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Ayrım
Bir

Baroların geç gelen tepkisi
Ankara’ya doğru yürüyüşe geçen saygıdeğer Barocu kardeşler;
Yürüyüşünüz çok geç kalmış ve zayıf bir tepki olsa da hiç yoktan
iyidir. Bu bakımdan takdire değerdir. (Dileriz emeğiniz bereketli olur.)
Fakat asla kahramanlık değildir!
Büyük fedakârlık filan değildir. Hukukun Üstünlüğünü, Kuvvetler Ayrılığını, Bağımsız ve Tarafsız Yargıyı, kanunların herkese aynı
eşitlikte uygulanmasını, İnsan Hak ve Özgürlüklerini, Laik ve Sosyal
Hukuk Devletini kararlıca ve bağımsızca savunmak hiç değildir.
Kısmen de olsa Laik olan Cumhuriyet’i, Tayyipgiller herkesin
gördüğü, izlediği ve bildiği gibi 18 yıldan beri her gün dirhem dirhem
aşındırarak yiyip yıkıp bitirdi. İşlemedikleri suç kalmadı bugüne dek.
Çalmadıkları kamu malı kalmadı neredeyse. Vatana ihanet suçu dahil,
yüz kızartıcı suçlar, akçeli suçlar, siyasi suçlar dahil akla gelen her
türden suçu işlediler.
Kuvvetler Ayrılığını, Yargı Bağımsızlığını, Laik, Bilimsel Eğitimi
bitirdiler. Orduyu, polisi yıkıp bozup yeniden düzerek, bütünüyle
kendilerine bağlı birer özel kurum haline dönüştürdüler.
Tayyipgiller kanunlarla işleyen bir siyasi sermaye partisi değildi.
Demokrasi, Laiklik, Hak Hukuk, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal
düşmanı kriminal bir örgüttü çünkü.
Bu çıkar amaçlı suç örgütünün şefi, Kaçak Saray’da mukim Hafız ne
demişti, on yıllar önce?
“Demokrasi bizim için bir tramvaydır. Onunla gideceğiniz yere
kadar gider, sonra onu terk edersiniz.”
“Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ters mıknatıslanma yapar.
Ya laik olacaksınız ya Müslüman…”

Ve tüm avanesi de aynı kafadaydı Hafız’ın.
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Bunların yaptığı bir tek ihale, ahlâki ve kanuni değildir. Yaptıkları
bir tek atama liyakate, usule, yasaya uygun değildir.
İşte adamın en son icraatlarından biri:
Ortaokul mezunu Pelvan Hamza’yı Vakıfbank Yönetim Kurulu
Başkanvekilliğine atıyor Tayyip.
Bu da gösteriyor ki tüm kamu kurumları bunlar için birer yiyimhane,
birer arpalıktır.
Şehirlerimizi,
kasabalarımızı,
dağlarımızı,
ormanlarımızı,
nehirlerimizi, göllerimizi yağmaladılar bunlar, yerli yabancı vurguncu
Parababası çeteleriyle el ele vererek…
Yargı, geldiği nokta itibarıyla artık onların bu insaf ve hayâ dışı
hırsızlıklarını, yolsuzluklarını, vurgunlarını kovuşturup engellemek
yerine bunları dile getirenleri cezalandırma yoluna gidiyor. Böylece
demiş oluyor ki Tayyipgiller Yargısı; Tayyipgiller için her şey serbest.
Onlar için hiçbir şey suç olamaz. Fakat onlara karşı gık bile diyen
olursa işte o suç işlemiş olur. Bu suç hakaret ve iftiradan başlar, askeri
casusluğa, devletin gizli kalması gereken bilgilerini ifşaya kadar
gider. Bu böyle biline! Herkes ayağını denk alsın. Kendini ona göre
konumlandırsın.
Saygıdeğer Barocu Avukat Kardeşler!
Tayyip ve avanesi, resmi ve sivil her kurumu olduğu gibi, Baroları
da parçalayarak dolaysızca kendine bağlamak için yeni düzenlemeler
getirmektedir, kanunlar çıkarmaktadır.
Avukatlık Kanununda da değişiklikler yaparak yargıda savunmanın
varlığını göstermelik hale getirmek istiyor.
Her zaman, her yerde, her kurum ve kuruluşta aynı yöntemi
izlemektedir bu Suç Çetesi:
Önce iyice bozup çalışmaz, işlemez hale getiriyorlar, sonra da
kendileri için çalışan ve kendilerine bağlı bir kurum olarak yeniden
oluşturuyorlar, yapılandırıyorlar. Burada da aynı taktiği uyguluyorlar,
aynı oyunu oynuyorlar.
Türkiye’deki Baroların zaten önemli bir bölümü de ideolojice
Tayyipgiller Suç Çetesi’nin yandaşı ve onlara bağlı gönüllüce.
Bir diğer bölümüyse Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin yandaşı
ideolojice. Ve de o harekete bağlı yine gönüllüce…
Bunların her ikisinin de Demokrasi, Laiklik gibi bir dertleri veya
hassasiyetleri yoktur. Bunlar Makyavelist bir anlayışla kendi siyasi
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hedeflerine bağlıdırlar ve oraya gitmeyi kolaylaştıracak her girişimin,
oluşumun destekçisidirler.
Bunların tek düşündükleri, odaklanmış oldukları siyasi hedefe bir an
önce ulaşmaktır.
Geriye kalıyor Antiemperyalist, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal’e
bağlı, Laiklik ve Cumhuriyet’i, hukuk devletini savunmak isteyen bir
kesim.
Bunlar da işte inandığı ve savunmaya çalıştığı değerleri kararlıca
savunabilecek cesaret ve fedakârlığa sahip değil.
Belki; “Hayır, sahibiz”, diyecektir bu kardeşler.
Bakın kardeş!
Şu anda ülkenin meşru bir Cumhurbaşkanı yoktur. İçeriği bir yana
bırakalım, biçimce ve çok net olarak görüleceği üzere yoktur.
Neden?
Çünkü Tayyip nam Hafız, kanunların emrettiği şekilde bir niteliğe
sahip değildir…
Ne diyor Tayyipgiller’in karikatüre çevirdiği Anayasa bile?
“Cumhurbaşkanının yüksekokul mezunu olması gerekir.”
E, Tayyip’in yok böyle bir diploması. Gösterdiği her iki diploma da
sahte çıktı. Noterler Birliği bile böyle diyor.
Öyleyse Tayyip bir sahte Cumhurbaşkanıdır. Ayrıca da resmi evrakta
sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçları işlemiştir bu sahteciliğiyle.
Dolayısıyla onun attığı her imza yok hükmündedir…
Bunu diyen var mıdır içinizde?
Yok…
Böyle bir açıklama yapabilen, duruş ortaya koyabilen var mıdır?
Yoktur…
Hepiniz “Sayın Cumhurbaşkanım”, “Sayın Erdoğan” diye söz
etmektedir ondan. Böylelikle de “Suç ve Suçluyu Övme” fiilini, aynı
zamanda da suçunu işlemektedir…
Bunların yaptıkları “Anayasa” da sahte bir anayasadır, boş ve yok
hükmünde olan bir “Anayasa”dır.
Gerçek Hukuk İnsanı olmanın hakkını veren bizim bildiğimiz tek
akademisyen olan Prof. Kemal Gözler’in “Elveda Anayasa” adlı
kitabında, Tayyipgiller’in büyük düzenbazlıklarla onaylatmış oldukları
bu “Anayasa”ya “Fake Anayasa” denmektedir çok haklı olarak.
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Sonra hepiniz “15 Temmuz” için “Fethullahçı-FETÖ’cü Darbe
Girişimi” diyorsunuz. Böylece de Tayyipgiller İktidarının meşruiyetini
kabul etmiş oluyorsunuz.
Darbe, kanunlara göre oluşturulmuş bir iktidara karşı, onu alaşağı
etmek için yapılan bir harekettir. Yani gayrimeşru, halktan kopuk bir
gücün iktidara zorla el koymasıdır.
Oysa burada “meşru bir iktidar” yoktur.
Öyleyse nedir olan?
ABD Yapımı İki Hain Gücün Ganimet Paylaşım Savaşı! El ele
vererek yıktıkları Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşım savaşıdır…
Gerçeği böyle duruca görüp ortaya koyabilen var mıdır aranızda?
Yoktur…
Neden yoktur?
Bilinç ve cesaret yoksunluğunuzdan dolayı yoktur.
ABD’nin kucağında, o emperyalist haydudun yönlendirmesinde ve
oynatmasında, yanına başta FETÖ gelmek üzere tüm Ortaçağcı tarikat
ve cemaatleri alarak binbir hile ve desiseyle devleti ele geçirmiştir
bu kanunsuz haydutluk çetesi. Sonrasındaysa tepeden tırnağa suça
batmıştır ilaveten. Yani yüzlerce yeni suç işlemiştir her neviden…
Dolayısıyla da hiçbir meşruiyeti yoktur.
Gerçeği böyle açıkça görüp, kavrayıp ortaya koyamıyor ve
savunamıyorsanız; kusura bakmayın ama bu yürüyüşünüz göstermelik
bir tepki olmaktan öteye gitmeyecektir.
Merhum Saygıdeğer Orhan Müstecaplıoğlu Abi’mizin deyişiyle
“Haybeye Cavcav”dır. Elde edilecek sonuç da, sizin bu davranışlarınızla
uyumlu olacaktır kaçınılmazca…
Bu korkak tutumda olan yalnız siz Avukat Kardeşler değilsiniz.
Yargıda halen görev yapan bütün yargıçlar ve savcılar da sizin
tutumunuzdadır…
Ve yine ne yazık ki 132 Hukuk Fakültesinde hocalık eden
akademisyenler de biri -Kemal Gözler- hariç sizinle aynı kategoridedir.
Yani hukuk insanı olmanın size yüklemiş olduğu ya da sizin
gönüllüce almış olduğunuz sorumluluğun gereğini yerine getirmediniz.
“Sorumlu Olmak Yaratıcı Olmaktır.” gerçeğini olduğu gibi netçe
görüp, ona uygun davranış oluşturup-belirleyip ortaya koymaktır.
Siz bırakalım yaratıcı davranış koymayı, gerçeği bile görmekten,
kabullenmekten korktunuz.
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İşte bu sebeplerden dolayı Tayyipgiller, bir çıkar amaçlı suç çetesi
olmaktan öte hiçbir şey olmayan iktidarlarını dayatabilmişler ve
halkımıza zorla da olsa kabul ettirebilmişlerdir.
Tabiî sadece siz değil, Laik Cumhuriyet’i savunan bütün kurumlar
sizin gibi cesaretsiz ve basiretsiz olmuştur.
Meclisteki Amerikancı burjuva muhalefeti oluşturan Türk ve Kürt
partileri de sahte bir muhaliflik yürütmüştür. Çünkü onların da efendisi
ABD’dir, ideolojisiyse Parababalarının çıkar ve dünya görüşlerini
savunmaktır. Bu bakımdan Tırhallı bir hallidir onlar…
Gerçek Devrimci olmak, Gerçek İnsan olmak, Halkçı Hukukçu
olmak zor işlerdir, Kardeşler.
Siz bu sınavda bugüne dek dişe dokunur bir başarı ortaya
koyamadınız…
Umalım ve dileyelim ki bundan sonra içinizde bu yönde bir
sorgulamaya, hesaplaşmaya girenler olur… Olumlu yönde gelişme
göstermek için çabalayanlar olur…
Bakın Tayyip ve avanesinin, Kaçak Saray’ının bir hukuk bürosuna
dönüştürülmüş olan HSK, Adli Yargıda 4 bin 163, İdari Yargıda 456
olmak üzere toplamda 4 bin 619 savcı ve yargıcın yerini, kıdeme,
liyakate ve tercihe bakmadan sürgün kapsamına girecek şekilde
değiştirdi.
Bununla Tayyipgiller, Yargıyı kendileri için daha da dikensiz bir gül
bahçesine çevirmiş oluyorlar…
Bu hukuksuz sürgünler için çaresizlik içindeki mızıldanmaların
ötesinde bir tepki ortaya konabiliyor mu?
Hayır.
Çünkü onlar da zamanında hukukçu oluşlarının sorumluluğunu
yerine getirmediler. Tayyipgiller’in hemen her gün işledikleri suçların
bir tekine olsun, hukuk adına dokunamadılar. E, şimdi de Tayyipgiller’in
oyuncağı olmuşlardır artık. Kendilerini o duruma düşürmüşlerdir…
Tabiî bugün içinde bulunulan hazin durumdan dolayı sadece sizleri
suçlamak haksızlık olur.
Biz Gerçek Devrimciler de kitle bağları güçlü, halk içinde kök
salmış, İşçi Sınıfımız ve Emekçi Halkımızın en fedakâr, en yiğit,
en bilinçli unsurlarını bağrında toplamış bir Proletarya Partisini
oluşturamadık. Sizi rüzgârıyla etkileyecek, sırtınızı dayayabileceğiniz,
saflarında güven, güç ve moral bulabileceğiniz güçlü bir Devrimci Parti
var edemedik.
Fakat edeceğiz…
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Tayyipgiller’den de işlemiş oldukları binbir suçun hesabını
bugünkü TCK çerçevesinde, bağımsız ve tarafsız mahkemeler önünde
sorulmasının zeminini-şartlarını-olanaklarını yaratacağız.
Hırsızlıkları, ihanetleri, kanunsuzlukları, zalimlikleri yanlarına
kalmayacak!
Zaten 15 yıllık bir zaman sürecinde Hukukçu Yoldaşlarımız-Halkçı
Hukukçular, Tayyipgiller’in suçlarına dair yüzde yüz kesinliğe sahip suç
kanıtlarıyla birlikte, tahminime göre yüz civarında dosyayı hazırlayıp
Cumhuriyet Savcılarına vermişlerdir, “Suç Duyuruları” biçiminde. Bu
dosyaların bazılarının oluşturulmasında Saygıdeğer Dostumuz Yarsav
Kurucu Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu da değerli katkılarını
sunmuştur.
Yarın hesap sorma günleri geldiğinde bu dosyalar Gerçek Savcıların
önüne konulacaktır. İşte o zaman da Tayyipgiller hem çaldıkları, miktarı
trilyonlarca doları bulan kamu mallarını gerçek sahibine yani kamuya
iade etmeye mecbur kalacaklar hem de çelik bilezikle tanışacaklardır.
Bundan adımız gibi eminiz…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Haziran 2020
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Ortaçağcılar iktidarlarını sürdürebilmek için
emperyalist dış güçlere muhtaçtır
Saygıdeğer arkadaşlar!
Bu Kaçak Saray avanesi asla antiemperyalist olamaz, asla ABD
Emperyalist Haydudunun emrinden çıkamaz. Bunlar, kendilerini
toprak ıslah edinceye kadar ABD hizmetkârlığına, ABD taşeronluğuna devam eder. Yani daha da açık bir ifadelendirmeyle; bunlar Amerika Çakalına çalışmaya devam eder.
Bunların ABD’den kopuşunu beklemek, dünyanın tersine dönmesini beklemek kadar saçmadır, akıl, mantık ve bilim dışıdır.
Peki neden?
Sosyal sınıf yapılarından dolayı. Bunlar, hep söyleyegeldiğimiz
gibi çağı geçmiş, kökleri tâ Sümer’e kadar giden, altı bin yıl ötelere
giden asalak, sömürücü, insan düşmanı Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının temsilcileridir. Ve bu gerici, Ortaçağcı sınıfın çıkarlarını savunur…
Çok iyi bilindiği gibi bunların devşiricisi, örgütleyicisi,
partileştiricisi, iktidara taşıyıcısı ve 18 yıldır orada tutucusu da yine
doğrudan ABD Emperyalist Haydududur. Onun casus örgütleridir
ve Ankara Büyükelçiliğindeki CIA, Ulusal Güvenlik Örgütü (NSA)
ajanlarıdır. Pentagon, Washington temsilcileridir.
Tayyipgiller’in ara sıra ABD sözcüleriyle ağız dalaşına giriyor
görünmeleri sizi şaşırtmasın. Bu durum kandırmacadır, işin raconu
gereğidir.
ABD, en has hizmetkârlarının bile bazen Amerikan karşıtlığını
oynamasını ister. Böylece o uşak, kitleleri daha kolay kandırabilir,
peşine takıp ABD’nin çıkarları doğrultusunda kanalize edebilir.
Tayyipgiller’in Dışişleri Bakanı M. Çavuşoğlu’nun şu açıklamasına
bir bakar mısınız?
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“ABD’nin son zamanlarda Libya konusunda daha aktif olmaya
başladığını dile getiren Çavuşoğlu, şöyle devam etti: “Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye ve ABD olarak birlikte çalışmamızı önerdi. Sayın Trump da buna olumlu baktı ve bizim düzeyimizde yani
dışişleri, savunma bakanları düzeyinde, istihbaratlar düzeyinde
birlikte çalışma talimatı aldık. Şimdi teknik düzeyde arkadaşlarımız görüşüyor. Burada ortak hareket etmemiz, bölgenin istikrarı
ve Libya’nın geleceği bakımından da önemlidir.”[1]

Neymiş arkadaşlar mesele?
Tayyip ne demiş ABD’li efendisine?
“Türkiye ve ABD olarak birlikte çalışalım Libya’da.”
Tabiî Trump Çakalı da buna olumlu bakmış. E, bakar elbette. Çünkü
demiş oluyor ki Tayyip aslında;
“Libya’da ben sana hizmet edeyim, eskiden olduğu gibi, Muammer
Kaddafi’yi linç ettirdiğimiz günlerde olduğu gibi.
“Libya’nın devasa zenginlikteki petrol yatakları senin olsun.
Pazarları da.
“Biz de bu arada görüntü yapmış oluruz. İçerideki meczuplaştırdığımız
“hülooğğ”cuları kandırmayı sürdürmüş oluruz böylece. Sarayımızı da
korumuş oluruz bir süreliğine daha…
“Bu cahil zavallılar sürüsü ‘Reisimiz Libya’yı da fethetti işte,
Suriye’yi, Irak’ı fethettiği gibi’, diye sloganlar atıp gönüllerini
ferahlatırlar…
“Yani özetçe; Libya’yı yağmalamak senin olsun, Kaçak Saray’ımı
korumak da benim…”
İşte durum bu kadar yürek parçalayıcı, arkadaşlar! Türkiye böylesi
bir ihanet tarafından teslim alınmış şu anda.
ABD hizmetkârlığını kahramanlık diye, vatanseverlik diye sunuyor
hain; zavallı, cahil, bilinçsiz insanlarımız da yutuyor bunu…
Bu ihanet çemberini kırıp bu lanet halkasını çıkarmalıyız
boynumuzdan.
Yüz yıl önce yendik bunları, yine yeneriz. Ve yeneceğiz de…
Yirminci Yüzyıl ve sonrasında, kökü bin yıllar öncesine dayanan,
kafaca, zihince ve kültürce, ahlâkça Ortaçağ’ın Ümmetçilik Konağını
yaşayan bu Antika, asalak, sömürgen, üretim dışı sınıfın siyasi plandaki
temsilcileri olan Tayyipgiller ve diğer İslam ülkelerindeki benzerleri,
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/bakan-cavusoglu-duyurdu-turkiye-ve-abd-libya-konusunda-ortak-calisacak-284931h.htm.
[1]
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çağdışı oldukları için tek başlarına iktidar olamazlar ve iktidarda
kalamazlar. Muhakkak surette bir emperyalist dış güce sırtlarını
dayayacaklar ve onun desteğini alacaklardır. Bunun karşılığında da
onun taşeronluğunu yapacaklardır, ona çalışacaklardır. Yani boylu
boyunca ihanete batacaklardır. Bunlar zaten Ortaçağ’ın Ümmetçilik
günlerini yaşadıkları için kendiliklerinden vatansız ve milletsizdirler.
Yani ulusa ilişkin hiçbir değer taşımazlar. O sebepten de vatan satıcılık
dahil en ağır ihanetleri duraksamadan ederler.
Yeter ki Sarayları-Saltanatları güvencede olsun, yeter ki küp
doldurmaya devam etsinler.
Bakın İslam ülkelerine, hep aynı manzarayla karşılaşırsınız. Aynı
hazin durum yakar yüreğinizi…
Yerli-yabancı Parababalarını, Antika ve Modern Parababalarını
(MÜSİAD’cıları ve TÜSİAD’cıları) yeneceğiz. Yerli hain asalakların,
sömürgenlerin arkasındaki uluslararası Emperyalist Çakalları da -ABD
ve AB’yi de- yeneceğiz…
Yüz yıl önceki Demokratik Devrim yarım bırakıldığı için bu
felaketler geldi başımıza.
Ulusal Kurtuluş, Sosyal Kurtuluşla taçlanmadı. Bu nedenle de
geriye dönüş oldu…
Bu kez aynı yanlışa düşülmeyecek… Ve bu devrimi Bilimli, Bilinçli,
Kararlı İşçi Sınıfı Devrimcileri yönetecek…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Haziran 2020
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Kaçak Saray avanesi
Kurtuluş Savaşı Kahramanlarımızın
tırnağı bile olamaz
Saygıdeğer arkadaşlar!
Bu Yunancıları-bu “Keşke Yunan galip gelseydi”cileri, bu Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye düşmanlarını on yıllardır niye biz besliyoruz ya?
Niye sırtımızda taşıyoruz bu Sevr’cileri?
Bunların bırakın beslemeyi, vatana ihanetten, varlığımıza kast etmiş düşmanın tarafını tutmaktan dolayı yargılanıp “müebbet hapisle” cezalandırılmaları gerekir…
Kim mi bunlar?
Başta Tayyip nam Hafız olmak üzere tüm Kaçak Saray avanesi...
Hem Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş’a, onun
Komutanlarına, Kahramanlarına, Şehitlerine düşman olacaksın, Yiğit
Ozanımız Rahmetli Âşık İhsani’nin deyişiyle;
“Türk Yurdu üzerinde kahpe düşmanın ağzı ile öte”ceksin, hem
de Amerika’yı, İngiltere’yi, Siyonist İsrail’i arkana alarak, gelip devletin
tepesine tüneyeceksin, kerte kerte aşındırarak Laik Cumhuriyet’i
yıkacaksın. Bu millet de sessiz sedasız seni ve ihanetlerini seyredecek…
Üstelik de trilyonlarca dolarlık kamu malını aşırmana, bir bölümünü
yurtdışına kaçırmana, bir bölümünü buradaki villalarında küplemene
hiç kimse tık demeyecek…
Oh ne âlâ memleket!.. Salçasından da koy!..
Böyle bir dünya var mı ya?
Ne acıdır ki var, arkadaşlar…
18 yıldır akıl tutulmasına uğradı bu millet. Üstüne ölü toprağı
serpildi sanki…
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Ülkenin her yerinden Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşlarının
adını İblisçe plan ve uygulamalarla silip çıkardılar.
Şimdi de Birinci Kuvayimilliye’nin Kahraman Şehitlerinin adını
söküp çıkarıyorlar…
En son olarak şu yaptıklarına bir bakar mısınız?
“Atatürk’ü ağlatan Kurtuluş Savaşı’nın komutanının adını
okuldan sildiler
“Soyadını Atamızın verdiği Albay Reşat Çiğiltepe’nin adı,
Ankara-Mamak’taki ortaokuldan silindi. Atatürk, Albay Çiğiltepe’nin intihar etmesinin ardından “Büyük bir vatanseverdi” diyerek gözyaşı dökmüştü.
“Albay Reşat Çiğiltepe’nin adı, Ankara-Mamak’taki ortaokuldan silindi. Okula, Milli Eğitim Vakfı’na bağışta bulunan ve
vefat eden kitabevi sahibi Turhan Polat’ın adı verildi. Kurtuluş
Savaşı sırasında 57. Tümen Komutanı olan Albay Reşat Bey Büyük
Taarruz sırasında “Afyon Çiğiltepe’yi yarım saatte alacağım” diyerek Atatürk’e söz vermiş, ancak Yunan direnişi sonucu bu sözünü
tutamayınca intihar etmişti. İntiharı duyunca “Büyük bir vatanseverdi” diyerek gözyaşı döken Atatürk, Albay’ın ailesine Kırmızı
Şeritli İstiklâl Madalyası ile “Çiğiltepe” soyadını vermişti.”[2]
“27 Ağustos 1922. Yunan Ordusu Çiğiltepe’de. 57’nci Tümen
Komutanı ise Albay Reşat. Düşmanla savaşırken Atatürk ile Albay
Reşat arasında gözyaşlarına boğduran bu son konuşma geçti.
“SAAT 10.30
“ATATÜRK: Reşat Bey, bu önemli tepeyi ne zaman alacaksınız?
“ALBAY REŞAT: Komutanım, yarım saat sonra alacağız.
“SAAT 10.45
“ATATÜRK: Düşmanın halen direndiğini görüyorum.
“ALBAY REŞAT: Mutlaka alacağız.
“SAAT 11.00
“ATATÜRK: Reşat Bey’i istiyorum.
“ALBAY REŞAT’IN ERİ: Komutanım Reşat Bey tepeyi alamadığı için intihar etti.
“SAAT 11.45
“Atamızın telefonu çalar: “Çiğiltepe alınmıştır komutanım.
Yüzlerce ölüsünü bırakan düşman Sincanlı Ovası’na doğru kaçmaktadır, arz ederim.”[3]

