kalkmış sedirde 
oturuyor, hastanedeki odasında ve boynunu taşıyamıyor. Boynu bükük 
duruyor. Vücudu da çökük duruyor.

Ama o vaziyette iken gözlerime derin derin baktı. “Namık Kemal”, 
dedi; “vatan ve millet tehlikede. Vatanı ve milleti bunlardan kurtarın” 
dedi.

Çağlar Cilara: Ak Partililer için söylüyor.
Namık Kemal Zeybek: Ak Partililer için söylüyor.
Çağlar Cilara: Kendi yetiştirdiği öğrencileri için...
Namık Kemal Zeybek: Bunlar işte kaçıp diyor, top oynuyorlarmış 

falan diyor. Ve...
Çağlar Cilara: Başka ne kullandı ifade?
Namık Kemal Zeybek: Bunu kullandı. Daha önceden bunların Si-

yonist olduğunu söylüyordu.
Çağlar Cilara: Evet söylüyordu. Ama ölümünden bir hafta önce 

size diyor ki vatan tehlikede, vatanı bunlardan kurtarın.
Namık Kemal Zeybek: Vatan ve millet tehlikede. Vatan ve milleti 

bunlardan kurtarın, dedi. Ben duygulandım. Daha fazla da rahatsız et-
mek istemedim. Allah şifa versin, dedik, kalktık. Dışarı çıktık. Şevket 
Bey hüngür hüngür ağlıyor. 

Ne oldu Sayın bakan?
- Hocanın son vasiyeti bu. Gidiyor hoca dedi. Hissetmiş onu.
Çağlar Cilara: Erbakan Hoca’nın vasiyeti buydu yani...
Namık Kemal Zeybek: Vasiyeti buydu.
Şimdi ne oldu?
Öldü. Ölünce badem gözlü oldu...
Ve şimdi bakıyorum Erbakan Hoca ile ilgili, ona sahip çıkacak şe-

kilde bir takım programlar yapıyorlar.
Çağlar Cilara: Peki vasiyetini yerine getirmek için sizler ne yaptı-

nız? Siz derken yani o projeyi hayata geçirmek için çalıştınız mı?
Namık Kemal Zeybek: Çalıştık. Başaramadık. 
Çağlar Cilara: Olmadı.
Namık Kemal Zeybek: Olmadı. Yapamadık O ayrı bir hikaye ve 

uzun hikaye. Yapamadık...
Çağlar Cilara: Demokrat Parti Genel Başkanlığı döneminde çağ-

rılar yapmıştınız çeşitli partilere; gelin birlikte seçime girelim, diye. O 
dönemi hatırlıyorum ben sizin.

Namık Kemal Zeybek: Ya bakınız. MHP’ye çağrıda bulundum. 
Devlet Bahçeli’ye. Muhtelif kanallardan haber gönderdim. Yani biri 
götürmezse diğeri götürsün diye. O da şu: Biz şu anda en yani bu blokta 
en gelişmiş oyu en çok parti MHP. Bu besbelli. Dolayısıyla biz Demok-
rat Parti olarak MHP’yi kayıtsız şartsız desteklemeye hazırız.

O zaman var olan Türkiye Partisi. O da bu işin içinde, birlikteyiz. 
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Abdullatif Şener Bey sayın bakan. Büyük Birlik Partisi de bu işin için-
de, Saadet Partisi de buna uygun. Dolayısıyla biz gelelim MHP içinde 
MHP yoluyla Türkiye’yi bu sıkıntıdan kurtaralım.

Çünkü bu MHP’nin oylarını yani meydana getireceği rüzgar çok 
yükseklere çıkarır. Bunlar tek başına gelemezler. Böylece bir kurtuluş 
yolu açılır filan diye uğraştım. Ama bırakın olmadığını Devlet Bahçeli 
benimle görüşmeyi bile kabul etmedi. 

Çağlar Cilara: Evet randevularınızı hep reddetmiş.
Namık Kemal Zeybek: Yani Hatta görüşsün, Türkeş’in bir basto-

nunu sana verecem diye...
Çağlar Cilara: O kadar da zorladınız
Namık Kemal Zeybek: Hatta benden korkmasın diye dedim ki ben 

aday da olmayacağım yani MHP’ye de girmeyeceğim. Milletvekili ada-
yı da olmayacağım. Herhangi bir talebim de yok. Yani nefsi bir duru-
mum yok, ama inanmadı.[111]

***

Erbakan Hoca’yı bütünüyle haklı çıkardın, hain!
Ve rahmetli Yaşar Nuri Öztürk’ün deyişiyle senin Müslüman sıfa-

tıyla cenaze namazının kılınması bile caiz değildir. Tabiî bütün avane-
nin de:

“On küsur yıllık icraatı gulûl (kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla 
dolu olan AKP iktidarının bu gulûl siyasetlerini kotaran kodaman 
kadrolarının hiçbirinin cenaze namazı ‘Müslüman’ sıfatıyla kılın-
maz. Hatta onların katıldığı saflarda, girdikleri camilerde namaz 
kılınamaz.”

İşte siz busunuz, Tayyip ve Tayyipgiller…
Hesap vereceksiniz…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!..

4 Mayıs 2020 

[111] https://www.youtube.com/watch?v=09N7-zqBl6o.
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Sahte diplomalarla yaptığın bütün işler
Nitelikli Dolandırıcılık kapsamındadır

Bak Kaçak Saraylı Hafız!
Ortaya gerçek bir diploma koyabil, emrindeki mahkemelerde aç-

tıracağın hiçbir davada savunma yapmayacağım. Verdirdiğin hiçbir 
cezaya itiraz etmeyeceğim... Hapiste öleceksek de ölelim. Buna da ha-
zırım.

“Bu kadar da açık konuşuyorum!”
Ha, şunu da bil ki biz verdiğimiz sözden asla dönmeyiz. Sakın bizi 

kendin gibi belleme.
Sen, biliyorsun, önce söz verirsin; “ Eğer bunu ispat ederlerse biz 

her şeye varız”, diye. İspatı ortaya çıkınca da arazi olursun. Hırsızın, 
hırsızlık yaptığı yerden hızla kaçışı gibi, kaçarsın oradan. Bir daha 
hiç uğramazsın oraya...

Yok eğer bir diploma ortaya koyamazsan da Hafız, ki koyamayacak-
sın, yok çünkü...

O zaman da 83 milyon insanımızı eşek yerine koyma; “Ben Mar-
mara Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesini bitirdim”, diye…

Korkma, diplomam falan yok desen de, artık Saray’ın Hukuk Bü-
rolarından birine dönüştürdüğün YSK, senin CB adaylığını onaylar. 
“Diploma olmasa bile kesinlikle bir diploma vardır”, der ve yol verir 
CB seçimine girmene.

Ya da Reisimize diploma mı sorulur? Onun kendisi başlı başına bir 
diplomadır, hem de en kallavisinden, der; onaylar başvurunu...

Hafız; ortaya sahte diplomalar (iki tane) sürerek “resmi evrakta 
sahtecilik” yapıyorsun. Nitelikli dolandırıcılık yapıyorsun.

Hile ile TC Devletini ele geçirmiş oluyorsun, bütün kurumlarıyla. 
Onu yıkıp, yerine Tayyipgiller Din Devletini kuruyorsun. Yani bir dar-
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be yapıyorsun.
Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen maddeleri başta 

gelmek üzere hemen tüm maddelerini ortadan kaldırıyorsun.
Memleketin varını, avanenle birlikte yağmalayıp paylaşıyorsunuz 

aranızda. Tabiî “Yağlı Kuyruk” hep senin payına düşüyor. 
Yakın ya da uzak komşularımız olan Müslüman Ülkeler Halklarına 

ve antiemperyalist liderlerine; ABD, AB Emperyalist çakallarıyla Siyo-
nist İsrail’i arkana alarak kan kusturuyorsun.

Ege’de 18 Adamızı Yunanistan’a elinle teslim ediyorsun, efendile-
rinden (ABD ve AB’den) aldığın emir üzerine.

Bütün bu suçların, yüzde yüz kesinliğe sahip gerçeklerdir Tayyip...
Hafız sen sadece Fatih’teki İstanbul İmam Hatip Lisesi’ni bitirdin. 

Onu da ikmalde. Kur’an ve Arapçadan bütünlemeye kalmıştın...
Başka bir diploman yok senin... Hiçbir yüksekokula gitmedin sen. 
“Lise fark dersleri”ni verip Lise diploması aldım dediğin Eyüp Li-

sesi’yle hiç ilişiğin olmadı senin... Attığın tüm imzalar da geçersiz... 
Yaptığınız bütün anlaşmalar, verdiğiniz bütün ihaleler geçersiz. Bir suç 
çetesisiniz siz...

İşte bu sebeplerden dolayı sen suç işliyorsun, hem de sayısız...
Sana CB diyen herkes suç işliyor, suç ve suçluyu övmeden dolayı.
Siyasetçisi olsun, hukukçusu olsun, akademisyeni olsun, aydını, ga-

zetecisi olsun hepsi suç işliyor...
Gün gelecek yargılanacaksınız. Yasalara bağlı,  tarafsız ve bağımsız 

mahkemeler önünde... Hiç kaçışınız yok...
Hem de şu an yürürlükte olan TCK maddeleri kapsamında...
Halkız Haklıyız Yeneceğiz!

9 Mayıs 2020 
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AKP’giller, ABD Emperyalistlerinin de uyguladığı
Sürü Bağışıklığına geçti

Saygıdeğer arkadaşlar;
Tayyipgiller Hükümeti baktılar ki, zaten bayır aşağı giden ekono-

mileri, aldıkları bu yarım yamalak Kovid-19 salgını tedbirleriyle hızla 
yere çakılmaya doğru, çöküşe doğru gidiyor; tavır değiştirip onlardan 
da vazgeçerek Sürü Bağışıklığına geçişe yöneldiler. 

Artık ölen ölür bu salgında, kalanlar da bağışık hale gelmiş olur, 
diye düşünüyorlar. 

Yani İngiltere ve Amerika’nın aldığı tutuma geçiyorlar. Hatırlar-
sak; salgının başında, ABD Başkanı gibi keser kaçığı olan İngiltere 
Başbakanı Boris Johnson, salgına karşı benimsedikleri ve uygulama-
ya koydukları yöntemin bu olduğunu net bir ifadeyle ortaya koymuş-
tu; “Herd Immunity” terimini kullanarak. 

Bu anlayış, emperyalist sistemin en kıdemli ve en azgın emperyalist 
devletlerinin kendi halklarına bile nasıl bir acımasızlık içinde bulun-
duklarını bir kez daha somutça gözler önüne sermiştir. 

New York’ta görev yapan saygıdeğer hemşire Nicole Sirotek’in 
gözyaşları içinde anlattığı şu drama bakın bir:

***

“ABD’li hemşire ağlayarak itiraf etti: Korona hastaları ağır ihmal-
den ölüyor

“Koronavirüsün merkez üssü ABD’de bir hemşirenin anlattıkları 
durumun vahametini ortaya koydu. Hemşire, gözyaşları içinde ülkedeki 
korona ölümlerinin ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim yüzünden olduğu-
nu anlattı.

“Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD’de sağlık 
sistemi iflasın eşiğine geldi. Asya’da koronavirüs salgını etkisini iyice 
azaltırken salgının merkezi halini alan ABD’de vakaların ve can kayıp-
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larının önüne geçilemiyor. ABD’li Nicole Sirotek adlı hemşire ülkedeki 
korona ölümlerinin ihmallerden kaynaklandığını belirterek iki noktaya 
dikkat çekti: Ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim.

“EN UFAK OLAYDA HASTALARIN FİŞİ ÇEKİLİYOR”
“ABD’nin Nevada eyaletinde görevli olan ve koronavirüs salgınıyla 

mücadeleye destek vermek için New York’a giden Nicole Sirotek adlı 
hemşire gözyaşlarıyla ABD’deki sağlık sistemindeki ihmalleri anlattı. 
İtiraflarda bulunan hemşire koronavirüs tedavisi gören ve iyileşme ihti-
maline şüphe ile bakılan koronavirüs hastalarının solunum cihazlarının 
fişlerinin en ufak bir durumda çekildiğini ifade etti.

“BİNLERCE KİŞİ İHMALLERDEN DOLAYI ÖLÜYOR”
“Nicole Sirotek adlı hemşire, videoda ülkede tıbbi ihmallerin ol-

duğunu gözyaşlarına boğularak anlattı. Sirotek, ABD’de koronavirüs 
hastalarının “ağır ihmal ve kötü tıbbi yönetim” nedeniyle “öldürüldü-
ğünü” iddia ederken “Artık yasal olarak ne yapacağımı bilmiyorum. 
Savunucu gruplar bile bu insanlar hakkında bir şey yapmıyor, siyahî 
insanların hayatları burada önemli değil. Durum çok vahim. Binlerce 
kişi ihmallerden dolayı ölüyor” dedi.[112]

***

Emperyalistler insanları değil
sadece sömürü ve talanlarını düşünürler

Görüldüğü gibi siyahî hastalar başta olmak üzere yoksul insanlar 
ölüme terk ediliyor göz göre göre…

Bu katliama dönüşen vahşet karşısında yasal olarak ne yapacağımı 
bilemiyorum, diyor vicdanlı hemşire…

“Müslümanlardan, yoksullardan ve siyahlardan nefret ediyorum”, 
diyen ve bu anlayışıyla övünen bir insanlık düşmanını Başkan seçtiren 
ABD Parababalarının ve onların “Yürütme Kurulu”ndan başka hiçbir 
anlama gelmeyen Amerikan devletinin halka yönelik bu tutumuna şa-
şırmamak gerekir aslında…

Hatırlarsak; İspanya’da da bir doktor gözyaşları eşliğinde yaşlı 
hastaların fişi çekilerek ölüme terk edildiğini anlatmıştı bir ay kadar 
önce… Hollanda ve İtalya da benzer tutuma girmişlerdi. 

Hatta İsveç Sağlık Bakanlığının bir iç yazışmasında, hastaların, 
sağlık kuruluşlarının işleyiş-hizmet kapasitesini aşması durumlarında 
yetmiş yaş üzeri hastaların gözden çıkarılabileceği, yani ölüme terk edi-

[112] https://www.haberler.com/abd-li-hemsireden-koronavirus-itirafi-hastalar-13196493-ha-
beri/.
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lebileceği belirtilmişti, buyurulmuştu. 
Emperyalist devletlerin insana bakışı budur. Onlar sadece emper-

yalist sömürü ve talanlarını düşünürler. İnsanlar onlar için sadece canlı 
nesnelerdir. Kullanılmak için vardırlar…

Tabiî bu emperyalist çapul temeli, o devletlerin tüm kurumlarını ve 
politikalarını belirler. Hatta kültürlerini, dinlerini, felsefelerini, sanatla-
rını, ahlâklarını belirler. 

İşte bu sebepten, bu ülke insanları 1990’dan beri Ortadoğu’yu ce-
henneme çeviren ABD ve AB saldırganlığına, NATO saldırganlığına, 
BOP saldırganlığına hemen hiç karşı çıkmamışlar, dişe dokunur bir tep-
ki ortaya koymamışlardır. 

İşte Tayyipgiller Kaçak Saray İktidarı da on beş günden bu yana, bu 
adına Sürü Bağışıklığı denen yönteme geçmiştir. 

Tayyipgiller’in Malthusçuluğa sarılışları
İngiliz Papaz Thomas Robert Malthus’un ekonomi ve nüfus teo-

risinin öngördüğü yöntemdir bu. Bu teoriye göre dünya kaynakları sı-
nırlıdır, ancak belli sayıdaki insanı yaşatabilir. Oysa dünya nüfusu hızla 
artmaktadır. Kıtlıklar, kıranlar, hastalıklar, salgınlar zayıfları öldürüp 
ayıklayarak nüfusun dengede kalmasını sağlar. Bu nedenle de iyidir, 
gereklidir. Bilindiği gibi Darwin de ünlü Evrim Teorisi’yle yetinme-
miş; sonradan pusulayı şaşırarak ya da bir İngiliz Burjuva Düşünürü 
olduğu için görevi gereği Papaz Malthus’un teorisine evrilmiş, onun 
yanına ve safına düşmüştür. 

Bu teoriler Naziler’e ilham kaynağı olmuş, onlara düşünsel zemin 
oluşturmuştur.

Malthus’un bu insanlık dışı teorisini, 1977-1980 yıllara arasında 
kaleme aldığımız “İki Süper Oportünizm” adlı kitabımızda eleştir-
miştik, ayrıntılıca. İsterseniz oradan aktarma yaparak konuyu daha da 
aydınlatmış olalım:

***

“MAO ZEDUNG DÜŞÜNCESİ” ve
MALTHUSÇULUK

“Mao Zedung Düşüncesi”, Marksist özgürlük öğretisine kara çal-
dıktan sonra, antimarksist şöyle bir teze sarılır:

“(...) Gelecekte daha çok insan olacak ve tahıl yetmeyecek, dola-
yısıyla insanların maden cevherlerinden yiyecek çıkarması gereke-
cek. Böylece özgürlük, ancak dönüştürme yoluyla elde edilebilecek. 
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Gelecekte o kadar da özgür olmak mümkün olacak mı? (...)”[113]

Açıkça söylemeye dilimiz varmıyor ama bu tez Malthusçuluğun tâ 
kendisidir. Mao Zedung gibi, koca bir ülkenin devrimini yönetmiş bir 
partinin liderine yukarıdaki saçma sözleri yakıştıramıyoruz; fakat ne 
yazık ki gerçeklik bu. Başkan Mao, geçmişte Marks-Engels ve Lenin 
Ustalarca yüzüne tükürülen, insanlığa yöneltilmiş en soysuz saldırı ve 
iftiralardan biri olarak değerlendirilen bu Malthusçu teze, sanki bir ma-
tahmış gibi sarılabiliyor. Hem de Marksizmin bu konudaki tezini bile 
bile inkar ederek.

Demek ki, insan bir kez Marksizme silah çeker ve onu inkar ederse, 
geçmişte ne kadar olumlu, büyük işler yapmış olursa olsun, o insanın 
düşmeyeceği bataklık ve o bataklıklarda buluşmayacağı sözde “bilim 
adamı”, özde bilim düşmanı burjuva tezgâhtarı yoktur.

Yukarıda aktardığımız metinde “Mao Zedung Düşüncesi” iki anti-
marksist tez ileri sürüyor:

1- “Gelecekte daha çok insan olacak ve tahıl yetmeyecek, dola-
yısıyla insanların maden cevherlerinden yiyecek çıkarması gereke-
cek.”

İnsanlar gelecekte maden cevherlerinden yiyecek çıkarabilir. Ama 
bunun nedeni madenlerden yiyecek elde etmenin, tahıl üretiminden 
daha kolay, daha verimli hale gelmesi olabilir. Yoksa nüfusun artması 
ve buna bağlı olarak tahılın yetmemesi olamaz. Çünkü bu Malthusçu 
saçma iddiayı Ustalar yıllarca önce şöyle çürüttüler:

Engels Usta’nın, 1844’te daha 24 yaşındayken bu iddiaya verdiği 
cevap şu:

“Gene de biz, evrensel aşırı nüfus korkusunu bütün dayanak-
larından yoksun bırakmak için, bir kez daha üretim gücüyle nü-
fus arasındaki ilişki sorununa dönelim. Malthus bütün sistemini 
dayandırdığı bir formül koyuyor ortaya: Nüfus geometrik diziyle 
çoğalır. 1+2+4+8+16+32, vb... Toprağın üretken gücü ise aritmetik 
diziyle çoğalır. 1+2+3+4+5+6. Aradaki fark açıktır, korkutucudur, 
ama doğru mudur? Toprak üretkenliğinin aritmetik diziyle arttı-
ğı nerede tanıtlanmış? Toprak alanı sınırlıdır. Bu, çok doğru! Bu 
toprak yüzeyinde istihdam edilecek işgücü, nüfusla birlikte artar. 
Hatta tutalım ki, emekteki artışın neden olduğu verim artışı her za-
man emek artışına orantılı olarak artmıyor olsun: gene de üçüncü 
bir öğe daha vardır ki, bu, kuşkusuz iktisatçıların asla önem ver-
medikleri ve ilerlemesi, en az nüfus kadar hızlı ve onun gibi kesinti-
siz olan bilimdir. Bu yüzyılın tarımı yalnızca kimyaya olsun (...) ne 
kadar çok şey borçludur. Ama bilim en azından nüfus kadar hızlı 
büyümektedir. Bunlardan ikincisi, bir önceki kuşağın büyüklüğü-
ne orantılı olarak çoğalır ve bilim de bir önceki kuşağın aktardığı 

[113] Yayınlanmamış Yazılar, s. 181-182.
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bilgi kitlesine orantılı olarak artar, yani en sıradan koşullar altında 
bile bilim, geometrik diziyle ilerler. Ve bilimin üstesinden geleme-
yeceği ne vardır ki? Ama “sadece Mississipi vadisinde işlenmeyen 
toprakların bütün Avrupa nüfusunu doyurmaya yeter” olduğu söy-
leniyorken, yeryüzü topraklarının ancak üçte-biri ekilmekteyken 
ve bu üçte-birin verimi daha şimdiden bilinen iyileştirme yöntem-
leriyle altı katına çıkarılabilecekken, aşırı nüfustan söz etmek saç-
madır.”[114]

Bu konuda Lenin Usta da, Malthusçu Bulgakov’u şöyle eleştirir:
“Görüldüğü gibi teknolojinin gelişmekte olduğu ve üretim yön-

temlerinin değiştiği durumlarda “azalan verim yasası” (gıda üre-
timinin, nüfus kadar hızlı artmadığını, dünyadaki yoksulluğun, 
sefaletin nedeninin bu olduğunu savunan papaz Malthus’un ünlü 
yasası)nın hiçbir geçerliliği yoktur; bu yasa ancak teknolojinin de-
ğişmeksizin olduğu yerde kaldığı koşullarda, oldukça göreli ve sı-
nırlı olarak uygulanabilir. Soyut, edebi ve doğal yasalarıyla birlikte 
eski ekonomi politiğin önyargılarından kendilerini kurtaramayan 
Brentano gibi burjuva biliminin temsilcilerinin bu “yasa” çevresin-
de bu kadar gürültü koparmalarının ve Marks ve Marksistlerin ise 
ondan söz etmelerinin nedeni işte budur.”[115]

Ustaların açıkça koyduğu gibi gelecekte nüfusun artması asla gıda 
yetersizliğine neden olmayacaktır. Çünkü üretici güçlerin önündeki her 
türlü engelin ortadan kaldırılması onları hızla geliştirecek ve buna bağlı 
olarak geçim araçlarının üretimi olağanüstü kolaylaşacaktır.

Bırakalım geleceğin Komünist toplumunu, geçmiş yedi bin yıllık sı-
nıflı toplum tarihi bile apaçık göstermiştir ki, üretici güçlerin gelişimine 
paralel olarak insanlığın yaşam yükü her geçen gün biraz daha ezici ol-
maktan çıkmakta, hafiflemektedir. Bu gerçekliği yine Lenin Usta şöyle 
koyar:

“Çağımız bir altın çağı izlemedi; ve ilkel insan, yaşam yükü-
nün altında, doğaya karşı verilen mücadelenin güçlükleri altında 
tamamıyla ezilmiş bir durumdaydı. Makinelerin ve ileri üretim 
tekniklerinin doğuşu insanın genel olarak doğaya karşı ve özel ola-
rak yiyecek üretimindeki mücadelesini çok önemli ölçüde kolay-
laştırdı. Yiyecek üretimi güçleşmedi; işçiler açısından yiyeceği elde 
etmek güçleşti, çünkü kapitalist gelişme, toprak rantını ve toprak 
fiyatını yükseltti, tarımı büyük ve küçük kapitalistlerin ellerinde 
yoğunlaştırdı ve daha da geniş bir ölçüde, onlar olmaksızın başarılı 
bir üretimin olanaksız olduğu makineleri, araçları ve parayı yo-
ğunlaştırdı. İşçilerin durumlarının kötüleşmesini, doğanın ihsanını 

[114] F. Engels, Nüfus Sorunu ve Malthus, s. 69-70.
[115] Lenin, Tarım Sorunları, s. 70.



azaltması teziyle açıklamak, ancak insanın burjuvazinin savunucu-
su haline gelmesi demektir.”[116]

Açıkça görüldüğü gibi yiyecek maddelerinin bolluğunu ya da darlı-
ğını belirleyen faktör, nüfusun hızla artması ve gıda üretiminin bu hızlı 
artışa ayak uyduramaması değildir. Nüfus hiçbir zaman bu meselede 
rol oynamaz.

Günümüz, sömürge, yarısömürge ve bağımlı ülkelerinde görülen 
açlığın nedeni de o ülkelerin nüfusuna bağlanamaz. Bu meseleyi ancak 
emperyalist propaganda (ya da burjuva bilginleri) böyle açıklar. Hepi-
mizin bildiği gibi o ülkelerde (Türkiye de o ülkeler arasındadır) görülen 
açlık veya gizli açlığın nedeni emperyalist sömürüdür. Yani o ülkelerin 
uluslararası bir avuç Finans-Kapitalist ve onların emrindeki üç-beş em-
peryalist devlet tarafından yağma edilmesi; aynı zamanda o ülke halk-
larının da boyunduruklanıp, köleleştirilmesidir.[117]

***

Tayyipgiller, bu salgının başından beri halka ihanet içinde olmuş-
lardır. Başlangıçta hemen hiçbir tedbir almayarak virüsün yayılmasını 
sağlamışlardır. Sonundaysa aldıkları eksik gedik önlemler hem geç hem 
de yetersiz olmuştur. 

Ayrıca da halka asla doğru bilgi vermemişler, salgının içeriği konu-
sunda halkı aydınlatmamışlardır.

Ankara’dan akademisyen düzeyinde bir sağlık emekçisi arkadaşın 
verdiği bilgiye göre; “Sağlık Bakanının can kayıpları konusunda verdi-
ği rakamları en az beşle çarparsak ancak doğru tespitlere ulaşabiliriz.”

Daha önce görüşlerine yer verdiğimiz bazı namuslu hekimlerimiz, 
hatırlanacağı gibi, durumun çok vahim olduğunu, İtalya ve İspanya’yı 
vaka sayısı ve can kayıpları konusunda solladığımızı belirtmişlerdir.

AKP’giller, doğaları gereği halk düşmanıdır
Saygıdeğer arkadaşlar;
Bunlar doğaları gereği halk düşmanıdırlar. Yani Tayyipgiller vicda-

ni ve insani değerlerin tümünden yoksundurlar. Ortaçağ’ın Ümmetçilik 
Konağının ya da günlerinin özlemi içinde olduklarından da kendilikle-
rinden vatansız ve milletsizdirler. Ortaçağ’da tek başlarına kayıtsız şart-
sız iktidarda oldukları için o günleri hiç unutmamışlar ve hep o özlemle 
yanıp tutuşmuşlardır. 

[116] Lenin, age, s. 72.
[117] Nurullah Ankut, İki Süper Oportünizm, Derleniş Yayınları, s. 83-86.
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Açıklayalım:
Tayyipgiller demek; Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının, Fi-

nans-Kapitalistleşerek ABD ve AB Emperyalistleri eliyle Türkiye’de 
iktidar koltuğuna oturtulmuş hali demektir…

Yani Tayyipgiller, yukarıdaki tanımla ortaya konduğu gibi asla an-
tiemperyalist olamaz. Çünkü ABD ve AB sağdıçlığı olmasa iktidar 
yüzü göremeyeceğini kesinkes bilmektedirler.

İşte tüm bu sebeplerden dolayı Türkiye, ekonomisini ABD ve 
AB’nin belirlediği şartlar içinde yürütmektedir. Dolayısıyla da Türkiye 
Ekonomisi, bir yarısömürge ülke ekonomisidir. Zayıftır, yetersizdir, tuz 
buz olmaya-kırılıp çökmeye çok yatkındır. 