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ataturku-aglatan-kurtulus-savasinin-komutaninin-adini-okuldan-sildiler-5899072/.
[2]

[3]

https://odatv4.com/ataturku-aglatan-komutanin-adini-sildiler-28062056.html.
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Albay Reşat’taki yiğitliğin, mertliğin, onurun, vatan ve millet
sevgisinin yüceliğini görebiliyor musunuz, Yoldaşlar?
Kahramanımız zaferi kazanacağından yüzde yüz emin. Ama
Başkomutan’ına verdiği; “Yarım saat içinde Çiğiltepe’yi alırız
Komutanım”, şeklindeki sözünü dakikası dakikasına yerine getiremediği
için dayıyor namluyu alnına ve basıyor tetiğe… Bu denli canını hiçe
sayıyor Kahramanımız. Bizim de hep dile getirdiğimiz gibi; “Onur
Yaşamdan Önemlidir”, şiarını bayrak edinmiştir, en önde gelen ahlâki
değer bellemiştir Şehidimiz de…
Ve Çiğiltepe 45 dakikalık bir gecikmeyle alınıyor… Demek ki
o kadarcık bir gecikme olasılığını bile, Komutanına verdiği sözü
tutamamak-yerine getirememek şeklinde yorumluyor Şehidimiz ve
duraksamadan kıyıyor canına…
İşte bu vatan, Mustafa Kemal, İsmet İnönü, Albay Reşat Bey,
Binbaşı Nazım Bey gibi yiğit, usta Komutanların sevk ve idaresinde
canını hiçe sayarak savaşan yüz binlerce Mehmetçiğin mücadelesiyle
kurtulmuştur.
Kaçak Saray avanesinin tekmili birden bu Kahramanların bir tekinin
ayak tırnağı bile olamaz…
Bu Kaçak Saray avanesi haindir, hırsızdır, uşaktır. ABD-AB
Emperyalist Haydutlarının ve İsrail’in uşağıdır.
Bunlar durup dinlenmeden ihanet suçu işlemektedirler, vatan satıcılık
suçu işlemektedirler. Hatırlanacağı gibi Ege’de, bazıları Büyükada’nın
üç misli büyüklüğündeki 18 Ada’mızı ve bir Kayalığımızı, bile isteye
Yunanistan’ın egemenliğine vermişlerdir…
Bunlar böyle… Ünlü Arap atasözünde dendiği gibi; “Hâin Lâ iflah:
Hain iflah olmaz.”
Fakat bizim de bu gaflet uykusundan uyanmamız, üzerimize serpilen
ölü toprağını atmamız gerekir…
Bu hainler kendi içlerinde tutarlıdırlar. Yunancı olunca hainler;
elbette Birinci Kuvayimilliye’ye ve onun Kahramanlarına da düşman
olacaklardır.
Tayyip’inden İsmail Kahraman’ına, Milyar Ali’sine, Fesli Kadir’ine,
dincibaşı Ali Erbaş’ına, Kraliçe’nin Gül’üne, Davud’un Oğlu’na,
Samanpazarlı Bezirgân Babacan’ına kadar… Bunda şaşılacak bir yön
yoktur…
Şaşılacak yön, bizim umursamazlığımız, vurdumduymazlığımızdır…
Olmuyor kardeşler!..
Şu anki tutumumuzla Kuvayimilliye Şehitlerine layık olamıyoruz…
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Onlara layık torunlar olamıyoruz…
O Kahramanlar, o Şehitler; bu ciğeri beş para etmez Amerikan
işbirlikçileri, bu Muaviye-Yezid Dincileri, bu kamu malı hırsızları, bu
gölgesinden korkan, binlerce kişilik koruma ordusunu önüne ardına,
sağına soluna almadan sokağa bile çıkamayan çıkar amaçlı suç örgütü
mensupları tarumar etsinler, topraklarını düşmana satsınlar, peşkeş
çeksinler diye kurtarmadı bu Cennet Vatanı…
Şehitlerimize, dahi Komutanlarımıza ve bize emanet edilen
vatanımıza layık olalım…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Temmuz 2020
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Ayrım
Dört

Muaviye-Yezid dincilerinin gözünde
işçilerin yük hayvanlarından farkı yoktur
Saygıdeğer arkadaşlar!
Bu Muaviye-Yezid Dincilerinde, vicdanın ve merhametin, hukuk
ve adaletin, ahlâk ve namusun zerresi bulunmaz…
Küçücük çocuğu evde, Kur’an Kurslarında, İHL’lerde, Tarikat ve
Cemaat yurtlarında bu dinle doktrine ettiniz miydi; onda vicdan teşekkül etmez. Vicdan oluşmayınca da o çocuğa insani ve ahlâki bir
değer yükleyemezsiniz…
İnsani, vicdani ve ahlâki değerlerin yüklendiği kritik gelişme süreci
heba edilmiş olur.
Böylece de insan görünümlü robotlar yetiştirmiş olursunuz.
Onlar artık insan görünüşündedirler de içlerinde insan yoktur.
Aslında o insanlar birer Borudan ibarettirler. Hareket eden Borulardır
onlar. Yukarıdan eti ekmeği, balı böreği ve suyu doldururlar, aşağıdan
gübre olarak çıkarırlar. Bunun haricinde bir insani aktiviteleri yoktur.
Kanalizasyon borularının canlı, hareketli uzantılarıdır, eklentileridir
onlar artık.
Bakın; Adapazarı’nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek
fabrikasında yürek parçalayıcı bir faciaya yol açan bir patlama oldu.
ABD Emperyalist Haydudunun B-52 ağır bombardıman uçaklarının
attığı devasa bombaların yaptığı patlamaların benzeri görüntüler oluştu.
Dört işçi kardeşimiz bedenleri tanınır biçimde hayatını kaybetti.
Üç işçimiz ise bedenleri dirhem dirhem parçalanıp, yanıp küllere
karıştığı için yok olup gitti. Yandılar, külleri havaya savruldu…
Yüz sekiz işçimiz de kimisi ağır olmak üzere yaralanarak hastaneye
kaldırılabildi. Onların da ne kadarının öleceği, ne kadarının ömür boyu
sakat kalacağı belli değil.
On bir yılda 6 kez patlayan fabrikanın patronu MÜSİAD Sakarya İl
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Başkanı Yaşar Coşkun’muş.
Yeniçağ Gazetesi’nde yayınlanan şu habere bakar mısınız?
“Sakarya’nın hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 108 kişinin yaralandığı patlama sonrası MÜSİAD Genel Başkanı ve şube başkanları tarafından
fabrikanın sahibi MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a
‘moral yemeği’ düzenlendi. MÜSİAD’ın konuyla ilgili yaptığı
sosyal medya paylaşımı gelen tepkiler sonrası kaldırıldı.
“Sakarya’nın Hendek ilçesindeki Coşkunlar Havai Fişek Fabrikası’nda dün meydana gelen patlamada 4 işçi hayatını kaybetti, 108 işçi yaralandı ve 3 işçiyi de arama çalışmaları devam ediyor. Karar gazetesinden Seda Çakır’ın haberine göre, 11 yılda 6
kez patlayan fabrikanın sahibi Müstakil Sanayici ve İş Adamları
Derneği (MÜSİAD) Sakarya Şube Başkanı Yaşar Coşkun’a patlamadan sonra destek vermek için, MÜSİAD Genel Başkanı ve Şube
Başkanları tarafından ‘moral yemeği’ düzenlendi.
“PAYLAŞIM KALDIRILDI
“Can pazarının yaşandığı facia sonrası düzenlenen ‘moral yemeği’ sosyal medyada tepki ve eleştirilerin odağı oldu. MÜSİAD
Bursa’nın Twitter hesabından yapılan paylaşım ise tepkilerin ardından kaldırıldı.
“İŞÇİLER 4 GÜNDÜR UYARIYORMUŞ
“Öte yandan, fabrikadaki patlamanın nasıl göz göre göre geldiği de ortaya çıktı. Patlamada yaralanan işçiler, fabrikadaki mallarda ısınma olduğunu ve bu konuda 4 gündür uyarı yapmalarına
rağmen önlem alınmadığını söyleyerek, ‘Isınma olmaması gereken
bir şey, uyardık ama dinlemediler’ dedi. İşçilerden biri patronun
da tehlikenin farkında olduğunu ve bu yönde kendilerini uyardığını söyledi.”[4]

Bu Muaviye-Yezid İslamı’nın ekonomik plandaki temsilcilerinin
gözünde, binbir acı içinde ölen ve yaralanan işçilerin yük hayvanlarından
daha fazla bir değeri yoktur…
Hep söyleyegeldiğimiz gibi bunlar yalnızca Para Tanrısına tapınırlar.
Bu nedenle hemen gidip türdaşları olan fabrika sahibine ziyafet sofrası
kurarak destekte bulunuyorlar, geçmiş olsun ziyaretinde bulunuyorlar…
Sadece mensupları olan şahsın uğradığı maddi kayba üzülüyorlar. O
konuda dayanışma içine giriyorlar.
Ve hiç utanıp arlanmadan da düzenledikleri Karun Sofrası kadar
zengin sofraların görüntüsünü paylaşıyorlar medyada… Böylece de
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/hendekteki-facianin-oteki-yuzu-fabrika-sahibine-facia-sonrasi-moral-yemegi-287664h.htm.
[4]
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iğrenç, mide bulandırıcı ruhiyatlarını sergilemiş oluyorlar…
Bunların tamamı böyledir, arkadaşlar…
Ensar’larda üçer beşer, onar, otuzar kırkar çocuğa tecavüz edilirken
insani anlamda hiç sesi çıkmaz bunların. Tam tersine; “Bir kereden bir
şey olmaz”, diyerek orada da sahip çıktılar tecavüzcülere ve tecavüz
mekânlarına, örgütlerine…
Yargıyı da tümüyle kendilerine bağladıkları ve de kendileri gibilerden
oluşturdukları için orada da korunup kollanıyor tecavüzcüler…

Ortaçağcılar için taciz, tecavüz suç oluşturmaz
Şu habere bir bakın arkadaşlar!
“Balıkesir’de bir lisede işlenen cinsel tacizle ilgili davadan çıkan
karar, hem hâkim adaletindeki hem de suç ve ceza sistemindeki
çarpıklığı bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşları 18’den küçük 4
kız öğrenciye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan okul
müdür yardımcısı A.D, suçu sabit gören mahkeme tarafından ceza
alt sınırından 8 ay hapse mahkûm edildi. A.D’nin, eylemi eğitim öğretim ilişkisini kullanarak işlediği için cezasını 12 ay hapse çıkaran
mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak 10 aya indirdi.
“Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre, mahkeme 4 kız çocuğuna karşı cinsel tacizde bulunan müdüre verilen 10
aylık hapis cezalarını ise ‘yeniden suç işlemeyeceği kanaati oluştuğu’ gerekçesiyle ayrı ayrı erteledi. Toplamda 40 ay (3 yıl 4 ay) hapse
mahkûm edilen müdür, her bir kız çocuğuna sadece bir kez cinsel
tacizde bulunduğu ve her bir işlediği suça karşılık 2 yılın altında
hapis cezasına çarptırıldığı için bir gün bile cezaevine girmeden
kurtulmuş oldu. Sanık A.D’nin, 4 kız öğrenciye cinsel tacizden yargılanırken ‘okul yöneticiliği’ mülakatında 96 puan aldığı ve müdür
olarak yeniden başka bir okula atandığı ortaya çıktı.”[5]

“Böyle bir şey olabilir mi ya?” diyeceksiniz… Fakat hep oluyor
Yoldaşlar…
Biz boşuna demiyoruz bunları İslamı Muhammedi İslam değil;
Muaviye-Yezid İslamı, diye. Bunların dininde taciz, tecavüz ve kadın
katli de suç oluşturmaz…
Hırsızlık, yolsuzluk, vurgun, talan da suç oluşturmaz. Vatan
topraklarını Yunanistan’a peşkeş çekmek de suç oluşturmaz…
Amerikan uşağı olmak da, BOP Eşbaşkanı olmak da suç oluşturmaz…
https://t24.com.tr/haber/hakim-kanaatiyle-hapisten-kurtulan-tacizci-mudur-bir-gun-bile-hapis-yatmadi,300388.
[5]
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Amerikan uşağı Muaviye-Yezid dincilerinde
insani hiçbir yön yoktur
Ne demişti bunların bir zamanki Eğitim Bakanı Nabi Avcı, Ataması
Yapılmayan Öğretmenler için?
“Gösteriş yapmak için intihar ediyorlar.”
Hayatlarının baharındaki evlatlarımız onca yıl emek vererek elde
ettikleri mesleklerini yapmalarının engellenmesi üzerine bunalıma girip
canlarına kıyıyorlar. Bakan olacak bu zalim de, üstelik Prof. unvanlı
olmasına rağmen “gösteriş yap”ıyorlar diyor. İnsani his yoksunudur
bunlar… Ya da tam bir hareket eden canlı Boru…
Bunlar Soma’da 301 maden işçisi yerin yüzlerce metre altında can
verirken, işçi yakınlarını tekmelettiler. Bizzat Tayyip bir işçi yakınını
tokatladı… Yine Tayyip; “Bu işin fıtratında var”, diyerek vurguncu
maden patronunu savundu…
Gezi İsyanı’mızda polislere, gaz fişeğiyle başından vurdurarak
katlettirdiği Berkin’in annesini yuhalattı, Gaziantep mitinginde
meczuplaştırılmış kadınlardan oluşan “hülooğğ”cularına…
Düşünün; bir evladını, bir fidanını katlettirdiği anneyi yuhalatıyor…
Evlatlarının acısıyla kavrulan şehit yakınlarının yüzüne karşı;
“Oğlunuz da bu mesleği seçmeseydi”, (yani asker olmasaydı) diyor…
Yine evlatlarının acısıyla kahrolan şehit babalarına; “Bazı şehit
babalarının karakteri bozuk”, diyebiliyor.
İşte bunlar budur, Yoldaşlar. Hep dediğimiz gibi, en ufak bir insani
yön bulamazsınız bunlarda…
Bunlar bizim türümüzdeki insanlardan değil. Dördüncü Tür Yaratık
bunlar.
Ne acıdır ki Türkiye on yıllardan beri bunların elinde. İnsanları
“Allah’la Aldatarak” ve de Amerika’yı, İngiltere’yi, Siyonist İsrail’i
arkalarına alarak ele geçirmişlerdir ülkemizi. Halkımız tutsaktır
bunların elinde…
Fakat bütün zalimler gibi, bütün diktatörler gibi sonları gelecek
bunların…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Temmuz 2020
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Ayrım
Beş

Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarını
“Tarihe ve hukuka ihanet”le suçlayan hainler
Bre Yunancı hainler!
Bre “Keşke Yunan galip gelseydi” diyen hain oğlu hainler!
Bre Kuvayimilliye düşmanları!
Bre Ege’de 18 Adamızı bile isteye Yunanistan’a peşkeş çekenler!
Bre; “Biz BOP Eşbaşkanlarından bir tanesiyiz, biz bu görevi yapıyoruz”, diyerek Ortadoğu’da ABD Haydudunun taşeronluğuyla övünenler!
Bre Siyonist İsrail’i İran füzelerinden korumak için Malatya Kürecik’e görevlileri ve komutası ABD’li olan Radar Üssü yerleştirenler!
Bre Irak’ta camileri, içinde ibadet eden Müslümanlarla birlikte
bombalayarak yerle bir eden, orada Müslüman kadınların ırzına geçen ABD Conilerini; “Ben Amerikan askerlerinin sağ salim evlerine
dönmeleri için Allah’ıma dua ediyorum”, diyerek kutsayan!
Bre Türk ve Türkiye dostu Şehid Muammer Kaddafi’nin ABD ve
AB Emperyalistlerince linç ettirilerek öldürülmesinde o canavarlara
suç ortaklığı eden!
Bre din cambazı, siyasi hayatın boyunca sığındığın ve sömürdüğün
Kur’an emrini, zinayı suç olmaktan çıkararak açıktan reddettin AB-D’li
efendilerin öyle istedi diye,!
Bre trilyonlarca dolarlık kamu malını yağmalayıp iç ederek durup
dinlenmeksizin “Gulül” suçu işleyenler!
Bre başta Kanada gelmek üzere emperyalist devletlerin maden
şirketleri ülkemizin madenlerini talan etsin diye yüz binlerce ağacımızı
kestirenler ve topraklarımızı zehirletenler!
Bre “Bakara Makara” diyerek Kur’an sureleriyle dalga geçenler!
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Bre bütün ideolojik ve siyasi sermayesi ABD, AB ve Siyonist
İsrail uşaklığıyla, “İnsanları Allah’la Aldatmak” olan Allah, Kitap ve
Müslüman düşmanı hain kere hainler!
Siz hangi yürekle kalkıp Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş
Savaşı’mızın Başkomutanı Mustafa Kemal ve Silah Arkadaşlarını
“Tarihe ve hukuka ihanet”le suçluyorsunuz?
Sizde hiç mi utanma arlanma yok!
Mustafa Kemal ve Silah arkadaşları olmasaydı, sizin dediğiniz gibi;
“Keşke Yunan galip gelseydi”, ortada bugünkü Türkiye mi olacaktı?
İstanbul mu olacaktı, Ayasofya mı olacaktı?
1918’le 1923 arasında İstanbul ve Türkiye’nin büyük bölümü
kimlerin işgali altındaydı?
Sevr Haritası’nı hiç görmediniz mi siz?
Gördünüz, gördünüz… Adınız gibi biliyorsunuz o haritada
ülkenin nasıl parçalanıp emperyalist haydutlarca pay edildiğini…
Paylaşıldığını…
Eğer bugün bile özlemini içinizde bir günah çocuğu gibi taşıdığınız
Yunan’ın galip gelmesi gerçekleşseydi, hemen meydanlara çıkıp onu
alkış yağmuruna tutacaktınız, değil mi?
Boynunuza takacaktınız Haç’ı; “Biz zaten Hristiyan’ız. İsa Mesih’in
yolundayız. Zalim Osmanlı dinimizi yaşamamıza izin vermedi. Biz de
yaşayabilmek için Müslüman görünümüne girmeye mecbur kaldık”,
diye meydanlarda sevinç gösterilerinde bulunacaktınız, değil mi?
Ey Kaçak Saray hainleri…
Bir de diyorsunuz ki; “1934’teki tek parti iktidarı hukuka ihanet
etti.”
Bre hain ve de cahiller…
Sizin hukuktan da, Tarihten de zerre haberiniz yok. Bu konulardaki
bilginiz sıfır düzeyinde.
Biz ya da Birinci Kuvayimilliyeciler bu ülkeyi Osmanlı’dan
devralmadık.
Osmanlı, Batılı Emperyalist Haydutlar (İtilaf Devletleri) tarafından
yıkıldı. Yok edildi. Teslim alındı.
Sevr’i kim imzaladı?
Sizin Vahideddin Han dediğiniz korkak hain, İngiliz’in etekleri
altına sığınarak ülkeden kaçan zavallı.
İşte o antlaşmayla Çökkün Osmanlı boynuna kendi elleriyle ölüm
ilmiği taktı. Ve öldü.
48