Emperyalistler yörüngelerinde tuttukları ülkelerin ekonomice geli-
şip güçlenmesine asla izin vermez…

Kovid-19’la ilgili alınan kel keçel önlemler, zaten ABD-AB Hay-
dutlarıyla taşeronları Tayyipgiller’in aşırı sömürü ve talan hırsları yü-
zünden baş aşağı giden ekonomimizi hızla düşüşe geçirmiştir.

Azgın hayat pahalılığı ve işsizlik bu salgın sürecinde gittikçe büyü-
yen bir çığa dönüşmüştür. 

On milyonların açlığı, sefaleti, işsizliği, bundan kaynaklanan örgüt-
süz de olsa tepkileri, intiharları, sosyal medyaya yansıyan feryatları, 
isyan çığlıkları Tayyipgiller’i ürkütmüş ve bu Kovid-19 tedbirlerinden 
vazgeçmeye yönlendirmiştir, götürmüştür. Yani bunlar, çöken ekono-
miyle birlikte Kaçak Saray Saltanatlarının da yerle bir olacağını netçe 
görüp kavramışlardır. Böylesi bir acı sondan kaçınabilmek için de yön-
tem değiştirip Sürü Bağışıklığına oynama kararına varmışlardır. 

Artık ölen ölecek, kalan kalacaktır bu salgın sonucunda. Yani ne ola-
caksa olacaktır. Ve olsun da denmiştir. 

Zaten de halkımızın önemli bir bölümü bu virüsle karşılaşmış, en-
fekte olmuştur. Bu süreç hasarını vermiş, kalanlarıysa bağışık hale ge-
tirmiştir. 

Tayyipgiller, geri kalanlar da enfekte olsunlar, onlardan da ölecek 
olanlar (yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, bağışıklık sistemi güçsüz 
olanlar) ölsün, geri kalan da bağışık olsun demişlerdir. 

Ölüm sayılarının gerçeğini nasıl olsa halkımız öğrenemeyecektir bu 
süreç boyunca…

TÜİK ve Mezarlıklar Müdürlüğünün Türkiye’deki ölümlere ilişkin 
veri-rakam açıklaması da yasaklanmıştır bu nedenle…

Yani insanlar, iyi yahu, bu Korona belasından kurtuluyoruz nihayet, 
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diye bir erken bayram havasına girmiştir artık.
Hani insanlar psikolojik olarak olmasını istedikleri şeylerin olduğu-

na ve olacağına inanmaya yatkındırlar…

AKP’giller’in yalanlarına kulaklarımızı tıkayalım,
bilim insanlarımızın uyarılarını dinleyelim

Saygıdeğer arkadaşlar;
Tayyipgiller’in yalanlarına kanmayalım. Salgın bütün ölümcül hı-

zıyla devam etmektedir. 
Kendi imkânlarımız çerçevesinde alabilmeye gücümüzün yettiği 

önlemleri uygulamaktan vazgeçmeyelim…
Kulaklarımız ve kalbimiz, Tayyipgiller’in yalanlarına-kandırmaca-

larına değil; namuslu bilim insanlarımızın-hekimlerimizin acı gerçekle-
rin ortaya konulması demek olan sözlerine, uyarılarına duyarlı olsun… 
Onlara göre davranalım.

Böyle yaparsak bu karanlık salgın günlerini de en az zarar, hasar ve 
kayıpla kapatmış oluruz…

Hiç unutmayalım ve aklımızdan çıkarmayalım ki Tayyipgiller için 
on binlerce insanımızın ölüp ölmemesi değil; Kaçak Saray Saltanatının 
ayakta kalmasıdır önem taşıyan tek şey…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Mayıs 2020
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AKP’giller, din devleti inşasını maskeleyebilmek için 
“darbe” demagojisine sığınıyor

Saygıdeğer arkadaşlar!
Kaçak Saraylı Mücrim ve suç çetesi tuğla tuğla din devleti inşa 

ediyor. Medyasıyla, RTÜK’üyle, maaşa bağlanmış binlerce trol ve 
troliçeleriyle, yargısıyla, Hulusi’li ordusuyla, eğitimiyle, Ali Erbaş’lı 
Diyanetiyle, otuz tarikatı ve bunlara bağlı 400 koluyla, binlerce med-
resesi ve yurduyla; velhasıl tepeden tırnağa tüm kurum ve kurullarıy-
la eksiksiz bir din devleti oluşturuyor. 

Karanlık, insaf ve merhametten yoksun, haktan ve hukuktan yok-
sun, akıl ve idrakten yoksun, insan düşmanı Muaviye-Yezid Dini’nin 
diniyle donatılmış bir Ortaçağ devleti. 

Veya Emevi Saltanatına benzer bir Tayyipgiller Saltanatı. Ve de bir 
Saltanat Dini, Saltanat Dinciliği…

Çalmanın çırpmanın, akla hayale sığmaz bir kamu malı hırsızlı-
ğının, insan canına kıyıp insan kanı içmenin meşru sayıldığı; vatan 
satıcılığının, ABD, AB ve Siyonist İsrail taşeronluğunun en önemli 
geçer akçe sayıldığı Yarısömürge bir Din Devleti…

Adamlar her geçen gün ve gece hiç ara vermeksizin sinsi sinsi ve 
adım adım o yolda yürüyor.

Bu hainane gidişi görmemek için kör olmak lazım. Hatta bu da yani 
körlük de yetmez,  ilaveten gafil ya da hain olmak lazım…

Bu hayâsızca gidişten nemalanıyor olmak, dolayısıyla memnun ol-
mak lazım.

Tayyipgiller bu karanlık ve kanunsuz gidişlerini maskeleyebilmek, 
çarşaflayabilmek için yine 18 yıldan beri yapageldikleri gibi mağduru 
oynamaya girişmişlerdir bir kez daha…

Neymiş  efendim; “Havada darbe kokusu varmış, darbeye hazırla-
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nanlar ya da darbe hazırlığı içinde olanlar varmış.”
Hadi be!..
Darbeleri hem dünyada hem de Türkiye’de sadece ABD Emperya-

listleri ve onların yerli hain işbirlikçileri yapar…
Türkiye’de 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerini yaptı-

ranların bunlar olduğu artık ayan beyan ortaya çıkmıştır. 
27 Mayıs Politik Devrimi’nin ve onun ürünü olan 1961 Anayasası-

nın getirdiği kısmi özgürlük ortamında yetişen Devrimci Gençliğin ve 
Devrimci Kültürün önünü kesmek, hatta onları bir daha oluşmamacası-
na imha etmek için yaptırmıştır CIA, kendi emrindeki Süper NATO’ya, 
Kontrgerilla’ya ve Amerikancı-NATO’cu faşist generallere-Evrengil-
ler’e, 12 Mart ve 12 Eylül Faşist Darbelerini.

Ve CIA, Pentagon, Washington; Laik Cumhuriyet’i yıkıp yerine bir 
din devleti kurdurtmak için 2002’de başlayıp halen sürmekte olan dar-
beyi yaptırtmıştır, FETÖ’yle kankası Tayyipgiller’e…

Bu aynı yolun yolcusu olan iki hain güç, 18 yılda sinsi sinsi, sessiz-
ce, bir yılanın avına süzülerek yaklaşması gibi yürümüşler, çalışmışlar 
ve dirhem dirhem aşındırarak sonunda yıkmışlardır, Birinci Kuvayimil-
liye yadigârı, kısmen de olsa, Laik Cumhuriyet’i.

Şimdi onun yerine karanlık, korkunç, cehennem çukurlarını andıran 
bir din devleti inşa etmektedirler…

Son günlerde ortaya atılan ya da ortada dolaştırılan “Darbe” söylen-
tileri işte bu kapsam içinde kalmaktadır. 

Tabiî Tayyipgiller bu söylentilerle gündem saptırması yapmış olu-
yorlar. 

Başarısız, halkı dışlayan Korona tedbirini ve halkımızın işsizlik-
ten, pahalılıktan, açlıktan ve sefaletten, çaresizlikten, bunalmışlıktan 
kaynaklanan isyan çığlıklarını ve art arda gelen yoksulluk intiharlarını 
gözden kaçırmaya çabalamaktadır bu Amerikancı Tefeci-Bezirgânlar 
İktidarı… Tefeci-Bezirgânlıktan Finans-Kapitalistliğe sıçramış vurgun 
ve soygun iktidarı... AKP’giller İktidarı…

Katliam heveskârı, her kaba girebilen,
Para Tanrısı’na tapınan tipik bir Yezid Müslümanı

İşte bu bapta geçen günlerde yandaş, besleme Ülke TV’de bir prog-
ram yayınlanıyor. Orada iki Ortaçağcı kadın arasında geçen şu diyaloğa 
bakın bir:
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***
Videonun Tapesi:
Sevda Noyan: Dün gece de aynı şeyleri söyledim, ya bak, 15 Tem-

muz kursağımızda kaldı. Vallahi, yapamadık istediklerimizi. Öyle bi-
razcık şeye denk geldik, boş bulunduk…

Bir de ben şey yapmayayım, yanlış anlaşılmasın, doğru anlaşılsın. 
Bizim aile şöyle 50 kişiyi götürür. Onu söyleyeyim yani. Biz çok dona-
nımlıyız bu konuda, maddi ve manevi olarak…

Biz liderimizin yanındayız ve asla yedirmeyiz bu ülkede, onu söy-
leyeyim bir kere. Onun için ayaklarını denk alsınlar. Bizim hâlâ sitede 
böyle 3-5 var, benim listem hazır.

Esra Elönü:  Sitede…
Sevda Noyan: Tabiî tabiî. Hâlâ var… Maalesef…
Esra Elönü:  O zaman ben de şöyle söyleyeyim; Ayak az kalır ben-

ce, 4 ayaklarını denk alsınlar.
Sevda Noyan: Her ayaklarını denk alsınlar… 

***

Gördüğümüz gibi kadın; “Benim ölüm listem hazır Bizim sitede de 
3-4 kişi var bu listenin içinde”, diyor.

Bir de hayıflanması var; “15 Temmuz’da gafil bulunduk, yeterince 
adam kesemedik. Bu nedenle hevesimiz kursağımızda kaldı”, diyor.

Yani tipik bir IŞİD insanı bu insan görünümlü yaratık. 
Hatırlarsak; Cezayir’de bile “Silahlı İslami Grup-GIA” denen Or-

taçağcı canavarlar, başları açık diye kaçırdıkları ortaokul-lise öğrenci-
si genç kızları yatırıp koyun boğazlar gibi boğazlarken, büyük bir haz 
içinde gülüyorlar, birbirlerine şakalar yapıyorlardı. Sanki fide diker ya 
da ürün hasat eder gibi…

Muaviye-Yezid Dini, insanda vicdanı yani insanlığı yok eder. İnsanı 
bir canavara dönüştürür…

IŞİD’in onlarca çeşit işkenceli, insanın kanını donduran infazları da 
internet ortamında hâlâ dolaşımdadır. 

İki askerimizi de yakarak infaz etmişlerdi hatırlayacağımız gibi…
Peki kimmiş bu 15 Temmuz’da doya doya insan kesemediği için 

üzülen ve; “hevesimiz kursağımızda kaldı”, diyen yaratık?
İşte onu da yazıyor burjuva yazarları:

“Bir televizyonda bir kadın çıkmış.
“Ölüm listeleri hazırlamaktan, onu bunu öldürmekten, site 

komşularından üç beşini öldürmeye kararlı olmaktan bahsediyor.
“Millet de RTÜK ne yapacak diye soruyor.
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“RTÜK ne yapacak bilemem ama ben asıl savcıların ve ölüm 
tehlikesi altındaki komşuların ne yapacağını merak ediyorum.

“Bazıları da ‘Kim bu kadın’ diyor.
“Onu da biraz anlatayım.
“Engin Noyan adında eski marjinal bir şarkıcının eşi.
“Engin Noyan 1990’ların sonunda birdenbire Fetullah Gülen 

etkisine girmiş, bir marjinallikten, bir başka marjinalliğe savrul-
muş yıllarca FETÖ kanalı Samanyolu TV’de program yapmış, Fe-
tullah Gülen’e övgüler düzmüş bir adam.

“Şimdilerde neci bilmiyorum ama FETÖ’cü darbe başarılı ol-
muş olsaydı şimdi TRT’de program yapıyor olacağından eminim.

“Konu komşuyu öldürmek için listeler hazırlayan Sevda Noyan 
ise bu beyin 2. eşi.

“Engin Noyan geçmişte Eser Noyan ile evliydi ve sahneye No-
yan and Noyan adıyla çıkarlardı.

“Sonra Engin Noyan FETÖ’cü oldu.
“Ardından 2000’lerin başında Eser Noyan, Engin Noyan’ın bir 

metresi olduğu iddiasıyla ortalığı birbirine kattı.
“Engin Noyan haliyle bu iddiaları yalanladı.
“Eser Noyan ise kocasının bir televizyon kanalında çalışan bir 

makyözle birlikte olduğunu iddia etti.
“Makyözün adı Sevda Reggio idi. Eski kocasının soyadını kul-

lanmaya devam ediyordu. O da İzmir sosyetesinin gülüyken, bo-
şanmış ve kendini dine adamıştı.

“Engin Bey daha sonra Eser Noyan’dan boşandı ve ilişkisinin 
olmadığını iddia ettiği Sevda Reggio ile evlendi.

“İşte bu liste hazırlayıp katliama hazırlanan kadın o kadın. 
Eski Reggio, şimdi Noyan.