Biz, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı kadar uzun süren bir
Kurtuluş Savaşı vererek vatanımızı, ülkemizi o işgalci alçakların
elinden zorla-silah gücüyle aldık.
Bu sebeple ülkenin tüm maddi ve manevi varlıkları Türkiye Halkının
ve Türkiye Cumhuriyeti’nin malıdır. Yani mülkiyeti kamuya-halka
aittir her şeyin.
Dolayısıyla da Fatih’in Vakfı fiilen yoktur ortalıkta. Osmanlıya ait
olanlar Sevr’le birlikte tarih olmuştur. Yani yok olmuştur…
Ey ABD devşirmesi ve yapımı hainler; laf cambazlığı, kuru gürültü
ve bayağı demagojik safsatalarla; “Ayasofya Fatih’in Vakfıydı”, filan
diyerek saf insanlarımızı kandırmaya çalışmayın.
Vakıf yağmacılığına gelirsek, ya da vakfa ihanete gelirsek; onun
kallavisini yapan sensin, avanendir.
Mustafa Kemal, Atatürk Orman Çiftliği’ni milletimiz modern tarım
yapma usul, teknik ve biçimini öğrensin diye vakfetti. Üstelik de kendi
parasıyla kurmuş olduğu çiftliği.
Sen ne yaptın onu?
Tarumar ettin…
Ortasına Kaçak ve de Haram Saray’ını diktin. O Kaçak Saray’ın ki
ayda halkımızın alınterinden çaldığın 750 milyon lirayı yutmaktadır.
Bununla da yetinmedin, hain!
Oranın 53 bin metrekarelik bölümünü de, devşiricin, yapımcın,
iktidara getiricin ve seni orada tutucun ABD Emperyalist Çakalı’nın
Büyükelçilik binasını yapması için o çakala peşkeş çektin.
İhanette, hainlikte, vatan millet ve halk düşmanlığında Türkiye’de
pek az kişi sizinle yarış edebilir. Onlar da zaten senin doğrudan ya da
dolaylı yandaşlarındır, amigolarındır, “hülooğğ”cularındır.
Aslında sizin din iman umurunuzda değil. Ve siz, hep
söyleyegeldiğimiz gibi, sadece Para Tanrısı’na taparsınız.
Sizin Kâbe’niz de Washington ve White House’tur…
Yiyip bitirdiniz memleketi, Konya Ilgınlı yiğit Hakkı (Çallı)
Dayımızın söylediği gibi. Hem de Dayı, AKP Milletvekilinin yüzüne
karşı söylüyor bu sözleri. Ve yine Dayımızın dediği gibi sizde Allah
korkusu da yok Ahiret inancı da…
Halkımızı işsizliğe, pahalılığa, açlığa mahkûm ettiniz…
Yaşam sevinci ve yaşama umudu bırakmadınız insanlarımızda.
Yarattığınız İşsizlik ve Pahalılık Cehenneminde hiçbir çıkış yolu
bulamayan insanlarımız intihara yöneldi. Hatta bazen toplu intiharlara…
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18 yıldır “Allah’la aldattığınız” insanlarımızı artık aldatamaz
duruma gelmekte olduğunuzu gördünüz.
İnsanlarımıza iş ve aş veremeyeceğinize göre; “alın size daha fazla
din vereyim”, diyerek kandırıcılığınızı sürdürmek istiyorsunuz…
İşte o sebepten, sadece o sebepten Ayasofya’yı cami yaptınız…
Fakat şunu adınız gibi bilin ki sizi, Kaçak Saray Saltanatınızı,
Ayasofya da kurtaramayacak… Ettiğiniz bunca ihanetin ve işlediğiniz
binbir suçun hesabını vereceksiniz!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
12 Temmuz 2020
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Ayrım
Altı

AKP’giller Amerikan yapımıdır
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Biz, bu Kaçak Saray avanesinin yani Hafız ve yandaşlarının tamamının Amerikan yapımı – “Made in USA” olduğu tespitinde bulunmuştuk, ilk ortaya çıktıkları anda.
Bunlar 1945 sonrası ABD’nin Emperyalist Sistemin dünya jandarmalığını İngiltere’den devralmasıyla birlikte tasarlayıp 1950 başlarında İslam ülkelerinin tamamında uygulamaya koyduğu Yeşil Kuşak Projesi’nin ürünleridir.
Özetçe bunlar yüzde yüz kesinlikte Amerikan malıdırlar ve o insanlığın başbelası Emperyalist Çakala hizmet ederler.
Tayyip’in, BOP Haritası ortada olduğu halde, o haritada 22 İslam
ülkesiyle birlikte Türkiye’nin üç parçaya bölünecek olduğu en kör
gözlerin bile görebileceği açıklıkta gösterildiği halde; “Ben BOP
Eşbaşkanlarından bir tanesiyim ve biz bu görevi yapıyoruz”, diye
meydanlarda dolaşması, ekranlarda höykürmesi işte bu sebeptendir.
Adam pervasız. İçerideki cahil ve bilinçsiz insanlarımızı nasıl olsa
“Allah’la Aldat”tım o büyük aldatıcı (İblis) gibi, onlar uyanmazlar.
Böyle konuşayım ki efendim Amerika, onun ne kadar sadık bir
hizmetkârı olduğumu görsün. Görsün de Kaçak Saray Saltanatımı daim
kılsın, diye düşünmektedir gayrı.
Ne acıdır ki bu düşüncesinde de pek yanılmadı. 18 yıldır Türkiye’yi
felaketten felakete sürükledi. Etmediği ihanet, vurup talan etmediği
kamu malı kalmadı. Amerikalı efendisi onu hâlâ iktidarda tutmaya
devam ediyor. Demek ki hizmetkârlığından-taşeronluğundan
ziyadesiyle memnun...
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ABD, dünyanın her yerinde
Sovyetler’e karşı
Ortaçağcı terör örgütlerini destekledi
Bunların ABD devşirmesi, ABD malı ve taşeronu olduğuna dair iki
somut belge sunacağız. Dikkatlice izleyelim:
“Washington Post’tan Karen De Young’a konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Soğuk Savaş döneminde ABD’nin talepleri üzerine Sovyetlere karşı Vahabiliği yaymaya başladıklarını söyledi.
“ABD’ye iki haftalık bir ziyaret gerçekleştiren Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman (MbS), Amerikan medyasına verdiği demeçlerde, ‘Soğuk Savaş sırasında Washington’ın
talebiyle komünizme karşı Vahabiliği yaymaya başladıkları’ mesajını verdi.
“Suudi Veliaht Prensi’nin bu konudaki açıklamalarını Washington Post gazetesinden Karen De Young aktardı.
“WP: KÜRESEL TERÖRİZMİN KAYNAĞI OLARAK GÖSTERİLEN VAHABİLİK
“Habere göre Suudi Arabistan’ın egemen ideolojisi olan ve
bazı kesimler tarafından küresel terörizmin temel kaynağı olarak
gösterilen Vahabiliğin Suudi finansmanıyla yayılmasıyla ilgili
soru üzerine, MbS, küresel çapta cami ve medreselere yatırım
yapmalarının kökenlerinin Soğuk Savaş’a uzandığını belirtti.
“PRENS: KAYNAKLARIMIZI SEFERBER ETMEMİZİ İSTEDİLER
“Veliaht Prens, Sovyetler Birliği’nin Müslüman ülkelerle ilişkileri ilerletmesini engellemek için müttefiklerin Suudi Arabistan’dan kaynaklarını seferber etmesini istediklerini aktardı.
“İPİN UCUNU KAÇIRDIK’
“Takip eden Suudi hükümetlerinin bu işle uğraşırken ipin ucunu kaçırdığını dile getirip ‘Şimdi her şeyi geri toplamamız lazım’
diyen MbS, Vahabiliği yayma faaliyetlerinin finansmanının artık
hükümet değil, Suudi merkezli vakıflar tarafından sağlandığını
sözlerine ekledi.”[6]

Netçe görüldüğü gibi, Vahabilik’i (Selefiliğin uca vardırılmış halini)
Amerika istedi, biz de yayılması için elimizden geleni yaptık, diyor.
Sovyetler’in etkisinin ve Sosyalist Teorinin İslam ülkelerine nüfuz
edememesi için Vahabilik’le bir set oluşturduk önlerine, diyor...
İşte bu Muaviye–Yezid Diniyle ya da CIA-Pentagon-Washington
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201803281032819207-suudi-veliahti-muttefikler-istedigi-icin-sovyetlere-karsi-vahabiligi-yaydik/.
[6]
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İslamı’yla meczuplaştırdıkları, başta İslam ülkeleri gelmek üzere
dünyanın dört bir tarafından topladıkları insanları Pakistan’da eğitip
donattı (silahlandırdı) ABD ve onun casus örgütleri.
Adlarına “Özgürlük Savaşçısı Mücahidler” dedi CIA. Tabiî bizim
gibi uydu ülkelerin siyasileri ve medyası da... Türkiye’den de katılanlar
oldu bu insanlık düşmanı, CIA kuklası örgüte. Ve Türkiye’de de maddi
yardım toplandı.
İşte IŞİD’in – DEAŞ’ın kart babası olan Taliban, El Kaide böyle
oluşturuldu...
El Kaide lideri Usame Bin Ladin’le ABD Emperyalist Haydudunun
en önde gelen akıl hocalarından Zbigniew Brizezinski’nin uzun namlulu
otomatik piyade tüfeği eğitimini yaparlarken çekilmiş fotoğrafları
vardır, hatırlanacağı gibi...
Bu insanlık düşmanı canavarlaştırılmış yaratıkları tekniğin son sözü
silahlarla (Stinger füzeleri dahil) donatıp Afganistan’daki Sosyalist
iktidara saldırttı AB-D Çakalları.
Ki Amerika o yıllarda 40 yıllık “NATO Müttefiki” Türkiye’ye bile
vermemişti bu silahları...
Sonrası malûm... Yiğit, yurtsever, devrimci Muhammed Necibullah
liderliğindeki Sosyalist iktidar 1993 yılına dek direndi bu alçakların
saldırıları karşısında...
Fakat Sovyetler ve Sosyalist Kamp çökmüştü. Çin Halk Cumhuriyeti
manyaklaşmış bir ihanet içindeydi. Düşmandı yani Afgan Sosyalist
iktidarına...
Bir başına kalmıştı Afgan devrimcileri. Karşılarında ise emperyalist
sistemin tamamı vardı. Sonunda yenildiler. Ama asla teslim olmadılar.
Cesurca ölümü kucakladılar... Yüreklerimizde ve kavgamızda yaşamaya
devam edecekler. Ve en sonunda davaları – davamız zafer kazanacak...
Son sözü biz söyleyeceğiz yani...

Kraliçe’nin Gülü, CIA hizmetkârlığını itiraf ediyor
Şimdi gelelim Türkiye’nin en sinsi, en yılan ve kaşar
Ortaçağcılarından Kraliçe’nin Gülü’nün itiraflarına:
“11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün, Ayasofya’nın ibadete
açılması kararı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı
arayarak tebrik ettiği ileri sürüldü.
“Ayasofya’nın Danıştay kararından sonra Cumhurbaşkanlığı
kararnamesiyle yeniden ibate açılması 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü de mutlu etti. Gül iki gün önce Cumhurbaşkanı Recep
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Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak “Hayırlı olsun” dedi.
“Esnafhabertv’de yazan, Milli Görüş’ü yakından tanıyan
gazeteci yazar Fehmi Çalmuk’un, Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edindiği bilgilere göre; Erdoğan’ın görüşmede MTTB
döneminde Ayasofya için birlikte eylemlere katıldığı ve uzun yıllar
yol arkadaşlığı yaptığı Abdullah Gül’ü 24 Temmuz günü Cuma
namazıyla yapılacak açılışa davet etti.
“Pelikancılar ve bazı trollerin 11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’e yönelik saldırılarına cevap niteliğinde olan Ayasofya görüşmesi iki ismin telefon diplomasisini de ortaya çıkarttı. Görüşmenin
15 Temmuz’un dördüncü yıl dönümünden önce olması da dikkat
çekti.
“GÜL MTTB’DE YÖNETİCİYDİ
“Türkiye’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesiyle 1953 yılında İstanbul’un fethi kutlamaları başladı. Ancak Ayasofya’nın
ibadete açılması konusu 1965 yılında MTTB genel başkanlığa gelen Rasim Cinisli döneminde başladı. Ayasofya’da namaz eylemi
içinde yer alan “Zincirler Kırılsın Ayasofya açılsın” sloganları atan
11’inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül o günleri “Ben İstanbul Yönetim Kurulu Üyesiydim. Çok sayıda kültürel faaliyetlerimiz vardı. Bunları organize eden kişilerden birisiydim. Hatıramız çoktu
doğrusu. Bir 5-6 yılımız var ki tamamen gecemiz gündüzümüz üniversite olmuş” diye anlatmıştı.
“Büyük Doğu’nun Atlıları kitabı ve belgeseli için verdiği röportajda Abdullah Gül şunları söylemişti:
“O zamanki dönemlere bakarsanız, özellikle 1960’dan sonra
Türkiye’de çok yoğun bir sol propaganda başlamıştı. Ve o zamanlar Sovyetler Birliği vardı ve onun cazibesi ve propaganda gücü
çok ayrıydı. Türkiye’de çok ayrı bir sol akım gelişiyordu. Marksist
gibi. 60 ihtilalinin getirdiği ortamdan sonra da üniversitelerde olağanüstü güçlü bir hale geldi.
“Bu akımlar öyle bir hale geldi ki diğer bütün düşünceleri adeta
bastırıp onları hem düşüncelerini empoze hem de kendileri gibi düşünmeyenleri dışlayan ve fiili güç kullanan bir hale gelmişti. Şimdi
böyle bir ortamda Milli Türk Talebe Birliği gerçekten büyük bir
sığınak ve ocak oldu.
“Demin söylediğim gibi milliyetçi mukaddesatçı olarak tarif
edilen daha geniş anlamıyla vatansever, dini inançları güçlü, muhafazakâr, kendi geleneklerine, kendi tarih şuuru bilinci içerisinde
olan, kendi değerlerine her zaman önem veren bir üniversite gençliğinin bir araya geldiği bir topluluktu. Bu belki de bu değerlere
sahip olanların ilk bu kadar yaygın bir şekilde üniversiteleri bir
araya getirdiği bir ortamdı. Dolayısıyla bu kadar yoğun bir üniversite gençliği içerisinde inançlı, azimli, kararlı dava sahibi olan… Ki
o zaman hepimizin kendimize biçtiği şey, dava adamlığı olmaktı.
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“Davamızda ülkemizi mutlu, güçlü ve özgür kendi düşüncelerimizin en güzel şekilde yaşayabilir bir ortam. O zaman rahmetli Necip Fazıl’ın da söylediği gibi “Öz yurdunda garip, öz vatanda parya”
adeta hisseden, daima dışlanan ve daima yasaklarla karşı karşıya
kalan bir inanç, düşünce temsilcilerinin büyük bir azimle Türkiye’yi
çağdaş memleketlerdeki gibi özgür, güçlü ve aynı zamanda kendi
kimliği ve kendi değerleriyle güçlü yapma arzusuydu bu.”[7]

İngiltere, Exeter (yani Ortadoğu ülkelerinde görev yapacak ajanlar
yetiştiren) üniversiteden mezun A. Gül’ün bu itirafları da birebir gerçeği
yansıtmaktadır. A. Gül, tâ lise yıllarında CIA gönüllüsü ve Menderes’in
Örtülü Ödenek beslemesi müflis kumarbaz ve alkolik Necip Fazıl
Kısakürek tarafından meczuplaştırılmış ve devşirilmişti.
A. Gül’ü, bir başka CIA gönüllüsü Sabahattin Zaim alıp üniversiteye
yerleştirmiş ve akademisyen yapmıştı.
İşte bu Kraliçe’nin Gülü, MTTB – Milli Türk Talebe Birliği altmışlı
yıllarda, daha doğrusu 1965’te CIA güdümlü Ortaçağcılar tarafından
ele geçirilince buraya girip çalışmaya başlıyor.
Hatırlanacağı gibi şu anki hainlerden, ABD piyonlarından derleşik
Kaçak Saray avanesinin kodamanları o yılların bu gerici örgütlerinden
yetişmiştir. Bunlar; MTTB, Komünizmle Mücadele Derneği, İlim
Yayma Cemiyeti gibi hepsi de CIA ile iç içe ve CIA tarafından yönetilen
örgütlerdir. Siyonist İsrail de bu gerici örgüt ve onların yöneticilerine
maddi manevi destek vermiştir.
Bu ihanet örgütlerinin içyüzlerini ve CIA bağlantılarını daha önceki
yazılarımızda ve kitaplarımızda ayrıntılıca işlemiştik...
İsteyen arkadaşlar Cengiz Özakıncı’nın “İblis’in Kıblesi”, Murat
Ağırel’in “Sarmal” adlı kitaplarıyla bizim “ABD-AB Emperyalizmi,
Ortaçağcı İrtica ve Türkiye” adlı kitaplarımıza bakabilirler.
Burada tekrar belirtelim ki Murat Ağırel, “Sarmal”da Tayyipgiller’in
içyüzünü sergilediği için şu an Silivri Zindanında tutulmaktadır.

AKP’giller ve IŞİD özünde aynıdır
Bugün Tayyipgiller’in savunduğu Muaviye-Yezid Dini de IŞİD’in
savunduğu Vahabilik’ten özce farklı değildir. Hatta İmam Hatiplerde,
tarikatlarda ve İlahiyat Fakültelerinde öğretilen İslam da MuaviyeYezid İslamıdır, IŞİD İslamıdır, Vahabilik benzeri bir İslamdır.
IŞİD ne yapıyor?
[7]

https://odatv4.com/abdullah-gulden-erdogana-ayasofya-telefonu-15072057.html.
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Esir aldığı insanların, Alevi inancına sahip kişilerin sorgusuz sualsiz
başını kesiyor.
Tayyipgiller İslamcıları da 15 Temmuz’da ne yaptılar?
Gencecik askerlerimizin ve Hava Harp Okulu öğrencilerinin aynı
şekilde başlarını kestiler.
IŞİD ne yapıyor?
Esir aldığı kadınları cariye yapıyor.
Tayyipgiller Dincileri ne yapıyor?
“Nevşin, Berna, Feyza” benim payıma düşer. Onlar benimdir.”,
diyor.
İşin en acıklı tarafı ise Tayyipgiller yargısı, bu namussuzca ve
ahlâksızca paylaşımda herhangi bir suç unsuru görmüyor.
Bunların en kaşarlarından (şu anki tutumu da Tayyipçiliktir)
Abdurrahman Dilipak da, yıllar önce Meral Tamer’e verdiği bir
röportajda; “Dinden çıkanların kadınları cariye, çocukları esir olarak
alınır. Kendilerinin de boynu vurulur. Bu İslamın emridir.”, diyerek
Tayyipgiller avanesinin tamamının dini ve siyasi ideolojisinin IŞİD’le
birebir örtüştüğünü açık ve kesin bir biçimde itiraf etmişti.
Tayyipgillerin inancına ilişkin bütün bu gerçekleri İlahiyatçı Mustafa
İslamoğlu da birçok yazı ve konuşmasında ayrıntılıca fakat şu tivitinde
özetçe ve özce ortaya koymuştur:
“İmam-hatip ve ilahiyat müfredatı değiştirilmedikçe bu memlekette geleceğin IŞİD’çileri yetişmeye devam edecektir.”