“Yani ortada seyirlik süper bir film var.
“Senaryo diye yazıp oynatsanız absürd komedi diye epey bir 

izlenir sanki!
“Ama bu kadar saçmalığın gerçek olacağına kimse inanmaz o 

ayrı...”[118]

Görüldüğü gibi, katliam heveskârı yaratık her kaba girebilen biri. 
Yani cukka, poz, ün neredeyse oraya dönen biri. Özetçesi; sadece Para 
Tanrısı’na tapınan tipik bir Yezid Müslümanı…

Ülke TV programcısı Ortaçağcı vatandaş da, görüldüğü gibi bu fı-
rıldağın bir benzeri ve katliam heveskârlığı konusunda öbürüyle yarış 
halinde. Ve de Holivut korku filmi figürü gibi. Yani oynadığı role uygun 
bir bedene sahip… Tabiî ruha da… Neticede yüze vuran, ruhun kötü-

[118] Fatih Altaylı, 9 Mayıs 2020 https://www.haberturk.com/yazarlar/fatih-altayli-
1001/2673151-rtuk-ne-yapar-bilmem-ama-siki-bir-rezil-komedi.
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cüllüğüdür…
Tayyipgiller medyasında ve meczupları arasında böylesi bir kişiliğe 

sahip binlerce yaratık bulunabilir…
Bunlar, hep söylediğimiz gibi, 1950 sonrası uygulamaya konulan 

ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi”nin yetiştirdiği zehirli ürünlerdir. Su-
retleri insandır ama içlerinde insan yoktur. Kabuk insandır bunlar…

RTÜK Başkanı
AKP’giller tarafından göreve getirilmesinin

hakkını veriyor(!)
Alın size bir örnek daha. Bu katliam özentili yayına ilişkin RTÜK 

Başkanı Ebubekir Şahin’in açıklaması ya da tutumu: 
“RTÜK Başkanı Şahin’den Sevda Noyan açıklaması: Çok bü-

yütülecek bir konu değil
“RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yazar Sevda Noyan’ın sarf 

ettiği sözlerle ilgili ‘Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz 
cezalandırmak gibi bir pozisyonda değiliz. Çok büyütülecek bir 
konu değil’ dedi.

“RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’den, Sevda Noyan’ın ‘15 Tem-
muz kursağımızda kaldı, istediklerimizi yapamadık. Bizim aile 50 
kişiyi götürür. Ayaklarını denk alsınlar. Bizim sitede hâlâ 3-5 var, 
benim listem hazır’ sözlerini sarf ettiği Ülke TV’ye ilişkin bir açık-
lama geldi. 

“Bir internet kanalının canlı yayınına katılan Şahin, Ülke TV ile 
ilgili raporun Üst Kurul’a geleceğini ve değerlendirileceğini belir-
terek şunları söyledi:

“(…)
“Darbeyi övenlerin karşısında söylenenleri biz cezalandırmak 

gibi bir pozisyonda değiliz. Bizim görevimiz milli ve manevi de-
ğerler, komşularla ilgili söylenenler veya yayın ilkeleriyle ilgili bir 
aykırılık varsa bunu Üst Kurul’a getireceğiz. Daha önce yaptığı-
mız gibi vicdanlarımızda, oturup bunu değerlendireceğiz, karar 
vereceğiz ve kamuoyuna duyuracağız. Çok büyütülecek, RTÜK’ü 
töhmet altında bırakılacak bir konu değil. Bundan önce verdiğimiz 
kararlar ne kadar önemliyse bu TV kanalıyla ilgili karar da o ka-
dar önemli.”[119]

Açıkça görüldüğü gibi bu da aynı kafada. “Adam ne olmuş ki”, di-
yor. “Biz burada büyütecek bir şey görmüyoruz.”

[119] https://tr.sputniknews.com/turkiye/202005151042048524-rtuk-baskani-sahinden-sev-
da-noyan-aciklamasi-cok-buyutulecek-bir-konu-degil/.
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Bu katliam planları, listeleri, arzuları belli ki hoşuna gidiyor RTÜK 
Başkanının.

Ve ekliyor:
“Biz milli ve manevi değerlere uygun bir yayın ortamının oluşma-

sını savunuyoruz.”
Bunların “milli ve manevi”den anladığı, Muaviye-Yezid Dinciliği-

dir. 
Anlaşılıyor ki bu vatandaş boşuna getirilmemiş o makama Tayyip-

giller tarafından. E, adam da kendinden isteneni-bekleneni yapıyor…
Tıpkı YSK gibi burayı da Tayyipgiller’in Kaçak Saray’a bağlı bir 

kurumuna dönüştürmüşler. Bunlar sadece sahiplerine yani Kaçak Saray 
erbabına hizmet eder. Ve öyle de ediyorlar.

Katliam heveskârı Ortaçağcılara tık demeyen Yargı, 
AKP’giller’in dışındaki kesimlere hemen sopa gösterir

Kaçak Saray, Yargıyı da bütünüyle kendine bağlamıştır. En alt düze-
yinden en yükseğine kadar…

Katliam listesi hazırlayanlara sessiz kalırlar. Fakat Grup Yorum üye-
si İbrahim Gökçek’in hayatını kaybetmesi üzerine “Ölüm adın kalleş 
olsun” dizesini paylaşan vicdan sahibi bir Hâkime Hanım için hemen 
soruşturma başlatırlar. Hâkime Hanım Ayşe Sarısu Pehlivan da diyor: 
“Ben ölüm oruçlarına karşıyım ama bir gencin, mesleğinin-sanatının 
engellenmesini protesto etmek için hayatını ortaya koymasına üzüntü-
mü belirttim sadece.”

Biz de “ölüm oruçları”na karşıyız. Bu tür eylemlerin devrimci bir 
mücadele tarzı olduğunu kabul etmiyoruz. Devrimci, haklarını aramak 
için mücadele eder, savaşır. Bedenini ölüme yatırmaz. 

Ayrıca bu eylemlerin Mahir’in “Öncü Savaşı-Politikleştirilmiş As-
keri Savaş” teziyle de zerre ilgisi yoktur. “Ölüm orucu” eylemi, Av-
rupa’daki Dursun Karataş’ın (kendisi şu anda hayatta değildir, 2008 
yılında Hollanda’da vefat etmiştir) uygulattığı bir yanlış eylem türüdür.

Ancak böyle olmakla birlikte, biz bu eyleme girişen gençlerin inan-
cına, cesaretine, fedakârlığına ve kararlılığına saygı duyarız. O gençleri 
takdir ederiz… Ölümleri karşısında da derin üzüntü duyarız içtenlik-
le…

Yine bilindiği gibi Tayyipgiller elinde bir sopa ya da silaha dönüşen 
hukuksuz ve kanunsuz yargı; Barışlar’la Hülya Kılınç ve Murat Ağı-
rel’i bebelerin bile kanmayacağı, inanmayacağı suçlamalarla içeride 
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tutmaktadır aylardan beri. 
Bu kanunsuz tutumlarının -ki bunu yapmakla suç işlemektedir Ka-

çak Saray Yargısı- gerçek sebebi, bu değerli genç araştırmacı gazeteci-
lerin yazdıkları kitaplardır.

Barışlar’ın “Metastaz”ı, Murat Ağırel’in “Sarmal”ı…
Bu kitaplar Tayyipgiller’in ve kankası FETÖ’nün içyüzünü bütün 

açıklığıyla ortaya koymaktadır, somut belgeleriyle…
Bu kitaplar, bizim altmışlı yıllardan beri yani devrimciliğe adımı-

mızı attığımız günlerden beri Ortaçağcı hareketler ve örgütlenmeler 
hakkında ortaya koyduğumuz tezlerin maddi delilleriyle gözler önüne 
serilmesini oluşturmaktadır…

Hem de tam bizim tespit ettiğimiz gibi bu gerici hareketlerin CIA’y-
la, MOSSAD’la iç içe olduğunu, bu yabancı istihbarat örgütleri tarafın-
dan oynatıldıklarını, yönetildiklerini belgelemektedir. 

Devletle, Koç Holding’e varıncaya kadar Parababalarıyla kaynaşık 
olduklarını ve onlar tarafından beslendiklerini belgelemektedir.

Bunların insan düşmanı içyüzlerini ve Kamu Malı yemekten asla 
geri durmadıklarını göstermektedir yine kanıtlarıyla…

Bunların ABD’ye, AB’ye ve İsrail’e dost, gerçek yurtseverlere, an-
tiemperyalistlere, laiklere ve Sol’un her çeşidine en azgın biçimde düş-
man olduklarını belirtmektedir…

 Tayyipgiller Yargısı, bu namuslu genç aydınları zindanlara atarak 
korkutmak, sindirmek, terörize etmek istemektedir. 

Biz yıllar önce 2013’te FETÖ kumpasları çökünce şu uyarıda bu-
lunmuştuk:

“Tayyipgiller Yargısı, FETÖ Yargısından asla daha adil olma-
yacaktır.”

Öngörümüz, acıdır ki birebir gerçekleşmiş bulunmaktadır. Çünkü 
bunların hem sınıf yapıları aynıdır hem de stratejik hedefleri. 

Böyle olunca da değişen sadece adlar olacaktır. Nitekim öyle de ol-
muştur…

Bu değerli gazetecilerin kitaplarında FETÖ ve Tayyipgiller’in sınıf 
yapıları yoktur, görüleceği üzere.

Ne yazık ki Türkiye aydınının en ölümcül zaafıdır bu. Türkiye’nin 
sınıf yapısını bilmezler. Politikayı sosyal sınıflara göre tahlil etmezler. 
Yani Sınıf Bilinci yoktur aydınlarımızda. İşte burada görüldüğü gibi en 
dürüst ve çalışkan olanlarında bile…
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Neyse, bu işin başka yönü ve bu derin mevzu…
Ortaçağcı gericiliğin sosyal ve siyasi hareketlerin yapıları, sınıf te-

meli, Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfıdır.
Bu sınıf, Tarihte ortaya çıkan ilk egemen ve sömürgen sınıftır. Asa-

laktır, insan düşmanıdır, kamu malı aşırıcısıdır ve tapınak ulularıyla 
yani dinle, diyanetle iç içedir. Tam altı bin yıldan beri…

“Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf Yapısı” adlı kitabımızda bu konuyu 
ayrıntılıca işlemiştik, 2005’te…

AKP’giller’i sol görünümü altında savunan
insan sefaletleri: Bin Kalıplılar

Bu sınıfın iktidarının yani Tayyipgiller iktidarının ihanet ve vurgun-
larının, bir sol görünüm altında savunuculuğunu yapan insan sefaletleri 
vardır, bilindiği gibi.

Bunlar, bizim siyasi karakterlerine en uygun düşecek biçimde “Bin 
Kalıplılar” olarak adlandırdığımız Doğu Perinçek ve avanesidir. 
Onun İP’idir ve de tekkesinde yetiştirdiği çömezleridir.

 Perinçek ve avanesi ne diyor?
“Yargı bu dönemde altın çağını yaşıyor.”

Ustamız Hikmet Kıvılcımlı bu hareketin tâ 1970’te ruhunu okumuş 
ve onun alnına “CIA Sosyalizmi” damgasını vurmuştu. Kıvılcımlı’nın 
böyle yapmakla ne denli gerçekçi bir tespitte bulunmuş olduğunu ara-
dan geçen elli yılın olayları tekrar tekrar göstermiştir, ispatlamıştır. 

Onlarca da kallavi dönek yetiştirmiştir bu “Bin Kalıplılar” Tekkesi. 
Özetçesi; “Bin Kalıplılar” gelinen noktada siyasi kaderlerini Tayyipgiller’le 
birleştirmişlerdir… Onlarla eklemlenmişlerdir. “Bin Kalıplılar”dan namus-
lu bir tutum almalarını beklemek saflık olur. Onlar artık iflah olmazlar…

Yine “Bin Kalıplılar” dergâhından yetişme çömezler vardır Tayyip-
giller Çetesi’nin “Büyük Reisi” Tayyip’i yandan çarklı savunan…

Bu Perinçek yetiştirmeleri de bazen “Erdoğan antiemperyalist bir 
tavır alıyor”, “Erdoğan yanıltılıyor, kandırılıyor”, “Erdoğan bunu bil-
miyor” gibisinden gerekçelerle Tayyipgiller Çetesi’nin tek karar alıcı-
sını savunagelmektedir, özellikle de 15 Temmuz 2016’dan beri. Böyle 
davranmakla da Tayyip’e masumiyet ve samimiyet kaftanı giydirmiş 
olmaktadırlar. Onu özünde aklamakta, savunmaktadırlar. Katılmadık-
ları uygulamalarını da bilmezlikten ve yanıltılmaktan gelen yanlışlar 
olarak göstermektedirler…
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Artık Kaçak Saraylı Hafız’ın saltanatı hüküm sürüyor
Oysa ne kuvvetler ayrılığı kaldı, ne meclis iradesi kaldı, ne de ba-

ğımsız yargı…
Artık Kaçak Saraylı Hafız’ın iki dudağı arasından çıkan her söz, 

tartışmasız en kesin buyruktur, yasadır. Yani resmen saltanat kurmuştur 
Kaçak Saraylı Caligula…

Bunun en somut örneğini yukarıda sözünü ettiğimiz Sevda Noyan 
rezaleti ile ilgili açıklamasında RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, en açık 
biçimde şöyle dile getirmektedir:

“RTÜK talimatla iş yapmaz”
“RTÜK’te kararların oy çokluğuyla alındığına işaret eden Şa-

hin, ‘Bu bakımdan açık yüreklilikle ifade etmeliyim ki RTÜK ta-
limatla iş yapmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından bir telkin 
ve talimat olmadı ama olursa devletimizin başıdır, onun talimat ve 
telkinleri devletimizin bütün organlarını ilgilendirir, emir telakki 
eder başımızın üstünde deriz ama o ayrı bir şey. Rahatlıkla söyle-
yebilirim ki böyle bir talimat olmadı.’ dedi.”[120]

Tabiî ona bu saltanatı kuruveren devşiricisi ve yapımcısı ABD Em-
peryalist Haydududur. O da efendisine sadakatte kusur işlememektedir. 
Bazen aralarında görülen hırgür işin raconu gereğidir, saf bilinçsiz in-
sanları kandırmaya yöneliktir. Özellikle de Tayyipgiller “hülooğğ”cu-
larını-meczuplarını.

Tüm okullar Peşaver Medreselerine dönüştürülüyor
Tayyipgiller eğitimi de her biri Ortaçağ din derebeyliği olan tarikat-

lara teslim etmiştir. İşte namuslu bir bilim insanımızın ekibiyle birlikte 
yaptığı çalışma sonucu ortaya çıkardığı acı gerçekler:

***
“Eğitim politikası uzmanı Prof. Dr. Esergül Balcı’nın 2018’de ha-

zırladığı rapora göre, Türkiye’de 2,6 milyondan fazla kişinin bir tarikat 
ya da cemaatle organik bağı bulunuyor. Bir tarikat ya da cemaatin men-
subu olduğunu ifade edenlerin yüzde dokuzu, “ılımlı İslam” tabirini 
reddediyor ve İslam’ın özünün cihat olduğuna inanıyor.