Çünkü hepsinin ortak paydası Muaviye-Yezid İslamıdır.
Günümüzün anlayışıyla CIA-Pentagon-Washington İslamıdır. Temel
konulardaki aynılıkları bu ortak paydadan kaynaklanmaktadır. Hep
söyleyegeldiğimiz gibi Yoldaşlar, bunlar insanlık düşmanıdır, ahlâk ve
namus düşmanıdır. Bunlarda vicdan, merhamet iflas etmiştir.
Bilindiği gibi Tayyipgiller yargıyı da çökertmişler ve onu Kaçak
Saray’ın hukuk bürosuna çevirmişlerdir. Suçlular masumları,
vatanseverleri yargılamaktadır artık...
Devrimci Gelenekli Ordu Gençliği’mizin üniversiteli Aydın
Gençliğimiz’le el ele vererek gerçekleştirdiği 27 Mayıs Politik
Devrimi, Sosyalizmin önündeki bendi yıkarak onu serbest bırakmıştır.
Aydınlanmaya, ilericiliğe ve devrimciliğe aç aydın gençliğimiz ve
yurtsever, Mustafa Kemalci aydınlarımız sel gibi akmaya başlamışlardır
Sosyalizme doğru.
Sosyalist bir Gençlik ve her kesimden kadrolar yetişmeye, Sosyalist
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bir kültür oluşmaya başlamıştır...
İşte bu gelişimin önünü kesmek için ABD ve onun casus örgütleri
harekete geçmiş, yukarıda adları anılan Ortaçağcı, CIA yörüngesindeki
yapıları oluşturmuştur.
Hatırlanacağı gibi bu hain kurumlar yeterli olmamıştır Sosyalist
gelişimin önünü kesmeye... Bu sefer de CIA on yıl arayla iki faşist
askeri darbe tertipletmişti, Ordudaki Amerikancı NATO Paşalarına...
12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri Faşist Darbelerini
tezgâhlamıştır alçak ABD...
Bu konuda da çok yazdık ve konuştuk, arkadaşlar... Daha geniş bilgi
edinmek isteyen arkadaşlar onlara, o konuşmalarımıza, yazılarımıza ve
o konudaki kitaplarımıza bakabilirler...
Tüm bu bilgilere ilaveten, Tayyipgiller’in nasıl partileştirildiğini,
ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail’in bu işi nasıl kotardığını Merkez
Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı’nın Cem Özer’e ve Merdan
Yanardağ’a verdiği röportajları görüntülü olarak izleyebilirler, internette
mevcuttur.
Biz bu röportajları hem görüntülü olarak, hem de tape edilmiş olarak
yazılarımızda, kitaplarımızda vermiştik.
Burada şunu da belirtmeden geçmeyelim ki AKP’nin kuruluşunda
ve iktidar oluşunda Deniz Baykal alçağının rolü belirleyici etkenlerden
biri olmuştur.
Özetçe Yoldaşlar;
Demek ki biz bunca yıldır bu Tayyipgiller, ABD devşirmesi ve
yapımı derken, ABD taşeronu derken asla abartma ve yakıştırma
yapmıyormuşuz. Tam tersine; gerçeğin tâ kendisini ifade ediyormuşuz...
Bunlar da devrilecek. Ve bütün hainler gibi bunlar da tarafsız ve
bağımsız mahkemeler huzurunda hesaba çekilecek. Hem de bugünkü
kanunlar çerçevesinde.
Bundan asla kuşkumuz olmasın.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
17 Temmuz 2020
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Ayrım
Yedi

AKP’giller 18 Ada’mızı
Yunanistan’a kendi elleriyle verdi
Ey Kaçak Saray’da mukim Potomyalı Rüstem!
Bırak bu Dürrizade torunu Ali Erbaş, avanelerin ve “hülooğğ”cularınla birlikte oynadığın ucuz Ayasofya Tiyatrosunu!
Ege’de Yunanistan’ın işgal ve ilhak ettiği 18 Adamıza gel. Bak,
Yunan oraları silahlandırdı. Toplarının namlularını bize çevirdi üstelik de. İskâna açtı, okullar, kiliseler inşa etti. Kaymakamlar atadı,
belediyeler kurdu. Turizme ve petrol çıkarımına da başladı.
Senin “Son Başbakan”ın Milyar Ali de işgal altındaki kendi adamıza pasaport ve vizeyle girip ağzı kulaklarında turistik gezi yaptı.
Şaka gibi, değil mi?
Eee, hep söyleyegeldiğimiz gibi sizde ulusal değer ve onur diye
bir şey yok ki...
Adınız gibi bildiğiniz şekilde 2004’te başladı bu adamızın işgali. Ve
işin en yürek parçalayıcı tarafı da, bu adalarımızı Yunanistan’a siz yani
başta sen olmak üzere avanen verdi. Hem de kendi elleriyle. Hem de
bile isteye...
Neden?
Çünkü ABD’li ve AB’li emperyalist efendilerin böyle emrettiği
için...
Ey vatan satıcı hainler!
Ey engereklerin bile iğrendiği engerekler!
Ey çakır dikenlerinin bile yüzüne tükürdüğü dikenler!
Vatan toprağını satarak iktidarınızı kurdunuz ve sürdürdünüz...
Bu ihanetinizin en canlı tanığı, şu anda da avanenden olan, 2008’in
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Basat Öztürk’tür.
Ve de namuslu, yurtsever, Mustafa Kemal Gelenekli Askerlerimizden,
dönemin Milli Savunma Bakanlığı Sekreteri Emekli Albay Ümit
Yalım’dır. Ve yine dönemin asker ve sivil bürokratlarıdır.
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İşte bu ihanetinizden dolayı sizin alayınızı Çeşme ya da Bodrum
Meydanı’na kuracağımız halka açık bir mahkemede yargılayacağız...
Sanırız Vatan Satıcılığının şu anki TCK’deki müeyyidesini
biliyorsunuzdur... Bundan kaçışınız olmayacak...
İşte bu sebeplerden gelmezsin 18 Adamıza, değil mi hain!..

BOP Eşbaşkanı sıfatıyla
Suriye ve Libya’da
emperyalistlere taşeronluk edersin
Bir de Kaçak Saray’ında toplayacağın YAŞ toplantısı öncesi
Anıtkabir’e çıkıyorsun kalburüstü yandaşlarınla birlikte, Misak-ı Milli
Kulesi’ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ne şu ibareleri yazıyorsun:
“(...) Suriye’den Libya’ya, terörle mücadeleye kadar elde ettiğimiz başarılar ülkemizin gücünü ve ordumuzun yeteneklerini ortaya koymaktadır.”[8]

Gerçekleri nasıl İblisvari bir yöntemle tersyüz ediyorsun be Hafız!..
Suriye ve Libya’da durduk yere, Arap dünyası içinde Türkiye’ye
dost bu iki ülkede ABD’li efendilerinin verdiği emir üzerine savaş
açtığını ve oraları efendin olan Emperyalist Çakallarla birlikte
cehenneme çevirdiğini, sadece bu iki ülkede milyonun üzerinde masum
Müslümanın canına kıydığını söylemiyorsun...
“Ben BOP Eşbaşkanlarından bir tanesiyim ve biz bu görevi
yapıyoruz”, diye ekranlarda, meydanlarda höykürdüğünü hiç
söylemiyorsun...
“Teröristlerle” Oslo’da, Dolmabahçe’de masa kurup “yüzde doksan
oranında andlaştığınızı” hiç söylemiyorsun...
Daha kısa süre önce (31 Mart 2019’da kaybettiğin İstanbul
Belediye Başkanlığını yeniden ele geçirmek için 23 Haziran 2019’da
tekrarlattığın seçim sürecinde), hızla düşüşe geçen oylarını yeniden
yükseltebilmek için, Abdullah Öcalan’ın seni desteklediğini belirten
mektubunu TRT’den okuttuğunu, Osman Öcalan’ı ise doğrudan TRT’ye
çıkarttığını söylemiyorsun...
Yiyip içtiğin yalan be Hafız... İşin gücün yalan dolan, riya, hırsızlık
ve ihanet... Ve de “İnsanları Allah’la Aldatmak.”
Olumsuz örneklik etme bakımından sizden büyüğü gelmedi be
Hafız!
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogandan-anitkabir-ziyaretini-tamamladi-tum-heyet-yas-toplantisi-icin-kulliyeye-gi-291059h.htm.
[8]
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Nasıl bu kadar kötücülleştiniz? Kötülükle, ihanetle, kin ve nefretle
doldu içiniz?
Fakat hızla yolun sonuna yaklaşıyorsun Hafız... Foyanız meydana
çıkmada artık... En meczup “hülooğğ”cularınızın bile bir bölümü
uyandı artık. Bayır aşağı gidişiniz bundan...
Her ay iki kez kendine özel kamuoyu araştırması yaptıran sen de
kuşkusuz net bir şekilde gördün bu durumu.
İşte o yüzden panikledin. Çok değil, daha bir yıl kadar önce bir
toplantıda, din meczuplarının; “Ayasofya’yı camiye çevirmeni”, talep
etmeleri üzerine; “Kimse kusura bakmasın, bu işin bir getirisi götürüsü
var, ben bir siyasi lider olarak bu kadar istikametimi kaybetmedim”,
dediğin halde bugün 180 derecelik bir dönüşle; “istikametini
kaybediverdin.” Artık meydanlarda, yollarda, ekranlarda, kürsülerde
“Ayasofya’yı camiye çevirme” şovu yapıyorsun...
Hem de Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşlarını “Tarihe
ihanetle” suçlayarak, “Hukuka aykırı davranmakla” suçlayarak...
Hiç utanmadın, yüzün kızarmadan yaptın bu suçlamaları, bu
saldırıları...
Ömrünün, ömrünüzün hiçbir döneminde içtenlikli olmadın,
olmadınız. Ve hiçbir döneminizde vicdani, ahlâki ve insani bir değer
taşımadınız!..
Sizi yetiştirenler en büyük kötülüğü etmişler size... Bu insanı insan
yapan yüce değerlerin-erdemlerin hiçbirini yüklememişler size...
Tarihin utanç sayfaları arasında çoktan aldınız yerinizi. Gelecek
kuşaklar iğrenerek, içleri kalkarak okuyacak serüvenlerinizi...
Fakat sizin dünya âleme rezil rüsva oluşunuz da umrunuzda
değil, Tarihin sizi çoktan mahkûm etmiş olması da. Varsa yoksa küp
doldurmak... 7/24 işiniz gücünüz bu olmuş artık.
Şeytan öyle bir hırs vermiş ki size, dünyayı yutsanız yine de gözünüz
doymayacak...
İlahınız olan Para Tanrısı böylesine kuşatmış benliğinizi.
Sizi bu yoldan Topraktan başka hiçbir güç döndüremez.
Öyle ki kefenin cebinin olmadığını da unutmuş görünüyorsunuz...
Belli ki Şeytan gözünüze perde tutmuş... Altından, dolardan, avro’dan,
saraydan, saltanattan başka hiçbir şey gördüğünüz yok.
Eee, İblis’i kılavuz edinirsen böyle olur be Hafız...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Temmuz 2020
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Ayrım
Sekiz

AKP’giller Sevrci’dir
Ey Kaçak Saray’ın Dincilik İşleri Başkanı Ali Erbaş nam hain!
Geçen Cuma Ayasofya’da “lanet okuduğun” kişi, nineni Yunan
askerinin eline düşmekten kurtaran adamdır. Sende hiç mi insanlık
yok? Hiç mi utanma arlanma yok?
Öyle görünüyor ki sizde “ar damarı çatlamış.”
Yoksa, “Keşke Yunan galip gelseydi” demezdiniz… Ülen bu nasıl
söz böyle be?.. Nasıl der insanım diyen bir Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı bunu?.. Ama siz söyleyebiliyorsunuz…
Siz insanlıktan çıkmışsınız. İnanın sokaklarda baktığım, uğurlarında
hapis cezaları aldığım ve daha da alacağım kediler köpekler bile sizden
daha onurlu, daha gururlu, daha hisli, daha insani…
Biz size “Dördüncü Tür Yaratıklar” diyoruz… İnsan değil, hayvan
değil, bitki değil, bir acayip türsünüz siz…
Bir de hiç utanmadan “Fatih’in Vakfı”ndan bahsediyorsunuz ya…
Ülen siz İstanbul’u da, Türkiye’nin dörtte üçünü de ebediyen
İngiliz’in, Fransız’ın, İtalya’nın, Ermenistan’ın ve Yunanistan’ın
sömürgesi durumuna getiren Sevr Haritası’nı savunuyorsunuz…
Çökkün Osmanlı’nın son padişahı Vahdettin imzalamadı mı o
antlaşmayı?
İstanbul ve Anadolu’nun büyük bölümü emperyalistlerin işgali
altındaydı 1918’le 1922 yılları arasında.
Özetçe; bırakalım Ayasofya’yı, Fatih’in Vakfı’nı, memleket elden
gitmişti…
İşte Mustafa Kemal, İnönü ve Silah Arkadaşlarının önderlik
ettiği, Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşı kadar uzun süren (3.5 yıl)
bir Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı vermek zorunda kaldık,
memleketi kurtarmak ve Tam Bağımsız bir ülke kurabilmek için.
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Osmanlı’nın küllerinden doğdu bu ülke.
Ve siz bu savaşta Yunan’ın, İngiliz’in, Fransız’ın, Ermeni’nin ve
Amerika’nın safında yer aldınız. Milli Kurtuluşa karşı çıktınız.
Kan dökerek, ırza geçerek işgale girişen Yunan Ordusu’nu
alkışladınız. Ona kutlamalarda bulundunuz. O işgal ordusuna karşı
çıkmayın diye emirler, fermanlar yayınladınız, İstanbul Hükümetleri ve
Sultan Vahdettin olarak.
Ulusal Kurtuluşçular içinse ölüm fermanları çıkarttınız.
Şeyhülislamınız hain Mustafa Sabri ve yardımcısı Dürrizade tarafından
yazılan; “Katli dinen meşrudur”, diyen fetvalar yayınladınız…
Örgütlediğiniz hain çapulculardan, serserilerden, satılmışlardan
derleşik “Kuvvayi İnzibatiye” adında bir silahlı güç meydana getirdiniz,
onunla Kuvayimilliyecilere karşı askeri planda savaştınız.
Bugün aradan yüz yıl geçmiş olmasına rağmen hâlâ aynı
noktadasınız. Kuvayimilliye’ye ve Komutanlarına düşmansınız… Hem
de öylesine düşmansınız ki kininiz, öfkeniz o günkünden bir dirhem
bile azalmış değil.
İşte hâlâ Fesli Kadir’iniz; “Keşke Yunan galip gelseydi”, diyor.
Siz de onun dizinin dibinde saf tutuyorsunuz. Ona “Hocam” diye hitap
ederek kitaplar hediye ediyorsunuz… Yani seninle aynı yoldayız, aynı
kafadayız, aynı saftayız, diyorsunuz…

Yani siz Yunancısınız, İngilizcisiniz, Fransızcısınız, İtalyancısınız,
Ermenicisiniz…
Siz Türkiye Cumhuriyeti’ne düşmansınız. Dolayısıyla da o cebinizde
taşıdığınız “Türkiye Cumhuriyeti”ne ait kimlik kartı bile haram size.
Aldığınız maaşlar da haram…
Sizin aslında Yunanistan’a ait kimlik taşımanız ve Yunan’dan maaş
almanız gerekir.
Çökkün Osmanlı’nın 30 Ekim 1918 tarihinde imzaladığı Mondros
Mütarekesiyle birlikte Osmanlı kayıtsız şartsız teslim oldu. Demek ki
Osmanlı; devletiyle, hukukuyla, vakıflarıyla birlikte ortadan kaldırılmış
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sizin de yandaşı olduğunuz Yunan ve Batılı Emperyalist Haydutlar
tarafından…

Türkiye Cumhuriyeti hukukuna göre
Ayasofya müzedir
Biz bir Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Savaşı vererek vatanı
kurtarmışız. O zaferimizin üzerine de Türkiye Cumhuriyeti’ni
kurmuşuz. Dolayısıyla da Türkiye Cumhuriyeti hukuku, kanunları ve
kararları geçerlidir ülkemizde 1923’ten beri…
İşte bu hukuka göre de 1934 yılında, Mustafa Kemal’in de
imzasının bulunduğu bir Bakanlar Kurulu Kararıyla Ayasofya müzeye
dönüştürülmüştür. 86 yıldan beri de bu statüdedir.
Siz bugün bu statüyü değiştirip yeniden camiye dönüştürdünüz
Ayasofya’yı.
İyi mi yaptınız, kötü mü?
Bakın, bu sorunun yanıtını yetkin Tarihçi, Boğaziçi Üniversitesi
Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Çiğdem Kafescioğlu, konuya ilişkin
verdiği röportajın son bölümünde nasıl veriyor:
“Fetih kutlamalarının gittikçe daha şaşaalı hale gelmesi de bu
cümlenin, Osmanlı tarihini araçsallaştıran siyasetin bir parçası,
ama Ayasofya kararı belki de bu kalemlerin en önemlisi, anahtarı. Ayasofya, bütün bu konuştuğumuz nedenlerle hanedanın ve
Osmanlı siyasasının dini kimliğinin simgesi olmuştur. Cami kararı
Ayasofya’nın konuştuğumuz veya başka pek çok konuşabileceğimiz anlamlarını görmezden gelip, bu yapıyı dışlayıcı bir fetih anıtı
olarak yeniden kurma hamlesidir. Fethi sadece bir diğerini yenme,
dışlama, ortadan kaldırma eylemi olarak görmenin sonucudur.
Fethin fatihleri de dönüştüren bir süreç olduğunu anlamamaktır. 1934 kararının nasıl alındığını da bilmeliyiz, araştırmalıyız,
bir müzakere süreci yaşanabilir miydi, tartmalıyız. Ayasofya’nın
1934’ten bugüne nasıl bir müze olduğunu, nasıl bir müze olabileceğini derinlemesine konuşmadık. İbadete açılacaksa, çok dinli bir
ibadet yeri olabileceğini neden konuşamıyoruz? Ayasofya istisnai
bir anıtın tarihin uzun dönemli dinamikleri içindeki sürekliliğinin,
fiziksel bir yapı olarak taşıdığı tarihi katmanlar gibi, anlamlarının,
simgeselliğinin ve çok katmanlılığının dünya yüzündeki en muazzam örneklerinden biri. Öyle olmaya da devam edecek. Bu nedenle
cami kararı esasen günümüz için büyük bir kayıptır. Burada kaybedilen, bir hiyerarşiye tabi olmadan bu biricik yapıya girebilme,
onu anlayabilme, gözlemleyebilme özgürlüğümüzdür. Müslüman
ve erkek olmayanların bu binaya girişi, onu deneyimlemesi artık
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aynı olamaz; dini mekân, bugünkü uygulamayla, hiyerarşik bir
alandır. Bunların da ötesinde, bu derece uzun ve bu derece çoğul
tarihi olan Ayasofya “sizindir, bizimdir” tartışmasına kilitlenmeyi,
savaş ganimeti, “kılıç hakkı” muamelesi görmeyi hak etmiyor. Bu
şehirde, bu tarihin içinde yaşayanlar olarak bizler de bunu hak etmiyoruz.”[9]

Usta’mız Hikmet Kıvılcımlı da İstanbul’un Fethi’ni değerlendirdiği
1954 yılı basımı “Fetih ve Medeniyet” adlı eserinde;
“İstanbul’un Fethi, bir dinin başka bir dine karşı zaferi değil,
ilericiliğin gericiliğe karşı zaferidir”, der, çok haklı olarak.
Siz bu kararınızla Fethi din savaşları düzeyine indirgediniz… Çünkü
zihniniz, kafanız, anlayışınız Ortaçağ’ın Ümmetçilik Konağı’nın
anlayışıdır…

Kaçak Saray’ın tarihçileri bile
Fatih’in vakıf belgesinde
lanet okunmadığını söylüyor
Vakıf ve lanet okuma meselesine dönersek; şu Kaçak Saray’ın
Tarihçileri olan Murat Bardakçı ve Erhan Afyoncu da Fatih’in vakıf
belgesinde böyle bir şeyin söz konusu olmadığını belirtmektedirler. İşte
o video ve tapesi:
***
Videonun Tapesi:
Murat Bardakçı:
Şimdi efendim…
İşte bu benim Ayasofya vakfiyem dolayısı ile kim bu Ayasofya’yı
camiye dönüştüren vakfiyemi değiştirirse, Allah’ın, Peygamberin bütün
yöneticilerin ve dahi bütün Müslümanların ebediyen laneti onun ve
onların üzerinde olsun. Fatih Sultan Mehmet…
Seyircilerimizden Sayın Hasan Özyürek göndermişler, böyle bir şey
var mı yok mu diyorlar. Efendim…
Erhan Afyoncu:
Bir kere Fatih Sultan Mehmet kendini Fatih Sultan Mehmet diye
yazmaz.
Murat Bardakçı:
Efendim vakfiye bu.
Deminden beri söylüyoruz. Vakfiye bu, böyle bir şey yok bu
vakfiyede.
Adamcağızın aklına bile gelmez, caminin müze haline gelmesi veya
[9]

https://www.birartibir.org/siyaset/793-bir-emperyal-arzu-nesnesi-olarak-ayasofya.
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ibadete kapatılması. Bu vakfiyede Ayasofya ile ilgili geçen her şey,
oraya harcanacak paralar ile ilgilidir.
Lütfen Allah aşkına internet sitelerinde, ideolojik sitelerde yalan
yanlış yazılan şeylere inanmayın. Bana bazı internet sitelerinin
adreslerini göndermişler. Buradan onlara bakıyordum demin. Sen
biraz anlattıydın demin. Yok böyle bir şey, vakfiye bu işte. Bu vakıf
şartlarına uymazsanız, diyor, bunlara uymazsanız diyor, ama bu
Ayasofya vakfı için değil sadece, dünya kadar hepsi bir arada. Dünya
kadar gayrimenkul, araziler, camiler nasıl bakılacak, ne edilecek yani
bunların paralarının nereden kaynağı sağlanacak, onlar yazıyor.[10]

***

Ali Erbaş’ın asıl derdi
Kuvayimilliye’ye ve onun komutanlarına
kin kusmak
Ali Erbaş nam Kuvayimilliye, Mustafa Kemal düşmanı ve
Muaviye-Yezid Dincisi, CIA-Pentagon-Washington Dincisi, Kaçak
Saray’ın Dincilik İşleri Başkanı! Bu yaptıklarınız ucuz numaralar.
Paçoz tiyatrolar…
Eğer sende zerre miktarda iman, Allah korkusu ve Ahiret inancı
varsa, 1990’dan bu yana Ortadoğu ve Asya’da on milyon Müslümanın
canına kıyan Emperyalist Çakal ABD’ye, AB’ye karşı çık. Türkiye’de
kırk küsur ABD üssü var. Buralardan kaldırdığı uçaklarla Müslüman
Halkların başına ölüm kusmaktadır bu alçak. Mazlum ülkeleri
cehenneme çevirmektedir. Niye bu caniliklere tık diyemiyorsun,
diyemiyorsunuz?
Hatta tam tersine; sahibin Tayyip ve AKP’giller’i taşeronluk
etmektedir onlara…
“Ben BOP Eşbaşkanıyım”, demek ne demektir ülen?
Şehit Muammer Kaddafi’yi ve yüz bin Libyalı Müslümanı neden
öldürdünüz ülen?
Hiç mi Allah korkusu yok sizde?
Besbelli ki yok…
Bak, Ege’de 18 Adamızı 2004’te kendi elleriyle Yunanistan’a
teslim etti Tayyip ve AKP’si… Yani Vatan Toprağını sattı. Bu nasıl
Müslümanlık Allahsız Kitapsızlar!
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/tarihci-murat-bardakci-ali-erbasa-cevabi-yillar-once-vermis-vakfiyede-bu-ifadeler-yo-291468h.htm.
[10]
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Mustafa Kemal, İnönü ve Kuvayimilliyecileri kötülemek için
diyorsun ki Ayasofya’da;
“Bizim inancımıza göre vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı
yakar, Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar.”

Peki Hafız; Atatürk Orman Çiftliği nedir? Vakıf değil mi?
Mustafa Kemal, modern tarım yapma usul, teknik, biçimlerini
millete öğretmek, göstermek için o çiftliği kamuya devretti, bağışladı.
Peki, Kaçak Saraylı Potomyalı Rüstem ve onun AKP’giller’i ne
yaptı?
Mustafa Kemal’den intikam alırcasına orayı tarumar etti. Gelip
ortasına Kaçak Saray’ını oturttu, konuya ilişkin yargı kararlarını hiçe
sayarak…
Amigosu Melih Gökçek de o yağmalama işine girmekte gecikmedi.
Bunlarla da yetinmedi Tayyip. Çiftliğin 53 bin metrekarelik
bölümünü de devşiricisi, yapımcısı ve iktidara taşıyıcısı ABD
Emperyalist Çakalına peşkeş çekti, orada Büyükelçiliğini yapsın diye…
Peki, bu yapılan vakfa ihanetin kallavisi değil mi, Dinci Başı Ali
Erbaş? Aynen öyle, değil mi?
Peki, neden bu ihanete tık demiyorsun?
Çünkü senin derdin din min değil, vakıf makıf hiç değil. Seninki
Kuvayimilliye’ye ve onun komutanlarına kin kusmak…
Yunancılık yapmak. İngilizcilik yapmak… Yazık be, yazık sizin
insanlığınıza!
Ayrıca daha bir ay kadar önce, eski yandaşınız Davud’un Oğlu
Ahmet’in “Şehir Üniversitesi” adlı vakıf üniversitesini ortadan kaldırıp
mallarına el koydunuz.
Neden?
Davidson yandaşlığınızdan çıkıp karşınıza geçti diye…
Ona neden ses çıkarmadın?
Çıkaramazsın, çünkü sen Tayyipgiller’den bir siyasetçisin. Din
adamlığın filan bir maskeden ibaret. Dini din olmaktan çıkarıp ihanet,
vurgun, talan, kamu malı hırsızlığı ve ABD uşaklığı, AB yandaşlığı,
Siyonist İsrail yandaşlığı ve saf, bilinçsiz, cahil insanlarımızı “Allah’la
Aldatma”dan başka hiçbir anlama gelmeyen iktidarınız için araç
kıldınız. Osmanlıcılığı da öyle…
Yani İslam’ı da, Osmanlıcılığı da araçsallaştırıp iktidarınızın emrine
soktunuz. İktidarınızın payandaları haline getirdiniz.
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İblis bile oynadığınız bu akıl almaz oyunlarınız, hilekârlıklarınız
karşısında şaşakalır. Dudağı uçuklar.
E, altı bin yıllık Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı iktidarlarının
lanetli, insanlık düşmanı mirasına da sahipsiniz. Bu aşağılık işlerdeki
olağanüstü beceriniz bundan kaynaklanıyor. Üç yaşınızdan itibaren
Ensar’larda, tarikatlarda, cemaatlerde, kurslarda, yurtlarda, eşraf,
ayan, agavat çevrelerinde bunlar öğretiliyor sizlere… Ruhlarınız böyle
zehirlenip çürütülüyor. Ve insanlıktan çıkarılıyorsunuz…
Dürüstlük,
mertlik,
içtenliklilik,
ahlâklılık,
adaletlilik,
hakkaniyetlilik, vatanseverlik gibi erdemler artık hiçbir şey ifade etmez
oluyor sizler için…
Varsa yoksa Para Tanrısı’na tapınmak… İşiniz gücünüz bu oluyor
artık. Ve o Tanrı ne emrederse onu yapıyorsunuz. Ne yola git derse, o
yola yöneliyorsunuz…
Aslında acınacak haldesiniz de görebildiğiniz yok!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Temmuz 2020
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Ayrım
Dokuz

Kuvayimilliye Şairi Mehmet Akif de
Mustafa Kemalcidir
Ey Merkez Üssü Kaçak Saray olan ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail Devşirmeleri!
Siz sadece Birinci Kuvayimilliye’nin önde gelen komutanları
Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Silah Arkadaşlarına değil, Kuvayimilliye’yi savunan tüm vatanseverlere karşısınız, düşmansınız...
Kuvayimilliye şehitlerine düşmansınız...
Çünkü siz; “Keşke Yunan Galip Gelseydi”, diyenlersiniz. Aslında
sizin tamamınızın vatana ihanetten ve düşmanla işbirliği yapmaktan
yargılanmanız gerekir.
Siz Yunancısınız, İngilizcisiniz, Fransızcısınız, İtalyancısınız,
Ermenicisiniz ve Amerikancısınız!
Yüz yıldan bu yana bu düşmanlığınız hiç bitmedi ve de bir dirhem
eksilmedi.
Siz İstiklal Marşı’nın yazarı şair, Kuvayimilliyeci, Mustafa Kemalci
Mehmet Akif Ersoy’a düşmansınız. Sütçü İmam’a düşmansınız.
Karayılan’a düşmansınız. Albay Reşat’a, Binbaşı Nazım Bey’e, Şahin
Bey’e düşmansınız...
Mehmet Akif’e düşmansınız. Çünkü o, Antiemperyalist Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın destekçilerindendir. O savaşı yöneten
Ankara’daki Millet Meclisinin bir vekilidir.
Bu savaşımız süresince Anadolu’yu il il dolaşmış, camilerde
konuşmalar yapıp halkımızdan bu savaşa bütün imkânlarıyla destek
vermesini istemiştir. İşte bu çalışmalarına bir örnek:
“Mehmed Akif’in Çankırıda Verdiği Vaaz
“Vatan Şairi Ulu Camii’de Çankırılılara Vaaz Verdi Milli şairimiz Mehmet Akif, 15 Ekim 1920 Cuma günü Çankırı’nın en
büyük camisi olan ve halk arasında Büyük cami olarak bilinen,
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Kanuni Sultan Süleyman’ın yaptırdığı Ulu camiinde bir vaaz
vermiştir. Mehmet Akif, ibadetten önce hürriyetin geldiğini ve
hürriyet olmadan yapılan ibadetlerin kabul olmayacağını, kâfirin
işgali altında olan halifenin de esir olduğu dolayısıyla gerçek halife
olamayacağını, Yunanlılara ve kâfirlere karşı cihad bayrağını
açan Mustafa Kemal etrafında toplanmak gerektiğini ısrarla
vurgulamıştır.
Mehmet Akif vaazında şunları söylemiştir:
“Muhterem Müslümanlar, Aziz Çankırılılar, Allah’a hamd u senalar olsun. Aylardan beri Cuma namazını kılmak fırsatını Çankırı’da buldum. İstanbul ve civarında kılamadım. Çünkü o yörelerde
kâfirlerin bayrağı dalgalanıyordu. O bayrağın altında kâfirin kölesi
idik. Rabbü’l-âlemin Müslümanlara köleliği haram kılmıştır. Kölenin [Cuma] namazı kabul değildir. Hürriyetinizi kazanacak, sonra
cumaya koşacaksınız. Kâfirin bayrağı altında halifelik de kuru bir
sözden ibarettir. Halifelik İslam bayrağı altında olur. Yoksa halife
de bir köledir. Allah’ın reddettiği bir haleftir. Öyleyse Müslüman
için evvela hürriyet sonra ibadet. Aziz Çankırılılar, kâfirlerin
köleliğini kabul etmeyip hürriyet için cihad açan Mustafa Kemal
Paşa etrafında toplanınız ve ülkemizi yakıp yıkan hamile kadınların
karınlarını deşen hiçbir günahı olmayan çocuklarımızı süngüleyip
havada dolaştıran kız ve kadınlarımızın namuslarına tecavüz eden
Yunan ordusunu ve onları destekleyen kâfirleri kovmadıkça ve eli
kolu bağlı yörelerimizde İslam’ın bayrağını dalgalandırmadıkça
sizlerin de ameli noksan [kalır] ibadeti makbul olamaz. Köleliği
kaldıran ona cihad açan Kuvva-yı Milliye ordusuna katılınız.
Cennetin kapısı daima şehitlere ve gazilere açıktır. Her iki cihanda
da Allah’ın makbul kulları şehitler ve gazilerdir.”[11]

Ey Kaçak Saray hainleri!
Ne yapıyormuş 160 bin kişilik işgalci Yunan Ordusu?
Erkekleri öldürüyor, kadınların ırzlarına geçerek öldürüyor,
çocukları havaya atıp altlarına tüfeklerine taktıkları süngüleri tutarak
öldürüyormuş.
Rahmetli babaannem Yunan askerlerinin kadınlarımıza insanın
tüylerini ürperten başka işkenceler yaptıklarını da anlatırdı.
Dedem 1915’te askere alınmış ve sekiz sene sonra 1923’te yani
zaferimizden sonra dönmüştü, benim de doğmuş olduğum köyümüze.
Ninemse 1915’te hem hayatta olan üç çocuğuyla ve hem de karnında
üç aylık olan babamla baş başa kalmıştı. Kadın haliyle, sahip oldukları
İbrahim Akyol-2011] (https://www.cankiripostasi.com/manset/mehmed-akifin-cankirida-verdigi-vaaz-h4601.html.
[11]
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öküz çiftiyle tarlayı ekip biçmiş, kendini ve çocuklarını doyurmuştu.
Ben Ninemin dizinin dibinde, o günlerin her kadını gibi iyi bildiği,
Seferberlik Türküleri dinleyerek büyüdüm...
Dedem, 1945 kışı, ben Anamın karnına düştüğüm aylarda yağan,
kapıları pencereleri tepeye kadar kapatan “Koca Kar”da üşütüp
zatüreeye yakalanmış ve hayatını kaybetmişti. Altmış üç yaşında dam
kürümüş, terlemiş, üzerine soğuk su içip hastalanmıştı. O hastalık da
onu hayattan aldı.
Dolayısıyla da ben Dedemi göremedim. Onun savaş anılarını
Babamdan dinleyebildim... Dedem Efeymiş...
Ey Kaçak Saray mücrimleri!
İşte siz bu kan içici, işgalci, ırz düşmanı, çocuk ve kadın katili işgalci
Yunan Ordusu’nu savunuyorsunuz. Sizde hiç mi ar namus kalmadı ülen!

AKP’giller,
Kuvayimilliyeci Mehmet Akif’e de düşman

Mehmet Akif’e ettiğiniz şu İblisçe düşmanlığa bakın bir!
Bunu da Barış Terkoğlu’nun konuya ilişkin makalesinden aktaralım:
***
Bu kadarını tahmin edemezdim. Mehmet Akif meselesinden
söz ediyorum. Siyasal İslamcıların Akif nefretini nasıl ilmek ilmek
ördüğünü anlatmıştım. Sokağa atmaya varacağını düşünmemiştim.
Şöyle anlatayım...
Akif, ilk Meclis’te Burdur vekiliydi. Bu vesileyle 6 sene önce bir
adım atıldı. Akif’in şehirde kaldığı söylenen Çelikbaşlar Konağı restore
edildi. “Mehmet Akif Ersoy Kültür Evi”ne dönüştürülen bina, küçük
bir müzeye çevrildi. Bazı mektup ve evrakların yanı sıra, Akif’in bir de
silikon heykeli sergileniyordu.
Geçmiş zaman kullanıyorum çünkü yakında bir gelişme oldu.
Son seçimde AKP’den milletvekili aday adayı olan eski vali Şerif
Yılmaz bir karar verdi. Kültür Evi’nin boşaltılmasını istedi. Artık
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Hizmet Binası olarak kullanılacaktı.
Karardan sonra, sergilenen eşyaların ne olacağı endişesi başladı. Neyse
ki şehirdeki üniversite devreye girdi. Her şey okula getirildi. Böylece
sokağa düşmekten, bodruma atılıp küflenmekten kurtuldu.
Mehmet Akif’in mirası olan Sebilürreşad Dergisi’nin bugünkü
yöneticisi Fatih Bayhan’ı arayarak Burdur’daki durumu sordum.
Gözleriyle gördüğü olayı doğruladı. İçlerinin acıdığını söyleyen
Bayhan, konuyu ilgililere ulaştırmak için çabaladıklarını, ancak sonuç
alamadıklarını anlattı. Burdur’daki Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi’nde
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konuştuğum kaynaklar ise eşyaların okulda muhafaza edildiğini kabul
etti. Herhangi bir zarar gelmediğini de söyledi.
Akif’in oğlunu sokağa attılar
“Daha fazlası olamaz” diyorsunuz, biliyorum. Ben de yıllar önceki
bir olaydan Rasim Cinisli’nin kitabı sayesinde haberdar oldum. Milli
Türk Talebe Birliği (MTTB)’nin 1965 Mart’ı ile 1966 Kasım’ı arasında,
yani İsmail Kahraman’dan hemen önce başkanlığını yapan Cinisli, “Bir
Devrin Hafızası” adıyla anılarını geçen yıl çıkarmıştı.
Malum, Akif karşıtlığının başını eski TBMM Başkanı İsmail
Kahraman çekiyordu. Akif’in torunu Selma Argon’a bile nahoş
ifadeler kullanmaktan kaçınmamıştı. Cinisli’nin kitabında tartışmayı
ilgilendiren bir kısım var.
Yıl 1966...
Tercüman gazetesi, Akif’in uyuşturucu bağımlısı oğlu Emin
Ersoy’un bir gecekonduda harap halde yaşadığını haberleştirince,
Cinisli ve arkadaşları harekete geçer. Emin Ersoy’u alıp, MTTB’nin
spor salonunda bir odayı ona yuva yaparlar. Yatak, yorgan, üstüne
kıyafet temin ederler. Düzgün bir şekilde beslenmesini sağlayarak,
uyuşturucudan mümkün olduğunca uzak tutarlar. Ancak 1966
Kasım’ında Cinisli, MTTB seçimini kazanan İsmail Kahraman’a
başkanlığı devrederek askere gider. Sonrasını kitaptan okuyalım:
“Emin Bey, ben askerdeyken adresimi nereden bulduysa bir mektup
yazmıştı. Benden sonra MTTB’den kovulduğunu, perişanlık içinde
olduğunu ve beni çok özlediğini ifade ediyordu. Maalesef birkaç ay
sonra da Tophane’de bir kış günü, açık bir kamyonun karoserinde
donmuş olarak bulundu.”
Sokakta yatıp kalkmaya başlayan Emin Ersoy’un ölüm tarihini
gazeteler 24 Ocak 1967 olarak yazıyor. Ölümünden kısa süre önce
solcu yazar Çetin Altan’ın kapısını çaresizce çalıp “siz ne münasip
görürseniz” diyerek para istemesi, Altan’ın cüzdanındakileri vermesi
yıllarca konuşuldu. Ancak Kahraman’ın yönetime gelince, Ersoy’u
sokağa atıp donarak ölümünü hazırlaması nedense “bir sır” olarak
kalmıştı.
Belki daha fazla bilgi alırım diye Cinisli’ye ulaştım. Kullandığı
kelimeleri dikkatli seçen Cinisli, “benim söyleyeceklerim yazdıklarım
kadar” dedi ve ekledi “oradan çıkanlar da sahibini buluyor”. Cinisli,
Akif’in oğlunun İsmail Kahraman yönetimi tarafından kovulmasında,
o dönem siyasi neden aramadığını söyledi. Yıllar önce aklına ilk
geleni “içki içen bir insanı orada barındırmak istemedikleri için mi”
ifadeleriyle açıkladı.
Bir kısmı kitapta da var. Rasim Cinisli ile İsmail Kahraman
arasında bugüne kadar uzanan derin bir ayrılık var. Cinisli’nin “ben
milliyetçilikten bahsederken ‘Müslüman olmak yetmiyor mu’ demiştir”
sözleri, ipucu veriyor. Merak ettiğim, Emin Ersoy’un mektubunun
akıbetiydi. Cinisli’nin kütüphanesinde, bir kitabın arasında olduğunu
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öğrendim. Yayımlanan anılarına bugüne kadar itiraz gelmemişti.
Gelirse de yanıtını vermeye hazırdı.
Siyasal İslamda Akif sömürüsü
Daha ne ekleyeyim...
Mevcut Kültür Bakanı’nın Akif’in torununa 4 aydır randevu
vermediğini mi?
Her sene 27 Aralık’ta Akif’in mezarı başında yapılan anmaya,
İstanbul’un valilerinin yıllardır inatla gelmemesini mi?
İsmail Kahraman başta olmak üzere, devleti yönetenlerin Akif’in
hatırası için yapılan teklifleri geri çevirmesini mi?
Kürsülerde Mehmet Akif nutukları atanlar ile Akif’in hatırasını
ayaklarıyla ezenler aynı. Bütün sömürülerin üzerine bir de “Akif
sömürüsü” eklendi. Akif’in oğlunun bedenini sokakta donduranlar,
devlet mallarıyla zengin ettikleri oğullarının sıcacık ellerinden tutarken
hiç utanmaz mı?[12]

***
Görüldüğü gibi Tayyip’in Meclis Başkanlığına dek yükselttiği
İsmail Kahraman, Akif’in oğlu Emin Ersoy’un ölümüne sebep oluyor.
Açlığa ve ölüme itiyor o garibanı...
Bir ülke ki İstiklal Marşı’nın yazarının oğluna bile sahip çıkamıyor.
Morrison Süleyman’ın iktidar olduğu yıllardır o yıllar. Zaten onun da
koruyup kollamasında azgınlaşabiliyor ve katliamlarını yapabiliyorlar
bu İsmail Kahraman’lar. Siyonist İsrail’den üç yüz bin dolar alarak
onun ajanlığına soyunan Mehmet Şevki Eygi’ler...
Bu iki hain ve Demirel haini, bilindiği gibi Kanlı Pazar’ın eli kanlı
katilleridir.
Bu Ortaçağcıların Akif’e düşmanlıkları, aktarılan makalede
görüldüğü gibi bugün de aynı düzeyde sürmektedir...