“Balcı’nın saha çalışmasına göre, Türkiye’de belli başlı 30 tarikat 
ve onlara bağlı 400 kol bulunuyor. Sadece İstanbul’da açıktan faaliyet 
yürüten tekke sayısı 445.

“Siirt, Diyarbakır, Mardin, Adıyaman, Batman, Van, Hakkari, Şır-

[120] https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/rtuk-baskani-sahin-ust-kurul-talimatla-is-yapmaz/1842330.



nak, Ağrı, Muş, Bitlis, Gaziantep ve Şanlıurfa’da ise cemaat ve tarikat-
lara ait 800’ün üzerinde faal medrese bulunuyor. Araştırmada ayrıca, 
İstanbul’da “apartman medresesi” olarak kullanılan yer sayısının bilin-
mediği belirtiliyor.

“Rapor, AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte şehir merkezlerinde-
ki medreselerin sayısının hızla arttığına, özellikle Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinde Kuran kurslarının artık dernek çatısı altında faaliyetlerini 
sürdürdüğüne dikkat çekiyor.

“10 bin özel okulun üçte biri tarikatlarla ilişkili”
“Tarikat ve cemaatlerin örgütlenme ya da taraftar kazanmak için 

kullandığı yöntemlerden biri eğitim kurumları açmak. Gülen yapılan-
ması da lise, üniversite ve dershaneleriyle kendisine pek çok taraftar 
bulmuş, sonrasında bu öğrencileri bürokrasinin içine yerleştirmişti.

“Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’de 10 bin 53 özel 
öğretim kurumu bulunuyor. Balcı’nın raporuna göre, bu kurumların 
üçte biri bir tarikat ya da cemaat ile bağlantılı. Tarikat ve cemaatlerle 
bağı olan okullarda öğrenim gören öğrenci sayısıysa 210 binin üzerin-
de.

“AKP hükümeti 2014 yılında kanun değişikliği yaparak özel okul-
larda öğrenim gören öğrencilere eğitim desteği vermeye başlamıştı. 
Buna göre 2 bin 500 ile 3 bin lira arasında destek alacak öğrenci sayı-
sının her yıl Milli Eğitim Bakanlığı’nca belirlenmesine karar verildi.

“Kanun değişikliğinin yapıldığı ilk yıl destek verilecek öğrenci 
sayısı 250 bin olarak belirlenmişti. Balcı’nın raporuna göre tarikat ve 
cemaatlere ait özel okullarda okuyan öğrenciler için devlet 898 milyon 
800 bin lira ödedi.

“Yine rapora göre Türkiye’deki dört binin üzerindeki özel öğ-
renci yurdunun 2 bin 480’i de bir tarikat ya da cemaat ile bağlan-
tılı.”[121]

***

Vatan satıcısı AKP’giller elbet yenilecek 
Görüldüğü gibi tüm okulları Pakistan Peşaver Medreselerine dönüş-

türme uğraşı içindedirler. Amaçları Taliban, El Kaide, El Nusra, IŞİD 
militanları ve meczupları yetiştirmektir. Böylece Kaçak Saray Salta-
natını sağlamlaştırmayı, güçlendirmeyi amaçlamaktadır Tayyip nam 
Hafız…

Bildiğimiz gibi Aydınlık Düşünen, Sorgulayan, Araştırıp İnceleyen 
Akıl, Tayyipgiller’in en korktuğu şeydir. Bu sebeple de onlar, en azılı-

[121] https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/10-bin-ozel-okulun-ucte-biri-tarikatlarla-ilis-
kili-1519650,
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casına düşmanıdırlar özgür aklın ve bilimin…
Laik, demokratik ve bilimsel eğitim dediğimiz anda tüyleri diken 

diken olur bunların. Ölümlerini ya da sonlarını görmüşçesine korkarlar 
böylesi bir eğitimden. O eğitimle donanmış gençlerden…

İşte durumlar böylesine acı ve endişe vericidir, arkadaşlar. Tayyip-
giller’in, onların beslemelerinin, trollerinin, meczuplarının müdür, amir 
ve sözde aydınlarının, akademisyenlerinin ve her soydan ve boydan 
avanelerinin yukarıda anlatıldığı gibi vicdan, merhamet, akıl ve bilim 
dışı sözlerini, tutum ve davranışlarını görünce şaşırmamak gerekir. On-
lar özel olarak yetiştirilmişlerdir, ABD ve onun casus örgütleri tarafın-
dan, onun “Yeşil Kuşak Projesi” tarafından…

Bunların tamamının ortak hedefi Türkiye’de bir Ortaçağ Din Devleti 
kurmaktır.

Ve bunların davranışları yerel, bireysel işler değildir. Sistematik bir 
bütünlüğü vardır bunların. Türkiye adım adım işte böyle bir karanlık 
uçuruma sürüklenmektedir. Bu hainane gidişin ana karargâhı da Kaçak 
Saray’dır. Şefi de Kaçak Saraylı Hafız’dır. 

Fakat ne yaparlarsa yapsınlar, sonunda yine biz yeneceğiz. Birinci 
Kuvayimilliye’de olduğu gibi bu ABD, AB ve İsrail işbirlikçisi hainler 
güruhu yine yenilecek… Bu Anayasa ve Kanunlar dışına düşmüş vatan 
satıcısı halk düşmanları, ABD taşeronları, Tarafsız ve Bağımsız Mah-
kemeler karşısında bulacaklar kendilerini. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Mayıs 2020 
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AKP’giller, Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmandır
Saygıdeğer arkadaşlar!
Bu kez de Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen saldır-

dı Mustafa Kemal’e “Put” diyerek alçakça, değil mi?
Hatırlayacaksınız, 9 Kasım 2018’de (yani 10 Kasım’dan bir gün 

önce) Diyanet İşleri Başkanı; ömrünü Mustafa Kemal ve Laiklik düş-
manlığıyla geçirmiş, “Keşke Yunan Galip Gelseydi”ci Fesli Kadir’i 
hastanede ziyaret ederek onunla fikirdaşlığını ve Mustafa Kemal ve 
Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş’a düşmanlığını açıkça dek-
lare etmişti, cümle âleme göstermişti.

Kanlı Pazar’ın eli kanlı katillerinden, Tayyip’in ağabeyi ve eski 
Meclis Başkanı İsmail Kahraman da, hatırlanacağı gibi, hem; “Cum-
huriyeti kuranlar dinsizdir”, diyerek Mustafa Kemal ve silah arka-
daşlarına saldırmış hem de; “Anayasada Laikliğe yer verilmemeli-
dir”, diyerek ne denli Laiklik düşmanı olduğunu açıkça sergilemişti.

Yine hatırlanacaktır; bu avanenin başı Kaçak Saraylı Tayyip de “İki 
Ayyaş” diyerek, “Ölmüş İnek” diyerek aynı düşmanlığı iğrenç ifade-
ler ve karanlık içyüzüyle birlikte sergilemişti. 

Tayyip’in yukarıdaki kin ve nefret dolu üslubuyla ortaya koyduğu 
düşüncelerinde görüldüğü gibi, bunlar Mustafa Kemal ve İnönü’yle bir-
likte Kuvayimilliye’nin Laik Önderlerine de düşmandırlar. 

Tabiî Kuvayimilliye’nin kendisine de…
Yani dememiz o ki arkadaşlar; bu avanenin tamamı “Keşke Yunan 

Galip Gelseydi”cidir. Dolayısıyla Laik Türkiye Cumhuriyeti’ne düş-
mandır.

Bunlar daha üç yaşına gelir gelmez öğretilir bu düşmanlıklar. Son-
raki yıllarda da Kur’an Kursları, İHO ve İHL’ler, İlahiyat Fakülteleri, 
tarikat ve cemaatler, Ensar’lar, TÜRGEV’ler, TÜGVA’lar ve benzeri 



Ortaçağ kurumlarında iyice pekiştirilir aynı düşmanlıklar. 
Bunlara aynı zamanda Laiklik ve Ordu düşmanlığı da öğretilir.
Ne diyordu Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, pay-

laştığı o sözüm ona şiirde ya da daha doğrusu iğrenç küfürlerden oluşan 
paçavrada?

Şunu:

Ne kadar büyüktü dindara kinin.
Hacıya, hocaya uzardı dilin. 
Konuşsana mevtâ! Bitti mi pilin? 
Oksijen tüpleri yok tabutların,
Söyle de bir nefes versin putların.”[122]

Hangi vesileyle paylaşıyordu bu pis sözleri?
28 Şubat döneminin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karada-

yı’nın vefatı üzerine…
Böylece o dinci, o din taciri, Mustafa Kemal’le birlikte Orduya da 

saldırmış oluyordu…
Tabiî Ordu olmasaydı; “Yunan Galip Gelmiş Olurdu”, dolayısıyla 

bunların istediği şey gerçekleşmiş olurdu. 
Bunların maaşını da Yunanistan’ın, İngiltere’nin, Fransa’nın, İtalya 

ve Amerika’nın ödemesi gerekir. 
Bunlar hâlâ onlara çalışıyorlar çünkü…
Bunlar hâlâ Ortaçağ’ın Ümmetçilik Konağında yaşadıkları için ka-

faca ve ruhça, vatan ve ulusa ilişkin tüm kavram ve değerlere düşman-
dırlar. Tanımazlar bu değerleri.

AKP’giller, kamu malı hırsızıdırlar
Bunlar altı bin yıldan beri bizim de içinde yer aldığımız Şark Top-

lumlarına kan ağlatan, dünyayı zindan eden, insanlık düşmanı, asa-
lak-hazır yiyici Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının ekonomik, 
siyasi, dini, felsefi ve kültürel düzeydeki temsilcileridir. Antika Tarih’te 
kayıtsız şartsız egemen sınıf oldukları için hep o çağların özlemi içinde 
yaşarlar. O çağların hâkim ideolojisi de din olduğu için bunlar evvel 
ezel dincidirler ve ondan asla vazgeçemezler. Dini de insanları “Al-
lah’la Aldatma”da bir silah olarak kullanırlar.

[122] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/diyanetin-iki-numarasindan-tepki-ceken-isma-
il-hakki-karadayi-mesaji-281505h.htm.
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Yani bunların dini, içi boşaltılmış, ruhu yok edilmiş dindir. Namaz, 
Oruç, Hac gibi ritüellere indirgenmiş bir Tapınak Dini’dir. Bir başka 
adlandırmayla Muaviye-Yezid Dini’dir, CIA-Pentagon-Washington Di-
ni’dir. 

Kur’an ve Hz. Muhammed Dini değildir. İnfakçı, rızıkta eşitlikçi din 
değildir. Altın, gümüş, dolar ve avro lüplemeyi-küplemeyi en büyük 
günahlardan sayan din değildir.

Saraylara, köşklere, villalara, lüks uçak ve araçlara tapınmayı din-
den çıkmış olmakla eşdeğer sayan, putperestlik sayan din değildir.

Zaten ne demişti namuslu ilahiyatçımız merhum Yaşar Nuri Öztürk?
“AKP’nin kodaman kesiminin hiçbirinin Müslüman sıfatıyla 

cenaze namazı kılınmaz. Çünkü bunlar iktidarlarının başlangı-
cından beri durup dinlenmeden Gulül Suçu (Kamu Malı Hırsızlığı 
Suçu) işlemektedirler.”  

Çok doğru bir tespittir bu bizce de…
Bunların tapınırcasına sevdiği şeyler nelerdir?
Kamu malı hırsızlığı. Bunda asla gözleri doymaz ve iştahları ka-

panmaz… Dünyayı verseniz bunların gözlerini doyuramazsınız… Vur-
gun, talan yaptıkça, çaldıkça iştahları artar bunların, hırsları artar. Hani 
hep deriz ya; “Bunların gözünü ancak toprak doyurur.”

Bunların bir diğer çok sevdikleri ve fevkalade başarılı oldukları bir 
iş de cahil ve yoksul insanları “Allah’la aldatmak”tır… Bundan ke-
sinlikle uzak duramazlar… Çünkü başka etkili silahları yoktur. Hırsız-
lığa ağırlık verdikçe din alıp satmaya da hız verirler… 

AKP’giller, hiçbir ahlâki ve vicdani değer tanımaz
Bir diğer belirleyici özellikleri de güçlü olana uşak olmaktan, onun 

hizmetine girmekten asla çekinmemeleridir. Her türlü aşağılanmayı ko-
layca hazmederler; yeter ki altın, dolar, avro küpleri zarar görmesin.

Günümüzde bunların efendileri, bildiğimiz gibi, ABD ve AB Em-
peryalist Haydut Devletleridir. Onların Ortadoğu’daki jandarması Siyo-
nist İsrail’dir. Bu hizmetkârlıktan da asla geri durmazlar…

Bunlar doğrudan altına, dolara, avro’ya, saraya, köşke odaklı olduk-
ları için asla herhangi bir ahlâka, ahlâki ve vicdani değere ihtiyaç duy-
mazlar. Bu nedenle de acımasızdırlar. Empati yapmazlar, yapamazlar.

Yalanı, dümeni, hileyi hurdayı, dönekliği, kaypaklığı, ikiyüzlülüğü 
başarıya giden yolda kullanılacak metot ve biçimler olarak, taktikler 
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olarak görürler. Ve bunları kullanmanın zarurîliğine inanırlar.
İşte bunlar, onların kişiliğini oluşturan yapı taşlarıdır…
Ne diyor Tayyipgiller’in yetiştiricisi ya da Hocası Molla Necmet-

tin?
“Ben bunları eğiteceğim, yetiştireceğim diye otuz sene uğraş-

tım; adamlar (Amerika, İngiltere, Siyonist İsrail) üç günde benden 
kopardı, kendilerine ram etti… Bağladı… Emrine ve hizmetine 
soktu.”