AKP’giller, Kurtuluş Savaşı’mızın
tüm yiğit kahramanlarına düşman
Şimdi de Sütçü İmam’ın Mustafa Kemal ve Kuvvacılar hakkında
söylediklerine bakalım:
“Her kim ki Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayı Milliye aleyhine
fetva verip düşmanlık yapar, bilin ki onların damarlarında kâfir
kanı akar...”
https://www.cumhuriyet.com.tr/yazarlar/baris-terkoglu/mehmet-akifin-oglunu-kim-oldurdu-1147853.
[12]
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Gençler bilmeyebilir... Sütçü İmam, Kahramanmaraş’ın kurtuluşunda
ilk kurşunu atan adamdır düşman ordusu askerlerine. Fransız lejyoner
ordusunda yer alan iki Ermeni askere...
Ne mi yapmıştı bu işgalci alçaklar?
Üç Türk kadınının örtüsünü açmaya çalışmıştı, “Burası artık Fransız
memleketi, böyle giyinemezsiniz” diyerek. Bu olaya ve Sütçü İmam’ın
kim olduğuna dair, bir ölçüde de ayrıntılı, bilgiyi “Beyaz Tarih” adlı
internet sitesinden aktaralım:
***
5 Maddede Sütçü İmam Olayı
Sıradan bir sütçü ve gönüllü imam olarak Maraş’ta hayatını
sürdüren, ancak Fransızların ve Ermenilerin Türk halkına kabul
edilemez tavırlarına karşı sıktığı kurşunla ulusal kurtuluşun sembol
isimlerinden biri haline gelen Sütçü İmam, öncül olarak Maraş’ın
kurtuluşu adına meşaleyi yakan ve safların diri kalmasını sağlayan
biridir. Tarihe Sütçü İmam Olayı olarak geçen vakanın ana karakteri
olan Sütçü İmam’ın giriştiği bu olay, Türk tarihinde ve Maraş özelinde
ayrı bir öneme sahiptir.
1. Kimdi bu Sütçü İmam?
Henüz memleket genelinde topyekûn bir kurtuluş iradesi ortaya
koyulmadan önce, Maraş’ta Fransızlara ilk kurşunlardan birini atarak
tarihe geçen, bu vesileyle de Maraş’ın kurtuluşu adına meşaleye alev
veren Sütçü İmam, Maraş’ta yaşayan orta halli bir ailenin çocuğu olarak
dünyaya geldi. Güzel Kur’an okuması ve dini bilgilere hâkim olması
nedeniyle bölgedeki bir camide gönüllü imamlık yapan aynı zamanda
da geçimini sağlamak adına süt satan Sütçü İmam bağımsızlığa giden
sürecin sembol isimlerinden biridir.
2. Olaya giden süreç nasıl gelişti?
Mondros Mütarekesi taksim projesini göre Antep, Maraş ve Çukurova
bölgesi Fransız işgal bölgesi olarak taksim edilmişti. Bu süreçten sonra
bölgeye yerleşen Fransız işgal kuvvetleri ve onlardan cesaret alan
Ermeniler Türk halkına ağır küfürler ederek ve kabul edilmesi zor
tavırlar sergiliyorlardı. Takvimler 31 Ekim 1919’u gösterdiği sıralar
Ermeniler, Fransız askerleriyle birlikte şehri dolaşırlarken önlerine gelen
Türklere hakaretler ederek saldırılarda bulunmaya devam ediyorlardı.
Bu sırada bir grup Fransız, hükümet konağında nöbet tutan askerlere
karışarak devleti aşağılayıcı ifadelerde bulundular. Bunun devamında
ise oradan geçen bir postacıyı dövdüler. Milli ve manevi değerlerine
karşı yapılan saygısızlıktan rahatsız olan Maraş halkına bu olayın haberi
kısa sürede yayıldı. Bir şehir için oldukça uzun geçen bu gün bitmek
üzereyken Fransız askerleri ve Ermenilerden oluşan bir grup, o esnada
Uzunoluk Hamamı’ndan çıkıp evlerine gitmekte olan çarşaflı kadınlara
yaklaşarak; “Burası artık Türklerin değildir. Fransız memleketinde
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böyle gezilmez” diyerek sataştı. Çıkan arbedede kadınlardan birinin
bayılması üzerine Kel Hacı’nın kahvesinde bulunan Maraşlılar olay
yerine gelerek Ermenileri uyardılar. Ancak sözden anlamayan bu grup,
hanımları onların ellerinden kurtarmak isteyen Çakmakçı Said ve
Gaffar Kabuloğlu Osman’ı dipçik darbesi ve kurşunla yaraladılar. Bu
sırada ise Sütçü İmam olayları uzaktan seyrediyordu.
3. Sütçü İmam silahını ateşledi
Olayların geliştiği bölgenin yan tarafında süt satan ve gerçekleşen
olayları serinkanlılıkla seyreden Sütçü İmam, mevzuya daha fazla
sessiz kalamadı. Tüm olanların üzerine tabancasını alarak olayın geçtiği
yere gelen Sütçü İmam, silahını kadınlara sataşan ve Çakmakçı Said’i
yaralayan Ermeni’nin üzerine doğrultarak tetiği çekti. Düşmana sıkılan
ilk kurşunlardan biri olarak tarihe geçen bu hadisede bir kişi yere
yığıldı, kalanlar ise kaçarak dağıldı. Olayın üzerinden çok geçmeden
bölgeye Fransız güçleri intikal etti. Sütçü İmam için kapsamlı bir arama
başlatıldı. Bu esnada Sütçü İmam, Nalbant Bekir’den aldığı bir atla
Bertiz’in Ağabeyli köyünde bulunan Beyazıt oğlu Muharrem Bey’in
yanına giderek saklandı.
4. Fransız işgal kuvvetleri yana yakıla Sütçü İmam’ı aradı
Sütçü İmam, girişmiş olduğu bu olaydan ötürü Ermeniler ve
Fransızlar tarafından köşe bucak arandı. Aramalardan bir türlü sonuç
edememelerinin üzerine Kahramanmaraş hükümeti sıkıştırılsa da
Sütçü İmam bir türlü bulunamadı. Maraşlıların gözünde bir kahraman
görüntüsüne bürünen Sütçü İmam, bu vesileyle Maraşlıları birlik haline
getirerek birbirlerine kenetlenmelerine vesile oldu. Bu birlikteliğin
yansıması ise Maraş’ta sergilenen bağımsızlık mücadelesinde görüldü.
5. Fransızlar ve Ermeniler, Sütçü İmam’ı bulamadıkları için
halka saldırdı
Sütçü İmam’ın bulunamaması Fransızlar ile Ermeniler arasındaki
birlikteliği güçlendirdiği gibi saldırganlıklarının da artmasına neden
oldu. Bu esnada sergilenen saldırıdan dolayı Zülfikar Çavuş oğlu
Hüseyin şehit edildi. Manevi değerlerine düşkün olan Müslümanlara
karşı, onları öldürüp kadınlarını alacaklarına ve camilerine çan
takacaklarına dair tehditlerde bulundular. Sütçü İmam’ın vurduğu
şahsın ölmesi üzerine Fransızlar misilleme hareketine geçerek Sütçü
İmam’ın dayısının oğlu Titeklioğlu Kadri’in ellerini ve ayaklarını
arkadan bağladılar, kulaklarını ve burnunu kestikten sonra boğazını
keserek gaddarca öldürdüler. Ancak onların ortaya koyduğu bu zulüm
Maraş halkının Sütçü İmam’dan devraldığı isyan ateşini söndüremedi.
En nihayetine Maraşlılar memleket çapında yürütülen Ulusal Kurtuluş
Mücadelesi’nin bir parçası olarak bağımsızlıklarına kavuştular.
Kaynakça
Cengiz Şavkılı, Maraş’ın Kurtuluş Bayramı Kutlamaları ve Basında
Yansımalar, Ankara Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü Atatürk
Yolu Dergisi, sayı. 61, 201
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Sütçü İmam Olayı, Kahramanmaraş Karacaoğlan İl Halk
Kütüphanesi, Erişim Tarihi: 06.10.2017
Ahmet Uslu, Cahit Zarifoğlu’nun “Sütçü İmam” Adlı Tiyatro Eseri
Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt. 9,
sayı.45, 2016
Yaşar Türkkorur (Sütçü İmam’ın torunu), Dedem Sütçü İmam,
Erişim Tarihi: 06.10.2018
TRT Avaz, Sütçü İmam’ın Ebru Sanatı ile Sureti ve Hayatı Damlayan
Tarih programı (Belgesel), Erişim Tarihi: 06.10.2018[13]

***
Sütçü İmam, düzenli ordunun kuruluşuna da yardımcı olur. 24
Mayıs 1922’de bir kaza sonucu ölünceye kadar Mustafa Kemal ve Silah
Arkadaşlarının yanında, safında bulunur...
Siz ey Kaçak Saray hainleri, bu kahramanlara da düşmansınız.
Dedik ya; siz Yunan’ın safındasınız. İngiliz’in Fransız’ın safındasınız.
Fakat ne kadar isabetli görmüş ve tanımlamış sizi Sütçü İmam...
Çünkü o, her şeyden önce vatansever, mangal gibi yüreğe sahip bir
yiğit. Ve de içtenlikli bir Müslüman... Süt satarak geçimini sağlıyor
fakat “gönüllü imamlık” yapıyor. Kaçak Saray avanesi gibi dolgun
çifte, hatta üç, dört maaş peşinde koşmuyor.
Siz ey hainler, İzmir’de Yunan’a ilk kurşunu sıkan Hasan Tahsin’e
de düşmansınız...
Yunan kan dökerek, ırza geçerek ilerlerken, sizin korkak bunak
Vahideddin’iniz ve onun hükümetleri; “Gelen Halife Ordusudur, karşı
koymayın”, diye halka emirnameler gönderiyordu.
Sizler Yörük Ali Efe, Demirci Efe gibi Yunan’a çeteleriyle karşı
koymaya çalışan kahramanlara da düşmansınız...
Güneydoğu’da işgalci emperyalist Fransız Ordusuyla savaşan ve
şehit düşen Karayılan’a da, Şahin Bey’e de düşmansınız.
Özetçe; namuslu, içtenlikli ve vatansever herkese düşmansınız siz
hainler...
Bu ihanet saltanatınız, bu haram saltanatınız hep sürecek mi
sanıyorsunuz?
Eğer öyle ise fena halde yanılıyorsunuz.
Geçmişteki benzerleriniz gibi, çökkün ve hain Vahideddin, Damat
Ferit hükümetleri gibi, ruhlarını Batılı Emperyalistlere satmış Sait
[13]
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https://www.beyaztarih.com/resimlerle-tarih/detay/5-maddede-sutcu-imam-olayi.

Molla’lar, Ali Kemal’ler, Filozof Rıza’lar gibi siz de ağababalarınız
emperyalist haydutlarla birlikte yenileceksiniz ve “geldiğiniz gibi
gideceksiniz.”
Çok güvendiğiniz ABD Emperyalist Çakalı da, İngiliz, Fransız
Emperyalistleri de, Siyonist İsrail de kurtaramayacak sizi...
Şu anki TCK mucibince, tarafsız ve bağımsız mahkemeler karşısına
çıkarılacaksınız... Bunu hiç çıkarmayın aklınızdan!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
31 Temmuz 2020
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Ayrım
On

Ortaçağcılar, ABD Emperyalistleri tarafından
adım adım uygulanan bir planla iktidara taşındı
Yanarım yanarım da şu ciğeri beş para etmez, tarla sıçanından
kesinlikle bir dirhem fazla yürek taşımayan, gölgesinden korkan, bin
beş yüz kişilik koruma ordusunun ortasında olmadan sokağa çıkamayan ABD devşirmesi Kaçak Saray avanesinin; Türk Ordusu’nun,
Türk Yargısının ve Laik Türkiye Cumhuriyeti’nin sırtını yere getirebilmesine yanarım!
Ayasofya mimberlerinden, Kaçak Saray prompterlarından tırnağı
bile olamadıkları Mustafa Kemal, İnönü ve bütün Kuvayimilliyecilere hakaretler yağdırabilmelerine yanarım.
Bu, kaderin ne İblisçe bir oyunu ya!
Ey kader, bu kadar mı nankör, bu kadar mı düzenbaz, bu kadar mı
acımasız olacaktın böyle?..
Ama işte hayat boşluğu ve ihmali sevmez... Kesin sonuçlu bir kavgaya
girmemişseniz, sonuna kadar kararlılıkla ve bilinçle sürdüremezsiniz
işi... Burada hoşgörüye ve kof iyimserliğe asla yer yoktur. İğne deliği
kadar bile bir boşluk bırakırsanız, düşman oradan nefes alarak varlığını
sürdürür. Dinlenmeye çekilir, zamanla kendine gelir, yenilgi şokunu atar
ve gizliden gizliye, sinsice ve kalleşçe aleyhinizde çalışmaya girişir,
zamanla güç devşirir. Uluslararası destekçiler bulduğu anda da onunla
ittifaka girerek artık legal planda sizinle boy ölçüşmeye başlar. Yani
dış düşmanla işbirliği yapar size karşı... Aşındıra aşındıra direncinizi
yıpratır ve uygun zaman bulduğunda uluslararası emperyalistlerle el ele
vererek sizi arkadan vurur...
Türkiye’de de olan budur...
1946’ye kadar gizli gizli çalışıp hazırlık yaptı, güçlendi. Ve 1950’de
ABD Emperyalist Haydudunun elleriyle iktidara taşındı... Sonrasında
da karşı saldırıya geçti, Laik Cumhuriyet’e karşı... Ve bugünlere
gelindi...
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Tabiî bunda Mustafa Kemal ve İnönü’nün de, Türk Ordusu’nun
da büyük yanlışları var. Biz Sosyalistlere, 1960 27 Mayıs Politik
Devrimi’ne kadar hiç gün yüzü gösterilmedi, ilan edilmemiş bir faşizm
uygulandı bize. Hikmet Kıvılcımlı 22,5 yıl geçirdi, Yarı Derebeyi
Türkiye’nin zindanlarında. Nazım Hikmet 13 yıl... Ve daha nice adsız
nefer... Sabahattin Ali gibi yine dünya çapında edebiyatçılarımız en
caniyane biçimde katledildi, MAH’ın askeri kanadı eliyle... Mustafa
Suphi ve Onbeşler’in Karadeniz’de katli içler acısı bir canavarlıktır.
27 Mayıs’tan sonra da serbest bırakılan Sosyalizmin-Sosyalist
Hareketin önünü kesmek ve gelişen Sosyalist Kültürün kökünü kazımak
için on yıl arayla (12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980) iki Faşist Darbe
yaptırıldı Ordu’ya, daha doğrusu Ordu’daki Amerikancı generallere.
Özetçe; Türk Ordusu, “ülkücü” kökenli Sabahattin Önkibar’ın
bile deyişiyle tıpkı; “Komünizmle Mücadele Derneği gibi çalıştı.”
Eee, öyle olunca da işin sonunun buraya varacağı belliydi. Fakat
bunu generaller göremediler. 1950’ye kadar gerici Antika TefeciBezirgân Sermaye Sınıfının temsilcileri olan Kâzım Karabekir’le
Fevzi Çakmak yönetti Ordu’yu.
1950 sonrasındaysa Amerika ve NATO (1952’de NATO’ya girildi)
yönetti. Türk Ordusu, resmen NATO ayağıyla ABD Emperyalist
Haydudunun emri altına sokuldu. Hain Bayar-Menderes İktidarı yani
14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Demokrat Parti İktidarı soktu Ordu’yu
NATO’ya.
Bugünlere gelirsek; CIA Şefi ve ABD’nin Ankara Büyükelçisi
Morton Abromowitz devşirmesi, BOP Eşbaşkanı, Kaçak Saray’da
mukim Potomyalı Rüstem’le Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si ve Kaset
Tutsağı acınacak haldeki zavallının eline kaldı Türkiye...
Gel de isyan etme kaderin böylesine...

Yunanistan ve AKP’giller
Türkiye’yi Akdeniz’den tecrit etmek istiyor
Bunların yüreksizliklerine, korkaklıklarına dair son bir örnek
yaşandı geçenlerde.
Hani bunlar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’ni Antalya Kaş’ın
hemen altındaki Meis Adası ile Rodos arasındaki Türkiye Kıta Sahanlığı
içinde bulunan bölgelerde petrol ve doğalgaz araması için 2 Ağustos’ta
bölgeye gönderileceğini açıklamıştı.
Hemen Yunanistan yaygaraya geçti. O bölgenin kendine ait olduğunu
ve Türkiye’nin saldırgan bir tutum içine girdiğini avazı çıktığı kadar
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bağırarak söylemeye başladı.
E, tabiî adamlar alıştı bu işe. Ege’yi, 18 Ada’mızı da işgal ederek
bütünüyle bir Yunan gölü haline getirdiler. Şimdi de Türkiye’yi
güneyden kuşatarak Akdeniz’den tecrit etmek istiyorlar. Yani Akdeniz’e
de çıkamaz hale getirmek istiyorlar bizi.
Ve hiç unutmayalım ki Avrupa Emperyalistleri de -İngiltere,
Almanya, Fransa, İspanya, Portekiz, İtalya, Hollanda, Belçika,
Danimarka, İsveç, Norveç- her zaman, her hal ve şartta Yunanistan’ın
yanındadır ve Türkiye’ye düşmandır.
ABD Emperyalist Çakalı da bunların ağababasıdır ve en önde gelen
düşmanlar arasında yer alır, stratejik ortağı Kanada’yla birlikte.
Siyonist İsrail de en azılı düşmanları arasındadır Türkiye’nin.
Ve yine hiç unutmayalım ki Yunanistan ve Ermenistan, ulusal
kimliklerini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmişlerdir.
Türk Ordusu’nun da bu tehdit değerlendirmesine göre
konuşlandırılması gerekir.
Tayyipgiller ne yapıyor?
Bu tehdidi yok sayıyor, ABD’li Çakal efendisinin kendisine
gösterdiği hedeflerle uğraşıyor...
Gidiyor, Libya’daki Türk dostu Muammer Kaddafi’nin linç
edilmesinde o çakallara taşeronluk yapıyor. Geliyor Suriye’ye, yine
Türkiye dostu Beşşar Esad’la uğraşıyor.
Yani bu hainlerin derdi ABD’nin BOP’unu hayata geçirmek.
Türkiye’nin yararına zerre miktarda olsun bir iş yapmaz bunlar asla.
Tam tersine; hep belirtegeldiğimiz gibi, Türkiye’nin en ağulu düşmanları
arasındadır bu Kaçak Saray avanesi...
Bu konularda en ufak bir yanılgıya düşmek felaketimiz olur...
Yunanistan’ın yaygarası anında Washington, Londra, Berlin, Paris
ve Madrid’de yankı buldu...
Hepsi Yunanistan’ın çağrısına kulak verdi ve onun yanında saf tuttu.
Kaçak Saray’daki gölgesinden korkan yüreksizler de anında havlu
attı.
İsterseniz dramatik olayın bundan sonrasını basından izleyelim.
1 Ağustos tarihli Cumhuriyet, Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik’in
görüşünü, değerlendirmesini aktarıyor:
“Oruç Reis gemisinin Türk kıta sahanlığındaki araştırma faaliyetini ertelemesini değerlendiren Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik “Navtex duyurusu yayımlandıktan sonra Merkel araya girdi
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diye faaliyeti askıya almak yanlış mesaj verir, Türkiye’nin kendi
haklarından vazgeçebileceği kanaatini uyandırır” görüşünü dile
getirdi.
“Oruç Reis gemisinin araştırma yapacağının duyurulmasının
ardından Avrupa Birliği’nden (AB) gelen telkinler sonucu faaliyetin ertelenmesinin Türkiye üzerindeki baskının sonuç verdiği izlenimi doğuracağını belirtti.
“AB’YE DİKKAT
“Türkiye, AB’den gelebilecek tutulup tutulmayacağı belli olmayan sözlere dayanarak Doğu Akdeniz’deki haklı ve kararlı tutumunda bir gevşemeye giderse bugüne kadar sürdürülen çabalar
beyhude olur. AB’nin Yunanistan üzerinde etkili olacağı zannıyla,
Merkel’in telkinleriyle geri adım atılmasının sonu yanılgı olur.
Doğu Akdeniz’deki en ufak bir zafiyet, Türkiye’nin Ege’deki Yunan kuşatmasından sonra Akdeniz’de aynı durumla karşılaşmasına neden olur” dedi.
“Kıbrıs’ta 2004’teki Annan planı referandumunda Kıbrıs Türk
tarafının büyük çoğunlukla “evet” demesine karşın AB’nin verdiği sözleri yerine getirmediğini anımsatan Uluçevik şu ifadeleri
kulllandı: “AB’nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye yönelik
telkinlerine karşı çok dikkatli olunması gerektiğini düşünüyorum.
Yunanistan hiçbir zaman bir konuyu Türkiye’yle ikili çerçevede
ele almak istememektedir. AB’yi arkasına alarak bu konuyu müzakere etmek ve Türkiye’yi tavize zorlamak ister. O nedenle ben
‘İhtilaflı meseleleri şimdilik erteleyelim, Yunanistan’la görüşelim’
söylemlerinden ürküyorum. Bunun sonu gelmez, Türkiye de sadece
vazgeçtiğiyle kalır.” Oruç Reis’in daha sonra vazgeçilen, araştırma
yapacağının duyurulduğu bölgenin, BM’ye bildirilen Türk kıta sahanlığı sınırları içinde yer aldığına dikkat çeken Uluçevik, “Türkiye ‘Burası bizim kıta sahanlığımızdır’ diyorsa kıta sahanlığında
faaliyetlerin yürütülmesi gerekiyor. Atılan adımların doğruluğunda şüphe yaratacak bir geri adım atılması tehlikelidir. Ancak Doğu
Akdeniz’de Türkiye’nin lehine somut, hemen sonuç getirecek bir
durum yaratacaksa bazı esneklikler gösterilebilir. Ama bir şeyi ‘yapacağım’ deyip yapmamak Türkiye üzerinde baskının sonuç verdiği izlenimi uyandırır” diye konuştu.”[14]

Emekli Büyükelçi son derece doğru bir tespitte bulunuyor. Tabiî
söyleyemediği ise Tayyipgiller’deki “Yürek Selanik” durumu.
Tayyip de bunları beğenmez, değil mi? Aklı sıra “monşerler”
diyerek küçümser bu dışişleri diplomatlarını. Onların zekâsının ve
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/emekli-buyukelci-ulucevik-baski-sonuc-verdi-goruntusu-1755351.
[14]
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bilgi birikiminin yüzde birine sahip olsa, neyse diyeceğiz de, o da
yok Tayyip ve avanesinde. Tabiî Tayyip’in beğeneceği diplomatlar ya
Merve Kavakçı gibi Türkiye düşmanı dinci ya da Bakara Makaracı
Egemen Bağış gibi din cambazı olacak. Çünkü doğada olsun toplumda
olsun “benzer benzerini bulur ve beğenir.”
Cumhuriyet’in yine aynı sayfasında şöyle denir:
“Libya ve Doğu Akdeniz’de etkinlik, enerji mücadelesi sürerken
Türkiye, 21 Temmuz’da bir Navtex (seyrüsefer bildirimi) mesajı
yayımlayarak Oruç Reis gemisinin 2 Ağustos’a kadar Yunanistan’a
bağlı Rodos ve Meis adalarının güneyine uzanan Akdeniz’in ortasında Türkiye’nin daha önce ilan ettiği kıta sahanlığı sınırlarının
güney ucunda sismik arama faaliyetine başlayacağını duyurmuştu. Bu adım Yunanistan’ın tepkisine neden olmuş, bölgede askeri
hareketliliğin yaşanmasının ardından İspanya ve Almanya’nın
araya girmesiyle Türkiye Oruç Reis’in araştırma faaliyetini bir
süre ertelemişti.
“Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Doğu Akdeniz’de
Yunanistan ile yaşanan gerginlikte Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yapıcı olunması talimatı verdiğini, bu nedenle faaliyetlerin
bir müddet beklemeye alındığını söylemişti.”[15]

O “bekleme”nin sonu gelmez... Tayyipgiller çoktan arazi oldu o
işten. Bunlar asla ABD’nin ve AB Emperyalistlerinin karşısında dik
duramazlar. Bunlarda yürek yok, özgüven yok, vatan sevgisi yok,
ulusal bir erdem yok...
Üstelik de bunlar da Batı Emperyalistleri kadar Türk ve Türkiye
düşmanıdır. Muaviye-Yezid Dinciliğine ve Çökkün Osmanlıcılığa
sardırmaları-sarılmaları bundandır. Kendilerini kamufle etme
telaşındandır.
Hiç unutmayalım; Ebu Süfyan soyu ne kadar Müslümansa bunlar da
o kadar Müslümandır...
Cumhuriyet’in aynı sayfasında Av. Şahin Mengü’nün de bir
değerlendirmesi çıktı. Onu da görelim:
“Türkiye, geçen hafta, Girit’in güneydoğusu ve Rodos’un güneyinde sismik araştırmalar yapmak üzere Oruç Reis araştırma
gemisini bölgeye gönderme kararı aldı.
“Bunun üzerine, Avrupa’nın şımarık çocuğu Yunanistan dünyayı ayağa kaldırdı. Deniz kuvvetlerini teyakkuza geçirdi. 18 Türk
savaş gemisinin karşılık olarak Aksaz üssünden denize açıldığı, ancak daha sonra üsse geri döndüğü haberleri basına yansıdı.
[15]

agy.
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“Gerginliğin tırmanması üzerine, Merkel, Avrupa Birliği dönem başkanı sıfatını da kullanarak, devreye girdi. Yunan Başbakan Mitsotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştü.
(NATO’nun ve Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin doğu Akdeniz’deki
faaliyetlerine karşı olduğu biliniyor.)
“Tam o sırada, 21 Temmuz’da, Alman Dışişleri Bakanı Heiko
Maas Atina’yı ziyaret etti ve “Uluslararası hukuka uyarak Türkiye’nin Akdeniz’deki tahriklerini sonlandırması gerektiğini, aksi
halde Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinde ilerleme olmayacağını”
ifade etti.
“TÜRK ULUSUNUN AKLIYLA ALAY EDERCESİNE
“Alman basının bildirdiğine göre, aynı günlerde Türkiye’nin
Berlin Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı’na çağrılarak Almanya’nın
tutumu kendisine bildirildi. Yine aynı günlerde Avrupa Birliği
sözcüsü Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yapacağını söylediği araştırmaları kınadı ve Türkiye ile Yunanistan ve “Kıbrıs” arasındaki anlaşmazlığın görüşmeler yoluyla veya zorunlu olması halinde
Uluslararası Adalet Divanı aracılığıyla çözümlenmesi gerektiğini
bildirdi.
“Yine o günlerde, 23 Temmuz’da, Amerika Birleşik Devletleri’nin Atina büyükelçisi yaptığı bir açıklamada, “Yunanistan ve
Kıbrıs’a ait alanlarda Türkiye’nin araştırma yapmasının gerginliği
artırdığını, bu çalışmaları durdurması konusunda Washington’un
Türkiye’ye açık mesaj verdiğini” bildirdi.
“Bu gelişmeler olurken, Çavuşoğlu, 27 Temmuz’da, sismik çalışmaların bir ay askıya alınabileceğini açıkladı.
“En sonunda, 28 Temmuz günü ise Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şu açıklamayı yaptı: “(...) Yunanistan tarafı çok aşırı bir
tepki verdi. Sanki biz gidip hemen Meis Adası’nı işgal edecekmişiz
gibi. Cumhurbaşkanımız, ‘madem bu müzakereler devam edecek
bir görelim önümüzü, bir müddet bekletelim’ dedi. Şimdilik de bir
müddet bekletebiliriz.”
“Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’nden ve Avrupa Birliği’nden ağır baskı ile karşılaşınca Oruç Reis’i geri çekti. İyi de insan aklıyla ya da daha açıkçası Türk milletinin aklıyla alay etmenin
bir anlamı yok. Bu söylediklerinize size oy veren alt kültür grubu
inanabilir, ama ne başlamış ve ne de başlayacağı söylenen bir müzakere söz konusu değil ki!
“Bütün bu onur kırıcı gelişmeler ve açıklamalar olurken Türkiye, Ayasofya coşkusu ile meşguldü.
“Tabiî bu gibi konular kurultayda “iktidara yürüdüğünü” iddia
eden Cumhuriyet Halk Partisi’nin ne Genel Başkanı’nı ve ne de
dış politika yetkililerini ilgilendiriyormuş ki, bu konuda tek kelime
etmediler.”[16]
[16]
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agy.

İşte Tayyipgiller, Sorosçu Kemal’in Yeni CHP’si budur, Yoldaşlar.
Ha, geriye kalanlar farklı mı?
Değil...
Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin tümü aynı...
Türkiye bunların umurlarında değil... Bunların kimi küp doldurma,
Ortaçağcı Din Saltanatı kurma derdinde, kimi koltuk, kimi de Türkiye’yi
Sevr’de öngörülen biçimde bölme...
Tamamı da ABD uşağıdır, AB hizmetkârıdır, Siyonist İsrail dostudur.
Ve tabiî tümü de BOP’çudur... NATO’cudur...
Bunların hayali BOP çerçevesinde parçalanmış, ABD yörüngesinde
bir Türkiye yaratmaktır. Efendileri ABD, onlara böyle hainane bir görev
vermiştir.
Saygıdeğer Halkımız;
Sakın bunlara inanma, kanma!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
3 Ağustos 2020
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Ayrım
On Bir

Faşist Din Devleti kuruyorlar
Ey Kur’an ve Hz. Muhammed düşmanı, Kaçak Saray’da mukim
Potomyalı Rüstem!
Ey CIA devşirmesi ABD işbirlikçisi!
Ey Washington’un emri üzerine Ege’de 18 Ada’mızı Yunanistan’a
bağışlayan Vatan Satıcı Hain!
Ey “İnsanları Allah’la Aldatan Büyük Aldatıcı!”
Bütün kamu kurumlarını yandaş arpalığına çevirdiniz ülen!
Kamu bankalarından bakanlıkların her birimine kadar.
Yargı organlarından polis-bekçi teşkilatına kadar.
Eğitim kurumlarından Diyanet İşlerine kadar.
TRT’den el koyduğunuz özel televizyonlara kadar.
Dağlarımızdan ovalarımızdan madenlerimize kadar.
Şehirlerimizdeki, kasabalarımızdaki parklardan, meydanlardan
boş arsalara kadar.
Ordunun olan “Tank-Palet Fabrikası”ndan diğer silah fabrikalarına kadar.
Kızılay’dan Spor Federasyonlarına kadar.
Hepsinin ama hepsinin içini boşaltıp sonra da kendi yandaşlarına
yeyim ettirdin ya da yandaşlarınla doldurdun.
Tayyipgiller, Faşist Din Devleti kuruyorsunuz, yıktığınız Laik
Cumhuriyet’in yerine.
Kuvayimilliye’ye de, onun önderlerine yani Mustafa Kemal ve
İnönü’ye de iflah olmaz düşmanlığınız bundan.
Oysa sizin olumlu anlamda hiçbir kaliteniz, uzmanlığınız, bilgi ve
beceriniz yok.
Sizin insanın midesini bulandıran üç temel karakteristiğiniz var. Ve
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de zaten bunlar sayesinde iktidara getirildiniz efendiniz ABD, İngiltere
ve Siyonist İsrail tarafından.
Ne mi bu özellikleriniz?
Şunlar:
1- Sınırsız bir ihanet potansiyeli, ABD uşaklığı, vatan satıcılık, halk
düşmanlığı.
2- İblis’in bile aklının almayacağı binbir hile, yol ve yöntemle
yapılan Kamu Malı Hırsızlığı.
3- Din alıp satarak insanları aldatmak. Yani Kur’an’ın deyişiyle
“İnsanları Allah’la Aldatmak.”
Yılan gibisiniz ülen; öyle sureti haktan görünürsünüz ki bilinçsiz,
cahil, aç insanlarımız sizi Gerçek Müslüman sanır.
Sözü uzatmayalım, birkaç gün önce medyada çıkan şu habere bir
bakalım:
“Türkiye Atletizm Federasyonu’nu (TAF) da voleybol federasyonu gibi iktidar partisinin arka bahçesine dönüşmüş. TAF’ın
yönetim kurulunda eski ve aktif bakanların kardeşleri cirit atıyor.
Eski İçişleri Bakanlarından bir diğeri Efkan Ala’nın kardeşi Atıf
Ala, TAF’ın yönetim kurulunda. Atıf Ala aynı zamanda Milli
Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı görevini de üstleniyor.
Kurulda yer alan bir diğer kardeş ise Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu’nun kardeşi Hasan Çavuşoğlu. Alanyaspor’un da başkanlığını üstlenen Hasan Çavuşoğlu sporun içinde fazlasıyla yer
alıyor.
“TOKİ’DEN MALİYE BAKANLIĞINA...
“Kardeşlerin yanı sıra Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ)
Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Adil Çalışkan, TAF’ın yönetim
kurulunda. Kurulda yer alan ilginç isimler bununla da sınırlı değil.
Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Kaynakları Başkanı İsmail
Kargulu, Maliye Bakanlığı Müşaviri İsmail İlhan Hatipoğlu ve
AKP Gölbaşı Gençlik Kolları’nda yer alan Ali Bican Türk, Atletizm Federasyonu’nu yöneten kurulun üyeleri. Kurulda yer alabilmek için birinci öncelik AKP’ye yakın olmak.
“Özerk olması gereken federasyonların iktidar partisine yakınlığı sporla siyasetin ne kadar iç içe geçtiğinin bir başka kanıtı.”[17]

Kızılay’ı da aynen bu şekilde doldurmuştunuz, değil mi? Şimdi de
bunu görelim:
[17]

html.
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https://odatv4.com/spor-federasyonlari-akpnin-akraba-ciftlikleri-oldu-12082015.

***
Kızılay’ı da yandaşlarla doldurdular
Kızılay’da yönetim kurulunun dudak uçuklatan maaşlarının
ardından dikkat çeken bir bilgi daha ortaya çıktı. Kurumda, yönetim
kurulunun tamamına yakınının AKP’li isimlerle akrabalık bağının
olduğu ortaya çıktı.
Deniz Feneri Derneği davasında “güveni kötüye kullanma”
suçlamasıyla 2013 yılında iki yıl altı ay hapis cezası ile 25 bin TL para
cezası alan Kızılay Genel Müdürü İbrahim Altan ile yönetim kurulu
üyelerinin tamamına yakınının AKP’lilerle akrabalık bağı olduğu ortaya
çıktı. Yönetim Kurulu üyelerinden bazılarının akrabalık ilişkilerinin
yanısıra Recep Tayyip Erdoğan’ın çocuklarının vakıflarının üyesi ya da
yöneticisi olduğu da belirlendi.
Birgün gazetesinin haberine göre, 2017 yılında Kızılay Yönetim
Kurulu tarafından Genel Müdür olarak atanan ve 31 bin 500 TL maaş
aldığı belirlenen İbrahim Altan, Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar
Kurulu Üyesi ve AKP Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş’ün
kayınpederi. Altan’ın kızı Reyyan Beyza Büyükgümüş ise
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’la birlikte Türkiye
Gençlik STK’ları Platformu’nda yönetim kurulu üyesi olarak görev
yaptı.
EŞİ DAİRE BAŞKANI
Kızılay şirketlerinden maaş aldığı iddia edilen Yönetim Kurulu
Başkanı Kerem Kınık’ın eşi Hatice Kınık’ın da Sağlık Bakanlığı’nda
daire başkanı olduğu ortaya çıktı. Yenilenen 23 Haziran İstanbul
seçimleri için sosyal medya hesabından AKP’nin İBB adayı Binali
Yıldırım’a desteğini açıklayarak oy isteyen Kınık’ın 2012 yılında
FETÖ lideri Fetullah Gülen’i Pensilvanya’da ziyaretini sosyal medya
hesabından paylaştığı da öğrenildi. Kınık, AKP’den İstanbul 10’uncu
dönem İl Genel Meclisi üyeliği ve İBB Sağlık Komisyonu Başkanı
olarak görev yaptı.
TOPBAŞ’IN DANIŞMANI
Kızılay’ın Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı olan
İsmail Hakkı Turunç’un geçtiğimiz yıllarda AKP’li Fatih Belediyesi’nde
Belediye Başkan Yardımcılığı yaptığı öğrenildi. Turunç, görevinden
istifa ettirilen AKP’li eski İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın danışmanlığını
da yaptı.
Kızılay Yönetim Kurulu üyesi ve ikinci Genel Başkan Yardımcısı
olan Naci Yorulmaz da 2014-2018 tarihleri arasında Başbakan Müşaviri
olarak görev yaptı. Yorulmaz, Başkanlık sistemine geçilmesiyle İçişleri
Bakanlığı’nda Müşavir olarak görevlendirildi.
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ESKİ BAŞKANIN KARDEŞİ
AKP’li Ümraniye Belediyesi’nin bir önceki başkanı Hasan Can’ın
kardeşi Hüseyin Can Kızılay’da Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel
Sekreter olarak görev yapıyor. Can, Kızılay Ümraniye Şube Başkanlığı
da yaptı. Kızılay Genel Sekreter Yardımcısı Murat Ellialtı da AKP’den
meclis üyeliği yaptı. Ellialtı, 2004-2009 yılları arasında Beykoz
ilçesinden AKP İstanbul İl Genel Meclisi üyeliğine seçildi.
Kızılay’ın diğer yönetim kurulu üyesi olan Fatma Meriç Yılmaz’ın
da AKP’li eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın çalışma ekibinden
olduğu ve Akdağ’ın bakanlığı döneminde Sağlık Bakanlığı Müsteşar
Yardımcısı olduğu öğrenildi. Yılmaz’ın Menzil Cemaati’ne yakın
olduğu da iddia edildi. Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Tan’ın ise FETÖ
bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan Merter Sanayici ve İş Adamları
Derneği’nin (MESİAD) yöneticilerinden olduğu ortaya çıktı.
Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Koç, geçmişte AKP’den Muş
Belediye Başkan aday adayı oldu. Yönetim Kurulu Üyesi Yasir Yılmaz
da aynı zamanda Çevre Şehircilik Bakanlığı’na bağlı Emlak Konut GYO
AŞ Uygulama Daire Başkanlığını sürdürüyor. AKP’li eski Milletvekili
Halil İbrahim Yılmaz’ın oğlu olan Yasir Yılmaz’ın Kütahya Belediye
Başkan Aday Adayı olduğu da bildirildi.
AKP’LİLER BİRBİRİNİ DENETLİYOR
Denetim Kurulu Üyesi Sema Kopuz Yetiş’in, Cumhurbaşkanı
Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Başkan Yardımcısı
olduğu Kadın ve Demokrasi Vakfı’nın (KADEM) üyesi olduğu
bildirildi. Yetiş’in AKP 24’üncü dönem Adıyaman Milletvekili
Muhammed Murtaza Yetiş’in de eşi olduğu öğrenildi.[18]

***
Kaçak Saray’ın İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un eşi Fatmanur
Altun’u da sırf ek bir maaş daha alsın diye Türk Hava Yolları Yönetim
Kuruluna atamıştınız. Aslında bu kadın Marmara Üniversitesinde hoca.
Hatırlanacağı gibi Fahrettin Altun da biri İletişim Başkanlığından,
diğeri Borsa İstanbul Yönetim Kurulu üyeliğinden olmak üzere çift
maaş alıyordu.
Üniversite yönetimlerini de aile şirketlerinin yönetim kurullarına
dönüştürmüşsünüz.
Elinizdeki belediyeleri de...
Pelvan Hamza’yı sahte diplomalarla donatıp Vakıfbank’ın yönetim

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/kizilay-yonetimi-akpli-isimlerle-akraba-cikti-247712h.htm.
[18]
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kuruluna atamıştınız geçen aylarda. Böylelikle de Hamza, dördüncü
maaşına da bağlanmış oluyordu. Yani devletten her ay dört maaş almış
oluyordu.

AKP’giller, Para Tanrısı’na tapınır
Ve sen Tayyip; yakın ve uzak akrabalarından arpalığa yerleştirip
dolar milyarderi yapmadığın tek kişi kaldı mı?
Ne diyordu AKP kurucularından ve AKP’nin programının en önde
gelen yazarı olan Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener?
“Tayyip Erdoğan ailesinin şu anki mal varlığı üç yüz milyar doları bulur.”

Şuraya bakın ya! Üç yüz milyar dolar... Adam, Suudi Krallığı’yla ya
da Brunei Sultanlığı’yla yarış halinde servet yığmada.
Bu ne gözü doymazlık be?..
Bu ne dünyaya tapınma, daha doğrusu Para Tanrısı’na tapınma
heveskârlığı?..
Alkol ve madde bağımlıları gibi her geçen gün bağımlılıklarını ve
kullandıkları zehirlerin miktarını arttırıyorlar.
Bunların bağımlılığı da dünyaya tapınmaktır. Tüm dünyayı yalayıp
yutsalar yine iştahları kesilmez bunların...
Hep deriz ya, bunların gözünü ancak toprak doyurur, diye...
Saygıdeğer arkadaşlar;
Ya Hz. Muhammed’in nesi kaldı mal mülk anlamında geriye?
“Bir hırkasıyla bir kırbası (su kabı).”
Başka?
Başka hiçbir şeyi yok. Hiçbir şey bırakmamış ailesine...
Ve can yoldaşı Hz. Ebubekir’e der ki vefatından önce;
“Peygamberlerin mirası olmaz.”
Ve de Kur’an ne der, Yoldaşlar?
Şunu:
“Allah, size emanetleri ehline vermenizi, insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder. Allah size ne güzel öğüt veriyor. Şüphesiz Allah işiten, görendir.”[19]

Süleyman Ateş, bu ayetin mealinin altına şu açıklamayı yazar:

[19]

Nisa Suresi, 58’inci Ayet, Süleyman Ateş çevirisi.
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“Mekkeli müşriklerden Osman İbn Talha Kâbe’nin anahtarlarını taşırdı. Bu adam kapıyı kilitleyip Hz. Muhammed’in Kâbe’ye
girmesine engel oldu. Peygamber olduğunu bilseydim onun girmesine engel olmazdım, dedi. Hz. Ali onun elinden anahtarları alıp
kapıyı açtı. Hz. Peygamber (s.a.v) içeri girip çıktıktan sonra amcası
Abbas anahtarların kendisine verilmesini istedi. Allah’ın Resul’ü
anahtarların yine eski sahibine verilmesini emretti. Onun bu emri
neticede İbn Talha’nın Müslüman olmasına sebep oldu.”

Gördünüz mü ülen Allah’sız kitapsızlar, ne diyor Kur’an?
Kâbe gibi Müslüman dünyanın en kutsal mekânının bile anahtarının
bir müşrike verilmesini emrediyor.
Neden?
Çünkü emanetin ehli odur. Osman İbn Talha’nın dört kuşaktır ailesi
o işi yapıyor. Kâbe’nin bakımı, onarımı, temizliği, tertip ve düzeni işini
o aile yapıyor. İşin uzmanı, ehli onlar.
Düşünün; Hz. Muhammed, amcası Abbas gibi bir Müslümana
vermiyor anahtarı, sen o işten anlamazsın diye. Bir müşrike veriyor...
Kur’an emrini ve Peygamber sünnetini hiçe sayıyorsunuz,
düzenbazlar, riyakârlar...
Çağdaş Damat Ferit’i getirip ekonominin başına geçiriyorsun. Hem
de FETÖ okullarında yetiştirilmesine rağmen. Damat olduğu için...
Bu adam ekonomiden ne anlar, hırsız?
Ama olsun, bizim derdimiz Türkiye’nin ekonomisi değil ki zaten,
Kamu Malı hırsızlaması. Bu işten de AKP’giller’imizin tüm kodaman
tayfası gibi bu da iyi anlar, diyorsun değil mi?
Bak, Hz. Muhammed bir hadisinde ne buyuruyor:
“Emanet zayi edildiğinde kıyametin kopmasını bekleyin!”
Sahabi soruyor; “Ya Resulallah, emanetin zayi edilmesi nasıl
olur?”

Hz. Muhammed cevaplıyor:
“Görev ehlinden başkasına verildiği zaman kıyametin kopmasını bekleyin.”[20]

Gördünüz mü İslam’a verdiğiniz zararı ülen?
Bir de şaşırıyorsunuz, İmam Hatip öğrencileri bile Deist oluyor,
Ateist oluyor diye...
Size bakan hangi insan, sizin her şeyinizden, tabiî dininizle birlikte
[20]

Buhari.
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iğrenmez mürtetler? Din bunlarınkiyse, ben bu dinden değilim der...
Din, tabiî Kur’an’da ortaya konan ve Hz. Muhammed’in yaşayışıyla
örneklik ettiği din;
Yalan söylemeyeceksin, der.
Sizlerse yalan makinesi gibisiniz... Yiyip içtiğiniz yalan...
İftira atmayacaksın, der Kur’an ve Hz. Muhammed.
Sizlerse iftira üretim merkezi gibisiniz...
“Kabataş’ta türbanlı bacımıza, deri pantolonlu, bellerinden yukarısı
çıplak, başları bandanalı Geziciler saldırdı”, değil mi?
“Çocuk arabasını devirdiler, türbanını çekip aldılar, yerlerde
yuvarladılar, bir de üzerine işediler”, değil mi? “Bunun görüntüleri var,
Cumaya kadar yayınlayacaksınız”, değil mi?
Yine “Geziciler Dolmabahçe Camii’nde bira içtiler, ahlâka uymayan
işler yaptılar”, değil mi?
Ülen İblis bile sizin yanınızda ağzı süt kokan bebe kalır be!
Allah’tan korkmaz kuldan utanmazlar, Karagöz Oyunu’ndaki Çıfıt
bile sizin yanınızda melaike kalır be!.. O çıfıt ki Hayal Perdesi’nde hem
vurur hem de; “Ne vuruyorsun be!”, diye karşısındakini suçlar... Ama o
bile böylesi kallavi yalanları uydurmaz. İftiralar atmaz. Azıcık da olsa
hayâ eder...
Hz. Muhammed Dini; “Çalmayacaksın”, der.
Sizlerse bu mesleğin profesyonelisiniz. Hem de hemen hepiniz.
Üstelik de durup dinlenmeden Kamu Malı hırsızlarsınız...
Kur’an, Faiz-Rıba haramdır, der.
Siz durmadan faiz yersiniz.