Neden böyle oldu?
Çünkü bunların kişilikleri budur… Kişiliklerinde hiçbir olumlu de-

ğer-yapıtaşı bulamazsınız…
Öyleyse bunları olumlu anlamda tüm eğitme çabalarınız buz üstüne 

yazı yazmaya benzer… Ya da kumsalda yazı yazmaya benzer. Bir rüz-
gâr veya dalga o yazılanları yok edip-silip geçer…

İşte bunların kişilik yapıları öyledir. Tüm bu olumsuzlukların topla-
mıdır-bütünüdür bunların kişilikleri-doğaları…

İnsanlık açısından kaybedilmiş nesillerdir bunlar…
Neylersiniz ki haller böyle işte…
Bunların iktidarından kurtulursak bir ölçüde de olsa rahatlarız. Zu-

lüm ve ihanet araçları frenlenmiş olur en azından…
Fakat gerçek kurtuluş, Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’den kur-

tulmakla gerçekleşir. 
Yani Halkın Devrimci Demokratik İktidarını kurmakla…
O da olacak er geç…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

1 Haziran 2020
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“Onlar buzdağının görünen kısmı”
Saygıdeğer arkadaşlar!
Bu Kaçak Saray’da mukim “Gözlüklü Sami” ve avanesi, Kanun 

devletinin zerresini bırakmamışlar memlekette. Eksiksiz bir Hırsızlar 
İmparatorluğu kurmuşlar…

Nereye baksan hırsızlık, nereye baksan yolsuzluk, nereye baksan 
vurgun, soygun ve talan…

Bu soygun ve hırsları yüzünden tüm şehir ve kasabalarımızı beto-
na, taşa boğdular. 

Malum ya; ne diyordu Hafız 17-25 Aralık belgelerinde? 
“Kupon arsalar, araziler benden habersiz el değiştirmesin!” Yani 

diyordu ki, onların rantı sadece bana ait…
Ormanlarımızı, dağlarımızı, göllerimizi, nehirlerimizi zehirletip ku-

ruttular, yine aynı gözü doymazlıkları yüzünden…
Yüz yıllık Yeni Türkiye’ye hiç kimse bunların verdiği zararın yüzde 

birini bile vermedi.
Gaddar, hak hukuk tanımaz, vicdan, merhamet ve ahlâktan yoksun 

bir düşman ordusunun işgali ancak bunlarınki kadar zararı verebilirdi, 
yıkıma sebep olabilirdi.

Bunlar biz Komünistlerin soyut iddiaları ve suçlamaları değildir. 
Bütünüyle yüzde yüz ve kesinlikle gerçektir.

Eski Sayıştay Denetçisi Kadir Sev’ in şu açıklamalarına bir bakar 
mısınız? 

“Eski Sayıştay Denetçisinden çarpıcı açıklama: Onlar buzdağı-
nın görünen kısmı

“Eski Sayıştay Denetçisi Kadir Sev, Sayıştay’ın bugün geldiği 
durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Eski Sayıştay Denetçisi Kadir Sev, Sayıştay’ın bugün geldiği 
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durumla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı. Sev, raporlardaki yol-
suzluklarla ilgili olarak, “Savcılıklara falan gönderildiği de yok. 
Kamuoyu tatmin edilmiş oluyor. Üstelik basındakiler buzdağının 
görünen kısmı bile değil” ifadelerini kullandı.

“Kadir Sev, “Raporlarda çok yolsuzluk bulgusu görülüyor” 
sorusuna verdiği yanıtta, “O bulgulara raporların, ‘denetim gö-
rüşümüzü etkilemeyen hususlar’ bölümlerinde yer veriliyor. Savcı-
lıklara falan gönderildiği de yok. Kamuoyu tatmin edilmiş oluyor. 
Üstelik basındakiler buzdağının görünen kısmı bile değil. Bulgula-
rın çoğunda tek bir olaya odaklanılmıyor: ‘kimi ihalelerde… Kimi 
satın almalarda… kimi uygulamalarda…’ gibi genel anlatımlar 
kullanılıyor” ifadelerini kullandı.

“Sev açıklamalarının devamında şunları söyledi:
“(…) Örnek verilen olaya bir bakıyorsunuz tam bir felaket! 

Milyarlarca lira tutarında işi “acele” deyip ihalesiz yandaşlardan 
birine vermişler. Kimsenin yakasına yapışılmıyorsa ve kamu zararı 
ödettirilmiyorsa yazılanlar ne işe yarar?

“Daha birkaç gün önce Tayyip Erdoğan, Atatürk havalimanına 
sahra hastanesi yapıyoruz demişti. Oysa ne proje ne ihale vardı. Bi-
liyorsunuz milyarlarca liraya mal olan iniş platformlarından birini 
de kırmışlardı. İşin sağlık turizmi için Rönesans holdinge verildiği 
ortaya çıktı. Bakalım gelecek yılın Sayıştay raporlarında nasıl yer 
alacak…

“(…)
“Sayıştay Yasası 2010 yılında dipli köşeli değiştirildi. AKP’yi 

zora sokacak bulgular Sayıştay’da rapora dönüştürülemez. Yasal 
değişiklikten önce kararlar bütün Sayıştay üyelerinin katıldığı Ge-
nel Kurulda alınırdı. Şimdi ofis biçiminde çalışan ve birkaç kişinin 
görevli ve yetkili olduğu kurullarda değerlendirilip yazılıyor. İsten-
meyen bulguların raporda yer alması bir yana bilgi sızması bile zor.

“Bakanlıklar ile bağlı-ilişkili kurum ve kuruluşların olduğu 
Kamu İdareleri raporları sıkı bir denetimden geçtikten sonra ya-
yımlanıyor. Ama asıl yolsuzlukların olduğu Kamu İşletmeleri ra-
porlarını, o kadar tırpanlanmış olmasına rağmen sır gibi saklıyor-
lar. Gerekçeleri çok yanlış değil. Yasaya göre KİT’leri denetleme 
yetkisi Meclis KİT komisyonuna verilmiş. Önceleri yayımlıyorlar-
dı. Basındaki eleştiriler üzerine vazgeçtiler, üstelik önce yayımla-
nanları da siteden kaldırdılar.”[123]

Hani halkımız der ya, “Minareyi çalan kılıfını hazırlarmış.”
Bunlar da aynen öyle yapıyor. Sayıştay Yasasını değiştirip vurgun 

ve soygunlarını gizlemeye uygun bir kuruma dönüştürüyorlar orayı. 

[123] https://odatv4.com/eski-sayistay-denetcisi-carpici-aciklama-onlar-buzdaginin-go-
runen-kismi-29052015.html.
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Böylelikle hırsızlık ve yolsuzluklar büyük oranda o yeni yapı içinde 
görünmez hale getiriliyor.

Görünür olanlar ise kendi hukuk bürolarına dönüştürdükleri mahke-
melerde yok sayılarak olmamışa çevriliyor. 

Meclis çoğunluğu da zaten ellerinde, orada da bir hesap sorma olası 
değil.

Böylece de koca ülke bunlar için Hırsızlar Cennetine dönüşmüş olu-
yor. Vur Allah vur…

İşte bu sebepten Kaçak Saray Avanesinin tamamı durup dinlenme-
den vuruyor, soyuyor, çalıyor çırpıyor…

Bunlarda Allah korkusu ve Öbür Dünya, Din Günü inancı da yok… 
Çünkü dinleri Ebu Süfyan-Muaviye Yezid Dini’dir… Hep söyleyegel-
diğimiz gibi Tanrıları da Para Tanrısı’dır bunların.

Velhasıl arkadaşlar; bunlar Türkiye’de tam bir Hırsızlar İmparator-
luğu kurmuş bulunmaktadırlar…

Kamu Malı hırsızlığı bunların sınıf karakterlerinin en belirleyici ya 
da temel özelliğidir.

Altı bin yıl önce bunlar Aşağı Mezopotamya-Sümer’de Tapınakta 
birikmiş Kamu Mallarını, binbir hile ve dümenle aşırıp zimmetlerine 
geçirerek Tarihte ilk kez görülen ya da ortaya çıkan sömürgen egemen 
sınıf olmuştur. Tabiî bu arada toplum önderleri ve din adamlarını da 
pahalı hediyelerle ve rüşvetle bozup çürüterek suçlarına ortak etmiş ve 
giderek kendilerine benzetmişlerdir.

Biz bu asalak-hazır yiyici, üretim dışı ve insanlık düşmanı sosyal 
sınıfa Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı diyoruz.

Onların bu hainane işlerini nasıl yaptıklarına ilişkin ayrıntılı bilgileri 
2005’te yayımlanan “Tayyipgiller Kökeni ve Sınıf Yapısı” adlı kita-
bımızda vermiştik.

Dikkat edin! Bunların bir teki olsun çalmaktan, vurmaktan geri dur-
muyor.

Bunların bir tekinin olsun gözü doymuyor. Yahu yeter küplediğim, 
yedi sülaleme yeter de artar bile, artık bu işlerden uzak durayım, diye-
miyor.

Hepsinin hiç dillerinden düşürmediği ortak slogan; “Vur ha vur, soy 
ha soy, çal ha çal”dır.

Bunlarda başka bir dünya bulamazsınız. İnsani, vicdani, dinsel bir 
yön bulamazsınız kişiliklerinde…

Acımasız ve hissizdirler. Hırsızlıklarına engel gördükleri herkesi 
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katletmekten, yok etmekten asla çekinmezler.
İçleri boşaltılmış, çalmaya çırpmaya programlanmış birer robot gibi 

dolaşırlar ortalıkta…

Hırsızlar İmparatorluğunu yıkacağız!
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Bunlar böyle işte…
2015 Genel Seçimlerinde, TRT’de yayımlanan seçim konuşmaları-

mızda söz vermiştik Halkımıza.  “Hırsızlar imparatorluğunu yıkacağız” 
diye…

O sözümüzü mutlaka yerine getireceğiz…
O suç örgütünün şefi “Gözlüklü Sami” o denli korkmuş ki konuş-

mamızdan, emri altına alıp oyuncağına çevirdiği Yargıtay ve YSK’yi 
kullanarak bir daha seçimlere katılmamıza izin vermedi bizim.

Yani seçim yasağı koydurdu bize. Tabiî Yargıtayın işleyişine ve Se-
çimlerin Temel Hükümlerine İlişkin Kanunları tamamen çiğneyerek, 
çiğneterek…

Olsun Be! Olsun bakalım…
Bunların da hesabı sorulacak er geç…
İşlemiş bulundukları diğer binbir suçun hesabının sorulacağı gibi…
Kaçış, kurtuluş yok bunlar için!
Bugünkü kanunlara göre işleyen bağımsız ve tarafsız mahkemeler 

önüne çıkacaklar, çıkarılacaklar…
Sadece Öbür Dünyaya kalmayacak hesap, bu dünyada da hesap ve-

recekler…
Unutmasınlar ki onlar “Gözlüklü Sami”yse, biz Abdülcambaz’ız. 
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

6 Haziran 2020
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AKP’giller, FETÖ’yle yan yana, omuz omuza
Laik Cumhuriyet’i yıktıklarını itiraf ediyor

Saygıdeğer arkadaşlar!
1922’de “Yunan Galip Gelemedi”. Tam tersine hezimete uğratıldı 

26 Ağustos’ta... Bozgun halinde geri çekildi ve 9 Eylül’de İzmir’de 
denize döküldü, Mustafa Kemal’in komutasındaki Kurtuluş Ordusu 
tarafından...

Fakat ne acıdır ki 2002’de yani tam 80 yıl sonra Yunancılar (Keş-
ke Yunan Galip Gelseydiciler) iktidara geldiler Türkiye’de... Ve an 
geçirmeksizin Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş’la hesaplaş-
maya giriştiler. Sinsice, İblisçe ve kalleşçe… Yılan gibi hep sessiz-
ce yaptılar saldırılarını. Kerte kerte aşındırdılar Laik Cumhuriyet’i. 
Santim santim yol aldılar, FETÖ’yle ve bilumum Ortaçağcı tarikat ve 
cemaatlerle omuz omuza dayanışarak yürüdükleri ihanet yollarında. 
Sonunda da çatırdatıp çökerttiler. Ne Ordu bıraktılar, ne Yargı, ne 
Eğitim, ne de sağlıklı işleyen herhangi bir kurum. Hepsini çürütüp 
bozdular sonra ele geçirdiler.

Tabiî bu hainane işi tıpkı 80 yıl önce atalarının (Vahideddin’lerin, 
Damat Ferit’lerin, Sait Molla’ların vb.lerinin) yaptığı gibi yine Batılı 
Emperyalist Haydutlarını arkalarına alarak-sırtlarını onlara vererek, on-
ların emir ve komutası altında yaptılar. 

Ege’de 18 Ada’mızı verdiler elleriyle Yunan’a. Ki Lozan’da bize 
bırakılmıştı o adalar... İzmir, Aydın, Muğla il sınırlarımız içindedir bu 
adalarımız. 

ABD ve AB’li efendileri öyle emrettiği için yaptılar bu ihaneti, bu 
vatan satıcılığını...

FETÖ başta gelmek üzere tüm Ortaçağcı, insan düşmanı ve birer 
Din Derebeyliğine dönüşmüş bulunan tarikat ve cemaatlerle nasıl ve 
hangi amaca ulaşmak için kol kola yürüdüklerini, Tayyipgiller AKP’si-
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nin “Medya ve Tanıtım Başkan Yardımcısı” Emre Cemil Ayvalı, ba-
kın nasıl da netçe ifadelendirerek savunuyor: 

***
Videonun Tapesi:
Emre Cemil Ayvalı: FETÖ ile AK Parti kol kola diyorsunuz. Eğer 

FETÖ ile AK Parti geçmişte bürokraside kol kola girdiyse şayet, bunu 
da farklı darbecileri tasfiye etmek için yaptı çünkü eski devlet düze-
nindeki atama düzeni şöyleydi: 2002’de ben iktidara gelmişim, sene 
2007-2008.

Yahu benim bir müsteşar atamam için bu adamın memur olarak 12 
yılı doldurması lazım, genel müdür olarak 12 yılı doldurması lazım. 
Ben sanki kendi kadrolarımla geldim de, çok mücadele etme gücüm 
vardı, muktedirdim de böyle bir fanteziye mi girdim?

Hayır.
Bir tarafta, çok açık söylüyorum, darbeci Kemalist gelenek vardı bir 

tarafta FETÖ vardı ve bunları birbirine kırdırmak suretiyle yol almak 
mecburiyetinde kaldık 2010’a kadar.[124]

***

Demek ki neymiş?
“Kandırıldık” filan söylemleri düpedüz bir yalanmış... Hem de in-

sanları hıyar yerine koyan bir yalan... Ya da aldatmaca...
Bu Tayyipgiller 2002’den 2013’e kadar aynı menzile ulaşmak için 

FETÖ’yle ve benzerleriyle iç içe, kol kola, omuz omuza olmuşlar. 
Neymiş yapmak istedikleri?
“Kemalist Darbeci Zihniyet” adını vererek halkı namussuzca kandı-

rarak Laik Cumhuriyet’i yıkmak...
“FETÖ’yle Kemalistleri birbirine kırdırarak”, yol aldık, diyor Tay-

yipgiller’in E. C. Ayvalı’sı...
Bir de hâlâ FETÖ’nün siyasi ayağı açığa çıkmalı, diyerek ortada 

dolaşan gafil ve hainler var. İşte siyasi ayak kabak çiçeği gibi en kör 
gözlere bile batacak şekilde oportada duruyor. 

Ne demişti Abdüllatif Şener?
“AKP’de benim dışımda FETÖ’yle düşüp kalkmayan yoktur. 

Benim dışımdaki AKP’lilerin tamamı FETÖ’cüydü...”

E. C. Ayvalı’nın bu açık ve kesin itirafı üzerine de bir suç duyuru-
sunda daha bulunur herhalde Hukukçu Yoldaşlarımız. FETÖ’yle Tay-

[124] https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=GgQ1hE9QAw0&featu-
re=emb_logo.
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yipgiller’in 11 yıl boyunca suç ortaklığı yapmalarından dolayı...
Demek ki arkadaşlar; Tayyipgiller ve FETÖ, iradi olarak bu ihanet 

yolunu tutmuşlar ve güçbirliği etmişler. Bu, yüzde yüz kesinliğe sahip 
bir geçektir...

Bu Ortaçağcı hainler bugünlere nasıl geldi?
Peki ama bu hainler güruhu nasıl türedi ve nasıl bir yol bulup yürü-

yerek bunca ihaneti ve tahribatı yapabildi?
Cumhuriyet’i kuranlar-Mustafa Kemal’ler, İnönü’ler ve silah arka-

daşları bunlara karşı bir tedbir almadı mı?
Kendilerince aldı. Fakat derde derman olmadı aldıkları...
Neden olmadı?
Altı bin yıldan beri Sosyal Sınıflar gerçeği vardır Türkiye’de. Bu ca-

nalıcı gerçeği atladınız mıydı, hiçbir toplum olayını duru göremezsiniz. 
Hep şaşı kalırsınız sosyal olaylara. 

Cumhuriyet’i kuranlarsa on yıllar boyu; “İmtiyazsız, sınıfsız bir kit-
leyiz!”, masallarıyla avuttular ve kandırdılar kendilerini ve sözlerine 
inananları. 

Oysa o sözleri bile bir sınıf tavrıydı. Ve de siyasi bir tavırdı. 
Mustafa Suphi ve On Dört Yoldaşını Karadeniz’de hunharca kat-

leden, Anadolu’da 6 bin yıldan bu yana var olan Antika Tefeci-Bezir-
gân Sermaye Sınıfıydı. O sınıfın bu katliamda yer alan temsilcileri de, 
Erzurum ve Trabzon Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinde örgütlenmiş 
bulunan, her türlü ilerlemeye karşı Taşra Eşraf ve Ayanlarıydı. Askeri 
planda da temsilcileri vardı bu insanlık düşmanı sosyal sınıfın: Bunlar 
Kâzım Karabekir ve Fevzi Çakmak’tı.

Mustafa Suphi ve Yoldaşlarına, Kâzım Karabekir’in Bolşevik rolü 
oynayarak nasıl bir tuzak kurduğunu ve Türkiye’ye gelmelerine vesile 
olarak onları aldattığını, bu amaçla yazdığı davet mektuplarını görüp 
okusanız mideniz bulanır, iğrenirsiniz Karabekir’den. 

Öylesine Bolşeviği oynuyor ki, Meclisteki bazı vekiller bile; “Ka-
rabekir Bolşevik düşüncesini benimsemiş, çevrede o yönde konuş-
malar yapıyormuş”, diye eleştirilerde bulunuyorlar. 

Bunlara cevap veriyor Mustafa Kemal:

“Her şey bizim bilgimiz dahilindedir. Öyle bir şey yok. Kara-
bekir de biz nasıl bakıyorsak Bolşevikliğe, öyle bakıyor. Yaptı-
ğı her şey bir plan dahilindedir ve bir amaca matuftur. Siz rahat 
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olun...”[125]

Yani tuzağı Karabekir kuruyor Mustafa Suphi ve Yoldaşlarına. Mus-
tafa Kemal de tuzağın-kapanın her aşamasından haberdar. Takipte...

Mustafa Kemal için savaşın liderliğini yürütmek en öncelikli seçim 
oluyor, gerisi ikincil öneme sahip konular...

Ülkenin ekonomik ve siyasi sisteminin Kapitalist ya da Sosyalist ol-
ması pek önem arz etmiyor kendisi için. Fakat tabiî kendi tercihi sorulsa 
ya da onun tercihine kalsa iş-seçim; kuşkusuz Kapitalizm der. Çünkü 
aldığı eğitim, yetiştirilme tarzı o yönde...

Nitekim Kurtuluş’tan sonra o şekilde bir seçim yapılıp uygulamaya 
konuluyor. 

Anadolu Burjuvazisinin
kendi devrimine sırtını dönüşü

Mustafa Kemal Samsun’a çıktığı dönemde-Havza günlerinde önde 
gelen silah arkadaşı Hüsrev Gerede, Bolşevikliği öven ve benimse-
memizi öneren bir mektup yazıyor 7 Haziran 1919 tarihinde Kazım 
Karabekir Paşa’ya. Tabiî bu mektubun Mustafa Kemal’in bilgisi ve 
onayıyla yazıldığı bellidir ya da kesindir diyebiliriz.   Mustafa Kemal 
de Kurtuluş Ordusu’nun oluşturulması aşamasında Kâzım Karabekir’e 
yazdığı mektupta; “Rusların teklifini beklemeden hemen Bolşevik-
liği benimsediğimizi gidip onlara bildirelim. Bolşevikliği nasıl ku-
racağımız konusunda yardım isteyelim onlardan. Uzmanlar gelsin 
ve birlikte Bolşevik bir sistem oluşturalım memlekette. Böylelikle 
Kurtuluşumuzu da güvenceye almış oluruz”, der. Fakat Karabekir; 
“Şu anda kış kıyamet, havaların düzelmesini bekleyelim öncelik-
le”, diyerek işi geçiştirir. Bilinmeze erteler...

Bu arada Birinci İnönü Savaşı kazanılır. Bu da; “Tek başımıza da 
kazanabileceğiz. Bolşevik Rusya’nın yardımına kesince bel bağlayıp 
ona göre bir hareket tarzı ve sosyal düzen benimsemek mecburiyetinde 
değiliz”, şeklinde bir anlayış oluşturuyor Mustafa Kemal ve savaşı yö-
neten kurmaylarda. 

İşte bu anlayış doğrultusunda ya da buradan hareketle karar verili-
yor, Mustafa Suphi’nin ve On Dört Yoldaşının Karadeniz’in azgın dal-
gaları arasında boğdurulmasına. Önce hançerlerle ölümcül şekilde vu-
ruluyorlar, sonra dalgalara teslim ediliyorlar, 28 Ocak’ı 29’a bağlayan 
akşam. Yıl, 1921’dir...

[125] Bakınız: TBMM Gizli Oturum Konuşmaları.
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Tayyipgiller’in bu talan, ihanet ve yıkım günlerine uzanan yolun 
başlangıcı o tarihtir. 

Burjuva Sosyal Devriminin kendi devrimine ihaneti o gün tescillen-
di. Başka türlü ifadelendirirsek; Burjuvazi kendi ideolojisi çerçevesin-
de gerçekleşmekte olan harekete o gün sırtını döndü ve devrimini yarım 
bıraktı. Çünkü çağ, 20. Yüzyıl’dı. Emperyalizm Çağıydı. Burjuvazi, 
dünya ölçeğinde devrimci barutunu bitirmiş, gericileşmişti. Emperya-
lizm aşamasına ulaşmıştı. 

Türkiye’deki devrime sınıfsal yön veren Anadolu Burjuvazisi de bu 
gericileşmeden uzak kalamazdı. 

İşte bu sebepten de devrimine sırtını döndü ve gidip Asurlular Ça-
ğı’ndan beri Anadolu’da varlığını sürdüren Antika Tefeci-Bezirgân Ser-
maye Sınıfı’yla ittifak kurdu...

Bu Anadolu Burjuvazisi o denli çapsız ve kendine güvensizdi ki, 
Ordu Gençliği’nin vesayetine girmekten hiç çekinmedi.

Jöntürk Gelenekli Ordu Gençliği’nin bu idealist subayları da ister is-
temez devrime sınıfsal damga vuran sınıfın ideolojisini benimsemekte 
bir sakınca görmediler.

Zaten Kurtuluş’tan hemen sonra da ekonominin dümenine, sonra-
ları Mustafa Kemal’in kayınpederi olacak olan Uşakizade Muammer 
Bey ile Osmanlı döneminin Deutsche Bank memurlarından Celal Ba-
yar geçti. Türkiye İş Bankası kuruldu. Bu, Anadolu Burjuvazisinin hız-
la Finans-Kapital aşamasına sıçradığını gösterir. Çünkü çağ artık Fi-
nans-Kapitaller çağıdır. 

Antika ve Modern Gericiliğin Sola düşmanlığı
Finans-Kapital Zümresinin gericiliğiyle Antika Tefeci-Bezirgân 

Sermaye Sınıfının gericiliği çarkla dişli gibi birbirine uydu. 
Sola soluk aldırmama anlayışında birleştiler. Artık solcu, zindanda 

gerekti... Bir acımasız derebeyi zulmü, bir ilan edilmemiş gizli faşizm 
sürüp gitti artık. 

1925, 1927, 1929, 1937-38, 1946, 1951, 1952, 1957 Tevkifatları bir-
birini izledi. 

Bu arada Sabahattin Ali suikastı gibi insanlık dışı canice cinayetler 
de işlendi. Bu alçakça cana kıymaları MAH’ın-MİT’in asker ve sivil 
ekipleri elbirliğiyle yaptı.[126]

[126] Bakınız: Nevzat Bölügiray, Geçmişten Geleceğe, Tekin Yayınları.
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1952’de NATO’ya girişten hemen 6 ay sonra; “Seferberlik Tetkik 
Kurulu”, adıyla Süper NATO-Gladyo-Kontrgerilla kuruldu Türki-
ye’de, tüm NATO ülkelerinde olduğu gibi.

Devrimcilere karşı yapılacak haince ve canice provokasyon ve katli-
amları CIA yönetimindeki bu kanlı cinayet örgütü gerçekleştirdi. 

Tabiî bu arada ABD’nin “Yeşil Kuşak Projesi” de uygulamaya ko-
yuldu Türkiye’de, bütün İslam ülkelerinde olduğu gibi...

Tarikat ve cemaatlere, 1950 öncesinin Kemalist iktidarlarının kur-
duğu-ördüğü derme çatma set de yıkıldı, yeni iktidar-Bayar-Menderes 
iktidarı tarafından. 

1950 14 Mayıs seçimleriyle Finans-Kapital + Tefeci Bezirgân bir-
likteliği, Ordu Gençliği’nin vesayetinde kurtuldu. Ülkeyi Uluslararası 
Finans-Kapitalin yani ABD ve müttefiki emperyalist haydutların kolla-
rına attı. 

Ancak Ordu Gençliği’mizin sivil Aydın Gençliği’mizle el ele ve-
rerek gerçekleştirdiği 27 Mayıs Politik Devrimi ülkeye kısmi de olsa 
bir özgürlük ortamı getirdi. Düşünce ve örgütlenme özgürlüğü iyi kötü 
hayata geçti. 

İşte bu devrimci rüzgâr Solu uçuşa geçirdi. Sosyalist gençlik hızla 
gelişip güçlendi. Sol literatür özellikle de Marksizm-Leninizmin kla-
sikleri Türkçeye çevrilip yayımlandı.

Bu gelişme tabiî ABD ve Türkiye Parababalarını çılgına çevirdi. He-
men Kontrgerilla’yı ve onun sivil uzantısı olan MHP’yi devreye sokup 
12 Mart 1971 Faşist Darbesi’ni tezgâhladılar, Kızıldere Katliamı’nı 
ve Denizler’in idamlarını gerçekleştirdiler... Amaç, gençliğe gözdağı 
vermek ve Devrimci Gençlikle birlikte Sosyalist Kültürü de ortadan 
kaldırmaktı.

Bu alçaklık yetmedi, 12 Eylül 1980’de ikinci bir faşist darbe yaptırt-
tı ABD, CIA-Kontrgerilla emrindeki Amerikancı faşist generallere. Altı 
yüz bin insanı işkencelerden geçirttiler, yüzlercesini katlettiler.

Zaten faşist darbelere uygun zemin oluşturabilmek yani halkı kan-
dırmak ve onları faşizmi destekler hale getirecek gerekçeler yaratabil-
mek için ortalama beş bin insanı katlettirmişlerdi.

Bütün bu ihanetler, kötülükler, İblislikler yetmezmiş gibi, 1991’de 
Sovyetler Birliği ve Sosyalist Kamp çöktü...

Bu da Solu moralsizliğe, umutsuzluğa itti büyük ölçüde.
Marksist-Leninist Teori henüz kavranamamıştı. Türkiye’de Devrim-

ci Hareket, İşçi Sınıfı içinde kök salıp örgütlenmemişti. Kendi Devrim-
ci Partisini-Proletarya Partisini de kuramamıştı.
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Bu sebeple de Küçükburjuva Sosyalistleri, Sosyalist Kamp’ın çö-
küşünün sebeplerini Devrimci Teoride aramaya başladılar. Bu arayış 
onları inançsızlığa ve Burjuvazinin saflarına doğru savruluşa itti.

Oysa Sosyalist Kamp, Devrimci Teoriyi küçümsemekten, anla-
yıp kavramamaktan, gerektiği şekilde uygulamamaktan çökmüştü. 
Marks-Engels ve Lenin’in bu konuya ilişkin uyarılarını, öngörülerini 
hiç anlamamaktan çökmüştü. 

Bu sebeple Sosyalist Kamp’ın çöküşü, bizim Marksist-Leninist Te-
oriye olan inancımızın da pekişmesine, sağlamlaşmasına ve ona daha 
sıkı sarılmamıza yol açmıştır. Unutmayalım ki biz Gerçek Devrimci-
leriz...

Özetlersek, arkadaşlar;
1920’lerden beri Türkiye’yi yönetenler hep Solsuz bir ülke yarata-

lım özlemi ve davranışı içinde olmuştur...
Yani siyasetçisi, askeri, polisi, istihbaratçısı ve tabiîki sermayedarla-

rı-Parababaları da aynen “Komünizmle Mücadele Derneği” gibi, “İlim 
Yayma Cemiyeti” gibi çalışmışlardır. 

Böyle olunca da ülke hep yampiri ilerlemiştir. 
Bilinir ki tek ayakla koşu yapılmaz, tek kanatla kuş uçmaz. Tek göz-

le sağlıklı ve net görüş elde edilmez. Tek elle güreş tutulmaz...
Oysa Sol, yani Gerçek Sol-Bilimsel Sol, ülkenin demokratikleşme-

sinin, ilerlemesinin, kalkınmasının en güvenilir teminatıdır.
Gerçek Sol, namus demektir, özgür, sorgulayan akıl demektir. Ay-

dınlık Düşünce demektir. Ahlâk demektir, vicdan demektir.
İşte böyle bir hazineden mahrum etti ülkeyi yönetenler, Türkiye’yi.
Bu durumda da meydan kime kaldı?
Ortaçağcı gericilere, tarikatlara, cemaatlere ve onların her türden 

örgütlerine kaldı. Gönüllerince cirit oynadılar ülkede bu emperyalizm 
devşirmesi; insan, vatan millet düşmanı örgütler...

12 Mart 1971 sonrasında korkusundan önce Almanya’ya, ardından 
İsviçre’ye geçen Molla Necmettin’e Amerikancı, antikomünist faşist 
general Muhsin Batur aracılığıyla; “Dön gel Türkiye’ye, yeniden dinci 
partini kur. Yeter ki Solun önü kesilsin”, diye haber gönderdi Ordu Fo-
silleri. Yani Amerikancı Generaller.[127]

12 Mart ve 12 Eylül’ün faşist generalleri hep iç içe olmuşlardır 

[127] Bakınız: Sabahattin Önkibar, Derin ve Gizli Devlet Gazetecisi Olarak İtiraflarım, 
Kırmızı Kedi Yayınları.



382

Molla Mecmettin’lerle, Said Nursicilerle, Fethullah Gülen’lerle, Ame-
rika’nın kendilerine emrettiği şekilde Sola karşı dinci Ortaçağcılarla, 
MHP’li Gladyo yetiştirmeleriyle.

Böyle bir sürecin sonunda da varılacak yer bellidir gayrı.
Bunu öngörmemek için insanın Sınıf Körü olması gerekir. Ki, Mus-

tafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşları böyleydi...
İyi niyetlerine ve içtenliklerine, vatan milletseverliklerine rağmen 

ekonomik, sosyal ve siyasi konularda cahildiler. Bu gerçeği, bir burjuva 
yazarı olan Falih Rıfkı Atay bile “Çankaya”sında açık açık anlatır. 

ABD, AB ve Siyonist İsrail devşirmesi, yetiştirmesi Tayyipgiller an-
latılan bayır aşağı gidişin son aktörleri olmuştur. 

Bunca acıya ve milyonlarca cana mal olmuş bu ülke ve vatan, bin 
beş yüz kişilik koruma ordusu önünde, yanında ve ardında olmadan 
zırhlı arabasıyla olsun sokağa çıkamayan yürek yoksunu Tayyip’le Ka-
set Tutsağı Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’sine kalmıştır. Ne kadar yürek 
parçalayıcı bir durum, daha doğrusu trajedi, değil mi?

Yukarıda andığımız efendileri, bunları Yeni Sevr’i uygulamaları 
şartıyla iktidara taşımıştır. 

Ve 18 yıldan beri de verdiği görevleri tamamlasınlar diye orada tut-
maktadır. 

Bu yerli taşeronlar artık o denli gemi azıya almışlardır ki; “Keşke 
Yunan Galip Gelseydi”, demekten bile çekinmiyorlar...

Bu hainler, bu vatan satıcılar, bu kamu malı hırsızlarından ülkeyi 
kurtarmak biz Gerçek Devrimciler için bugünün en öncelikli görevi-
dir...

Yapacağız bunu da...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Haziran 2020



Ayrım
Kırk Altı
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Diplomasız, liyakatsiz bir Pehlivan
Saygıdeğer arkadaşlar!
Tencere kapak gibi uymuş diye işte böylelerine denir...
Tayyipgiller’in halis muhlis Pehlivan Hamza’sı da meğer Sahte 

Diploma Sahtekârıymış.
Bugünün medya haberlerine bakın bir:

***
“Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanan Hamza 

Yerlikaya’nın sahte lise diplomasıyla üniversiteye kayıt yaptırmaktan 
yargılandığı ortaya çıktı.

“Eski Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank Yönetim Kurulu 
üyeliğine atandı. Atama işlemi KAP’a bildirilerek resmiyet kazanırken 
Gerçekgündem’de yer alan habere göre, kariyerinde ulaşılması güç bir 
spor geçmişi olan Hamza Yerlikaya’nın uzmanlığı dışındaki alanlarda 
görev yapması, eğitim durumunu gündeme getirdi. Türkiye Gazete-
si’nin arşivinde yer alan bir haberde, Hamza Yerlikaya’nın 1999 yılında 
sahte diploma nedeniyle hâkim karşısına çıktığı belirtiliyor.

“Mahkemede ortaokul mezunu olduğunu, lise diplomasının bir genç 
tarafından kendisine getirildiğini belirten Hamza Yerlikaya’nın, bu dip-
lomayla Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’na ka-
yıt yaptırdığı ifade ediliyor. Hamza Yerlikaya, sahte diplomayla üniver-
siteye kayıt yaptırdığı suçlamasıyla 8 yıl hapis cezasıyla yargılanmış. 
Mahkemenin sonucuyla ilgili bilgiye ulaşılamadı.

“TÜRKİYE GAZETESİ’NDE YER ALAN 15 EKİM 1999 TA-
RİHLİ ‘BELGEDE SAHTECİLİK’ HABERİ

“Hamza’ya sahtecilik davası Milli güreşçi Hamza Yerlikaya’nın, 
üniversiteye sahte lise diplomasıyla kayıt yaptırarak ‘Resmi belgede 
sahtecilik yaptığı’ iddiasıyla 8 yıla kadar ağır hapis istemiyle hakkında 
açılan davada yargılanmasına devam edildi. Ankara 7. Ağır Ceza Mah-
kemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasına, Yerlikaya ile avukatı 
Özdemir Özok katıldı.
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“Yerlikaya, savunmasında ortaokul mezunu olduğunu belirterek, 
1995-1996 yıllarında tanıdığı genç bir şahsın, kendisine lise diplo-
masını sağladığını öne sürdü. Diploma ile Gazi Üniversitesi’ne kayıt 
yaptırdığını anlatan Yerlikaya, genç sahsı tanımadığını ve diploma için 
herhangi bir para ödemediğini de öne sürdü. Mahkeme Başkanı Mus-
tafa Batu, Yerlikaya’nın nüfus ve sabıka kayıtlarının geldiğini bildirdi. 
Başkan Batu, diploma aslının Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor 
Yüksekokulu’ndan istenmesine, bilirkişi incelemesi konusunun sonra 
düşünülmesine karar verildiğini belirterek, duruşmanın ertelendiğini 
açıkladı.”[128]

“Vakıfbank Yönetim Kurulu’na atanan Hamza Yerlikaya’ya resmi 
belgede sahtecilikten dava açılmış!

“Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi olan Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yardımcısı ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Hamza Yerlikaya’nın üni-
versiteye kayıt için resmi belgede sahtecilik yaptığı iddiasıyla yargılan-
dığı ortaya çıktı. Milliyet gazetesinin 15 Ekim 1999 tarihli nüshasında 
yer alan haberde, ‘Yerlikaya, savunmasında ortaokul mezunu olduğunu 
belirterek, 1995-96’da tanımadığı bir şahsın kendisine lise diploması 
sağladığını söyledi. Bu diploma ile Gazi Üniversitesi’ne kayıt olduğunu 
vurgulayan Yerlikaya, söz konusu şahsa diploma için para ödemediğini 
ifade etti’ denildi.”[129]

“Vakıfbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı’na atanan AKP 
Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı ve 
Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya’nın sahte lise diplomasıyla 
üniversiteye kayıt yaptırmaktan yargılandığı ortaya çıktı. Mahkemenin 
kararıyla ilgili bilgiye ise ulaşılamadı.”[130]

***

Kaçak Saraylı Gözlüklü Sami’nin hiç değilse İmam Hatip Lisesi 
diploması var. Bu “Sürmegöz İhsan”ın pardon Hamza’nın lise diplo-
ması bile yok.

Kendi ifadesine göre tanıdığı biri 1995-1996 yıllarında bir lise dip-
loması getiriyor buna. Hafız da bu sahte diplomayla “Gazi Üniversitesi 
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu”na kayıt yaptırıyor. 

Ne iş, değil mi?
Sanki bir sahtekâr, bildiri ya da el ilanı dağıtır gibi sahte diploma 

[128] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/vakifbank-yonetimine-atanan-hamza-yerlika-
ya-universiteyi-sahte-diplomayla-bitirmis-283988h.htm.
[129] https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/vakifbank-yonetim-kuruluna-atanan-yer-
likayaya-resmi-belgede-sahtecilikten-dava-acilmis-5872914/.
[130] (https://t24.com.tr/haber/vakifbank-yonetimine-atanan-yerlikaya-diplomada-sahte-
cilik-suclamasiyla-hakim-karsisina-cikmis,884077.
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dağıtıyor. “Al Pelvan kardeşim, bu sana bizden bir kıyak olsun”, diye 
veriyor buna...

Bu da; “Bu sahte lise diploması bize tam da uydu yahu, zaten aradı-
ğımız bir şeydi”, diyerek alıp koşuyor Gazi Üniversitesine. Onlar da hiç 
incelemeden o sahte belgelerle kaydediyorlar bu sahteciyi...

Sonrası mı?
Tayyip bunu alıp AKP’giller’den milletvekili yapıyor önce. Sonra 

Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığına getiriyor. 
Ve o kadar hoşlanıyorlar ki birbirlerinden; Tayyip, “Olmadı ya”, di-

yor. “Yetmez bu Hamza kardeşimize yaptıklarımız.” Bunu alıyor, artık 
kendi finans kurumlarına dönüştürdükleri kamu bankalarından Vakıf-
bank’ın Yönetim Kuruluna atıyor.

Hamza ortaokul mezunuymuş, pelvanlıktan başka bir marifeti yok-
muş, ne gam... Zaten alayı da liyakatsiz değil mi?

Tayyipgiller’de liyakat demek eşittir Kaçak Saraylı Gözlüklü Sa-
mi’ye kayıtsız şartsız sadakat demektir. 

Tabiî onlardaki sadakat-bağlılık, dostluk sadece görünüştedir ve 
küpler dolmaya devam ettiği sürece devam eder bu görünüş...

İktidardan tekerlendiği anda hepsi duraksamadan birbirine sırtını 
döner ve satar birbirini... Bunlarınki tüm mafyatik yapılarda olduğu 
gibi sadece ve sadece bir çıkar ortaklığıdır...

AKP’giller’in tek sermayesi
yalan, dümen, hile, sahtekârlıktır!

İnsan acı acı gülümsemekten kendini alamıyor, değil mi? Ve şöyle 
söyleniyor kendi kendine:

Ha biriniz de düzgün adam olun ya... Biriniz de yalana, dümene, 
yolsuzluğa, hırsızlığa batmamış, bulaşmamış adam olun ya...

Ama yok!
Olamazsınız. Çok sevdiğiniz bir deyişle, “Fıtratınız” el vermez 

buna...
Kamu malı çalmak, yalan, dümen yapmak, sahtekârlık yapmak, res-

mi evrakta sahtecilik yapmak, yüz kızartıcı suçlar işlemek sizin cibilli-
yetiniz iktizasıdır-doğanız gereğidir. 

Malum ya; siz bu coğrafyada altı bin yıldan beri hırsızlık, yolsuzluk 
yapan, talan ve vurgun yapan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı-
nın temsilcilerisiniz...
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Başka türlü olamazsınız, siyaset yapamazsınız. Tüm kötülüklerini-
zi, yolsuzluk ve hırsızlıklarınızı, kanunsuzluklarınızı gizlemek için de 
“Din alıp satarsınız” durmadan. Din maskesi takınırsınız. Böylece de 
bilinçsiz, cahil insanlarımızı, Kur’an’ın deyişiyle “Allah’la Aldatırsı-
nız.” İnsanları “Allah’la Aldatan Büyük Aldatıcı”sınız, yani İblis’siniz 
her biriniz...

Burada hukukçu yoldaşlarımıza yine iş düşüyor bana göre...
Resmi evrakta sahtecilik yapanın, devamında da nitelikli dolandı-

rıcılık yapanın kamu görevi yapamaması, kamu görevlisi olamaması 
gerekir. Özetçe bu davanın seyrini ve sonucunu bir araştırsın bakalım 
Yoldaşlarımız. Ona göre bir strateji belirlesin...

Ayrıca da Kaçak Saraylı, birer kamu bankası olan Vakıfbank ve Zi-
raat Bankası’nın yönetimlerini bütünüyle kendi liyakatsiz adamların-
dan oluşturmuş. Bunun da yasalara aykırı olması gerekir; şeklen ya da 
ruhen... Bunlar için de Tarihe not düşmek bakımından neler yapılabilir 
Yargı zemininde? Bir buna kafa yorarsa Yoldaşlarımız, iyi olur diye 
düşünüyoruz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
14 Haziran 2020