AKP’giller,
Müslümanlara karşı kâfirle işbirliği yapar
tıpkı Suriye ve Libya’da olduğu gibi
Hz. Muhammed, savaşta Müslümanlara karşı kâfirle işbirliği
yapanların boyunları vurulmalıdır, yerlerinden sürülmelidirler, der.
Siz bu hainane işi gönüllüce ve büyük bir heveskârlıkla yaparsınız.
Türkiye dostu Muammer Kaddafi’nin şehit edilmesinde Batılı Haçlı
Emperyalistleriyle suç ortaklığına girişirsiniz...
Aynı katliamı yine Türkiye dostu Beşşar Esad’a da uygulamak
istersiniz.
Ve özetçe; Ortadoğu’da on milyon Müslümanın katlinde ve
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Müslüman ülkelerin cehenneme çevrilmesinde yine onlara taşeronluk
ediyorsunuz.
“Ben BOP Eşbaşkanıyım” ne demek ülen? Utanmaz arlanmazlar...
Bir de Müslümanmış bunlar. Ne Müslümanı olacaksınız siz? Siz
ancak ABD ve AB Emperyalist Çakallarının piyonusunuz, uşağısınız...
Derdiniz ne ülen, Beşşar Esad’la?
Hangi stratejik hedefin peşindesiniz?
BOP’un değil mi?
Efendin ABD Çakalının BOP’unun hayata geçirilmesinin
derdindesiniz... Utanın arlanın, diyeceğiz de sizler bu meziyetleri
çoktan terk etmişsiniz...
İS 994’te Nişabur’un bir köyünde doğan Şafi Mezhebi’nin ünlü
uleması Beyheki bakın ne diyor:
“Allah yolunda savaş, bütün günahların affına sebeptir. Fakat
emanete hıyanetin affına sebep olmaz. Allah yolunda öldürülen
kimse, kıyamette emaneti ödemeyince cehenneme atılır.”

Siz 18 senedir hiç ara vermeksizin emanete hıyanet ediyorsunuz.
Eğer inanıyorsanız, bilin ki öbür tarafta yeriniz yüzde yüz kesinlikte
cehennem olacaktır.
Vatan toprakları satmak dahil, ülkemizin yeraltı yerüstü servetlerinin
hemen tamamı dahil, fabrikalarımızı, Ordunun Tank-Palet Fabrikası’na
varıncaya kadar yabancılara sattınız ülen!
Elli milyon dolar bulamadım yalanına sığınarak, 20 milyar dolar
değere sahip Tank-Palet Fabrikası’nı peşkeş çektin değil mi kankan
Katar Şeyhi’ne? Ne fırıldaksınız be!
On milyonlarca insanımızın boşuna midesi bulanmıyor suretinizi
görünce, sesinizi duyunca...
Hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak kesinlikte dinden çıktığınızı
gösteren iki Kur’an buyruğu daha aktaralım:
“Ey iman edenler, adaleti uygulamaya azimli olun! Ana-baba
veya akrabanız aleyhine de olsa, zengin veya fakir fark etmeksizin
Allâh için şahitlik edin; zira Allâh hakkı, ikisinin de önündedir! O
hâlde adaleti sağlamada geçersiz kabullerinize tâbi olmayın! Eğer
gerçeği çarpıtırsanız, muhakkak Allâh yaptıklarınızın yaratanı
olarak Habiyr’dir.”[21]

“Ey iman edenler... Allâh için dosdoğru durun, âdil şahit-

[21]

Nisa Suresi, 135’inci Ayet, Ahmed Hulûsi Meali.
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ler olun... Bir topluluğa olan nefretiniz sizi adaletsizliğe sevketmesin! Âdil olun, bu anlayış korunmaya daha yakındır...
Allâh’tan korunun! Muhakkak ki Allâh tüm fiillerinizi (onların yaratanı olarak) Habiyr’dir.”[22]
Apaçık görüldüğü gibi Kur’an ve Hz. Muhammed adaletten asla
ayrılmayın, diyor. Adaletli davranmanız, dürüst olmanız ana babanızın
aleyhine bile olsa, siz yine adil olun. Allah’ın emrettiği yolu tutun,
ondan ayrılmayın, onu bırakmayın, diyor...
Sizinse hakla, adaletle, meşruiyetle, dürüstlükle hiç işiniz olmamıştır
ve olmaz da...
Bir defa ruhunuzu satmışsınız Büyük Şeytan’a yani ABD Emperyalist
Hayduduna ve Siyonist İsrail’e...
Ne karşılığında?
Sayıya, hesaba gelmez çokluktaki küplerinizi doldurma karşılığında,
Kaçak Saray’lar, köşkler, villalar, teknolojinin son sözü olan uçaklar,
zırhlı arabalar karşılığında, iktidar koltuğuna oturtulma ve orada
tutulma karşılığında.
Sizin düzelmeniz, masumiyete dönmeniz asla mümkün değildir
artık. Siz öbür dünyanızı çoktan kaybetmişsiniz...
Bu dünyanızı, sarayınızı, saltanatınızı da kaybedeceksiniz. Eninde
sonunda bağımsız ve tarafsız, emri sadece yasalardan ve vicdanından
alan mahkemeler karşısına çıkarılacaksınız.
Hem de bugünkü TCK kapsamı içinde yargılanıp hak ettiğiniz
cezalara çarptırılacaksınız... Kaçışınız, kurtuluşunuz yok bundan...
Bakın, günbegün yuvarlanmaktasınız bayır aşağı. Sizi ne Ayasofya
kurtarabilir bu trajik sondan ne de Şam’daki Emevi Camii.
Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi akademisyenlerinden
Dr. İlhan Akbulut, “İslam Hukukunda Suçlar ve Cezalar” adlı
çalışmasında şöyle yazar, konumuz üzerine:
“Adalet, davranışta ve hükümde doğru olmak, hakka göre
hüküm vermek, eşit olmak anlamlarına gelir. Adalet Kur’an-ı
Kerim’de ve hadislerde genellikle ‘düzen, denge, denklik, eşitlik,
tarafsızlık’ gibi anlamlarda kullanılmıştır. Kur’an-ı Kerim’e göre
adaletin ölçüsü yahut dayanağı hakkaniyettir. Adalet genellikle
verilen ile hak edilen arasındaki dengeyi ifade eder. Hükümlerde
adalet düşüncesi hâkimdir. Adalet mülkün temelidir.”
“Allah adaleti, iyiliği emreder.” Bütün muameleler adalet pren[22]

Maide Suresi, 8’inci Ayet, Ahmed Hulûsi Meali.
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sibine göre ayarlanır. Hakkı, hak sahibine vermek gerekir. Haksızlık zulümdür. Zulüm en büyük günahtır. Kur’an-ı Kerim’de adalet
kelimesi 20, zulüm kelimesi de 299 yerde geçer.”[23]

Ey Muaviye-Yezid Dincileri, CIA-Pentagon-Washington piyonları!
Sizin hiç hakla, adaletle bir kerecik olsun işiniz oldu mu?
Hakkın, adaletin düşmanısınız. Zulümkârsınız. Yani zalimlersiniz...
Hiç unutmayın ki Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’nın da en büyük
düşmanı zalimlerdir!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
15 Ağustos 2020

[23]

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 52, Sayı: 1, 2008, s. 177.
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Ayrım
On İki

AKP’giller’in kanunsuzlukları bitmiyor:
Tayyip Kaçak Saray’dan çıkmayarak
yargı kararlarına uymuyor
İşte nihayet Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu oybirliğiyle karara bağladı, Tayyipgiller’in Kaçak Saray’ının kaçak olduğunu, kanunsuz olduğunu…
Burada öncelikle bu kararı alan yargıçları kutlamamız gerekir.
Bir zamanlar Çaycı Zerrin Güngör’ün (kızı da şu anda Saray’ın hukuk işlerinin başındadır) yıllar boyu başkanlığını yaptığı bir yargı organının böylesine cesaret isteyen, vicdan isteyen bir kararı, hem de
oybirliğiyle almış olması yargı adına sevindiricidir.
Bu kararı almak tabiî ki cesaret ister. Fakat işi sadece cesarete
bağlamak, olayı tek yönlü görmek olur. Bu yargıçlar bizce Tayyipgiller’in bayır aşağı gidiş içinde olduklarını da görmüşlerdir.
Şimdi Mecliste içtenlikli bir muhalefet olsa ne yapar?
Tayyipgiller’in oradan çıkarılmasını, bu hukuksuz ve kanunsuz işgali,
Mustafa Kemal’in Türkiye Halkına hibe ettiği o arazinin -AOÇ’ninTayyipgiller tarafından tarumar edilmesini en önemli siyasi gündem
maddesi yapar. AOÇ’nin vakıf amacına uygun hale getirilmesini en
öncelikli görev edinir.
Ama nerede o muhalefet…
Türkiye’nin trajedisi buradadır: Sadece iktidarı değil, Meclisteki
muhalefet görünümlü Amerikancı Burjuva Partileri de “proje”dir.
ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail projesidir. Onlar da AKP’giller’in
iktidar olması, hükmetmesi, hükümet etmesi için oynamakta,
oynatılmaktadırlar. İşte bu sebepten biz bunların tamamına birden
“Meclisteki Beşli Çete” diyoruz… Amerikancı “Beşli Çete”…
Şimdi Danıştay kararını görelim isterseniz:
“Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Cumhurbaşkanlığı
Sarayı’nın yapımına olanak sağladığı belirtilen Kültür Varlıkları
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Koruma Yüksek Kurulu (KVKYK) kararının hukuka aykırı olduğuna yönelik kararına karşı Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan
karar düzeltme istemini geri çevirdi.
“Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Kurul’un oybirliği ile verdiği, Saray’ın “hukuksuz ve kaçak” olduğunu teyit eden bu karara
ilişkin değerlendirme açıklaması yaptı.
“Mimarlar Odası Ankara Şubesi Başkanı Tezcan Karakuş Candan imzalı açıklamada, “Bir ülkenin Cumhurbaşkanının hukuken
kaçak olduğu tescillenmiş bir yapıda oturması kabul edilemez, Kaçak Saray acilen tahliye edilmelidir” denildi.
“BEKLENTİ ÇOK NET, YAPI TAHLİYE EDİLMELİ
“Cuma müjdesi Kaçak Saray ile ilgili yüksek yargıdan geldi
“Saray Kaçak” başlıklı açıklama şöyle:
“Atatürk Orman Çiftliği’nde hukuka aykırı, vicdana aykırı,
bu ülkenin kurucusunun iradesine aykırı inşa edilen Kaçak Saray
ve Atatürk Orman Çiftliği talanı için 150’yi aşkın davamız devam
ediyor. Danıştay İdari Dava Daireleri’nin verdiği bu karar, Kaçak
Saray’ın yapımı sürecinde, hukuku arkadan dolaşmak için Kültür
Varlıkları Yüksek Koruma Kurulu’nun 271 sayılı ilke kararına tarihi SİT alanlarına kamu hizmet binasının yapılacağına dair ibare
koyması idi.
“Bunun anlamı, Kaçak Saray’a ilişkin Ankara 5. İdare Mahkemesinin o dönemde verdiği yürütmeyi durdurma kararını boşa
çıkartarak Kaçak Saray’ı meşrulaştırma çabasından başka bir
şey değildi. 271 sayılı ilke kararının yargıya taşınması, davanın
reddedilmesi, temyizde bozulması ve Cumhurbaşkanlığı’nın buna
itiraz etmesi ile İdari Dava Daireleri Genel Kurulu Cumhurbaşkanlığı’nın itirazını reddederek tarihi alanlarda kamu hizmet binalarının yapılamayacağının altını kalın çizgilerle oybirliği ile bir
kez daha çizmiştir.
“Bu karardan sonra beklenti çok nettir; kararın Danıştay 14.
Daire tarafından iptal edilmesi ve Kaçak Saray’ın boşaltılması.
Mimarlar Odası Ankara Şubesi olarak Kültür Bakanlığı’na, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne, Atatürk Orman Çiftliği alanlarında
Kaçak Saray’a dair verilen tüm ruhsat ve iskânların iptal edilmesinin yolunun açıldığını ifade ederek, Atatürk’ün şartlı bağışına
uygun bir şekilde yapının tahliye edilmesi için yazı yazacağız.
Bu karar tüm Türkiye için hakikatli bir müjdedir. Adaletin belli
noktalarında Cumhuriyete olan inanç, Atatürk’e olan saygı ve sevgi devam etmektedir. Umut ve müjde budur işte. Kaçak Saray tahliye edilinceye kadar mücadelemiz devam edecek. Müjdeler Olsun
Türkiye.”[24]
https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/mimarlar-odasi-danistay-kararini-duyurdu-sarayin-kacak-ve-hukuka-aykiri-oldugu-tescillendi-1760045.
[24]
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Bu karar karşısında Tayyipgiller şefi Kaçak Saray’da mukim zat ne
diyecek dersiniz?
Ya sessiz kalıp işgaline, talanına, Mustafa Kemal’in emanetine
ihanete devam edecek ya da daha önceden de yaptığı gibi; “Ne yaparsanız
yapın, ben burada oturmaya devam edeceğim”, diyecektir. Veya da hak
hukuk, kanun tanımazlığını ileri boyutlara taşıyıp; “Bu karar şahsıma
yapılmış bir yargı darbesidir”, diyerek hem saldırganlaşacak hem
de aynı zamanda “mağduru oynayacaktır.” Biliyorsunuz, “mağduru
oynamak”, Karagöz Oyunu’ndaki Çıfıt karakterinin yaptığı gibi hem
vurup hem de; “Ne vuruyorsun be!”, demek en sevdiği işlerden biridir.
Saygıdeğer arkadaşlar;
Biliyorsunuz ki yargı kararlarını uygulamamak-yok saymak suçtur…
Fakat yine biliyorsunuz ki Tayyipgiller suç makinesi gibidir. Bu yasa,
hak hukuk, yargı kararı tanımazlığını da on yıllardır sürdürüyorlar…
Fakat yine de biz hukuk mücadelesinden vazgeçmeyeceğiz.
Tayyipgiller’in bu yargı kararını hiçe sayışlarını da yargıya taşımalıyız.
Henüz bunu yapmaya, yani yargı kararını uygulatmaya gücü yetecek
bir yargı kurumu ya da organı bulunduğunu pek sanmıyoruz ya, olsun.
Böylece onların kanun tanımazlıklarını bir kere daha perçinletmiş
oluruz…
Gerçi bu konuda baştan bu yana çok takdire şayan bir mücadele
örneği ortaya koymuş olan Ankara Mimarlar Odası Saygıdeğer Başkanı
Tezcan Karakuş Candan ve Yönetim Ekibi, bundan sonrası için de
gereken hamleleri yapacaklarını açıklamış oldular, ama olsun. Biz de
onlara yardımcı olmuş olalım, destek vermiş olalım böylelikle. Yani;
“çorbada bizim de bir tuzumuz bulunsun”, hiç değilse…
Saygıdeğer arkadaşlar!
Tayyipgiller’in düşüşü hızlandıkça Yargıdaki namuslu yargıç ve
savcılar da insani ve mesleki onurlarının gerektirdiği, sorumluluklarının
gerektirdiği davranışları koyma cesaretine kavuşacaklardır. Bunlar da
Tayyipgiller için felaket olacaktır…
Mesela “Diploma”nın peşine düşecek ve onun yokluğunu kesin
hükme bağlayacak savcı ve yargıçlar çıkacaktır. Böylece de Tayyip’in;
“Resmi Evrakta Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık”, gibi suçlar
işlediği, 83 milyonun önüne serilecektir. Tabiî Tayyipgiller’in işlediği
binbir suçun da bir bir peşine düşülecektir…
Böylece de Tayyipgiller AKP’sinin kriminal bir örgüt olduğu
Halkımız tarafından da anlaşılır olacaktır.
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O günleri de kesinkes göreceksiniz, arkadaşlar…
Adam, “Kaçak Saraylı” dedik diye ve benzer nitelemelerde bulunduk
diye, kendisine hakaret ettiğimiz iddiasıyla avukatlarına şikâyette
bulundurttu, terörize ederek ya da başka yollardan emri altına aldığı
savcı ve yargıçlardan oluşan mahkemelerde bize cezalar verdirtti. Hâlâ
da verdirtmeye devam ediyor…
Ne oldu Tayyip nam Hafız?
Demek ki Kaçak Saray’ın gerçekten “Kaçak Saray”mış. İşte
Danıştay Yargıçlarının oybirliğiyle almış oldukları kapı gibi sağlam
karar. Hadi boşalt bakalım orayı. Kanunsuz işgal ve talanına son ver!..
Zaten eninde sonunda yapacaksın bunu.
Seni ne Ayasofya Tiyatron kurtarabilecek ne de; “Karadeniz’de
büyük gaz bulduk”, gazın!.. Yahu o gazın orada bulunduğu zaten en az
15 yıldan beri biliniyormuş ve gazın çıkarılmaya başlanabilmesi için en
az üç beş yıllık ciddi bir çalışmaya ihtiyaç varmış. Hem de bunu bugün
söyleyenler arasında senin bir dönem Kültür Bakanlığını da yapan
Ertuğrul Günay da var…
Gördüğün gibi kandırmacaların, gündem belirleme numaraların
eskisi gibi sökmüyor artık, Hafız…
Her nesnenin bir sonu var be Hafız.
Sizin de mutlaka olacak… Hem de hazin bir son!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Ağustos 2020
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Ayrım
On Üç

Emperyalist Çakalların dostu olmaz, uşakları olur
“Harbi”likten, “mert”likten, “delikanlı”lıktan söz edene bakın
ya!..
Kim mi bu şahıs?
Kaçak Saraylı Hafız…
Hem de prompterdan okumuyor bunları. Kendi aklıyla düşünüp
söylüyor. Çünkü aynı konuşmada “çay” muhabbetine filan giriyor.
Bakın ne diyor Tayyip nam Hafız, ABD Başkan adayı Joe Biden’ın
yedi ay önce söylediği belirtilen; “Türkiye’de muhalefeti daha çok
desteklemeliyiz”, şeklindeki açıklaması üzerine. Önce Joe Biden’a
hitap ediyor:
“Ya dostluğumuz var be. Oturup konuşmuşluğumuz var ya.
Böyle bir ifadeyi bizim için nasıl kullanırsın. Ama kullandılar.”[25]

Gördüğümüz gibi Tayyip Hafız’ın üslubu tam bir ahbap çavuş üslubu.
Kenar mahalle kahvehanelerinde kullanılan üslup… ABD Emperyalist
Haydudunun azılı katilini, dostum, diye benimsiyor. Hafız’da anlayış
ve seviye bu…
Emperyalist Çakalların dostu filan olmadığını, olmayacağını
bilmiyor. Hele de bizim gibi kapitalizmce geri ülkelerde onların
yalnızca uşakları, piyonları, maşaları, işbirlikçileri, taşeronları olacağını
bilmiyor. Halbuki kendisinden bilmesi lazım bu gerçeği. Fakat Hafız
işte… Neyse…
Sonra Meclisteki kendileri gibi Amerikancılık alt paydasında
buluştukları burjuva muhalefete yöneliyor. Joe Biden Çakalının
açıklamasına neden tepki vermediklerini soruyor. Ve şöyle diyor onlara:
“Harbi olun, mert olun, delikanlı olun, yenileceksiniz dedikçe
[25]

https://odatv4.com/ya-dostlugumuz-var-be-cay-icmisligimiz-var-24082002.html.
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her türlü melanete sarılıyorlar. Kimlere hizmet ettiklerine dahi
bakmıyorlar.”[26]

Yahu Tayyip Hafız, harbilikten, mertlikten, delikanlılıktan
Türkiye’de en son söz edecek kişi sensin!..
Bugüne kadar bir tek kez oldun mu sen bu dediklerinden?..
Bu yüksek ahlâki ve insani değerler, Komün’ün değerleridir.
İnsanlığın altı bin yıl önce Sümer’de kaybetmeye başladığı “İlkel
Komünal Toplum” değerleridir.
İnsanları çamurlara bulayıp insanlıktan çıkaran altı bin yıllık, insanı
yük hayvanları yerine koyarak ezip sömürdüğü Sosyal Sınıflı Toplum
biçimleri bile silememiş, unutturamamıştır o yüce insancıl değerleri…

AKP’giller, Muaviye-Yezid Dincisidir
Vurguncu, talancı, halk ve vatan millet düşmanı sınıfların her boydan
ve soydan temsilcileri bu yüksek değerlerin bir tekini bile fıtratları
gereği taşımazlar. Çünkü onların aşağılık çıkarları-sömürü ve talanları,
ancak halkı yalanlarla, dümenlerle kandırma üzerine kuruludur. Bu
aşağılık, insan düşmanı işi en iyi beceren de iktidar koltuğuna kurulur.
Tabiî avanesiyle birlikte…
Hz. Muhammed bile bunlardan yaka silker. Bunlar için Kur’an’da
şöyle der:
“İnsanları Allah’la aldatan büyük aldatıcı.”

Yani İblis ve ekibi…
Bunların insan düşmanı, toplum düşmanı yağma düzenini şöyle
teşhir eder, “nüzul sırasına göre” 16’ncı sure olan Tekasür Suresi’nde:
“Oyaladı mal mülk çokluğuyla öğünmek sizleri.
“Ziyâret edinceye dek kabirleri.
“İş öyle değil, yakında bilirsiniz.
“Sonra da gene iş öyle değil, yakında bilirsiniz.
“İş öyle değil, şüphesiz olarak iyiden iyiye bir bilseniz.
“Andolsun ki o koca cehennemi göreceksiniz.
“Sonra da andolsun ki gözlerinizle göreceksiniz.
“Sonra da andolsun ki o gün nîmetlerden soruya çekileceksiniz.[27]

Bundan sonraki 17’nci Sure olan Maun Suresi’nde de vurguncu
Köleci Düzenin savunucularını da şöyle ortaya koyar:
[26]

agy.

[27]

Tekasür Suresi, Abdülbaki Gölpınarlı Meali.
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“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez o.
“Lanet olsun o namaz kılanlara/dua edenlere ki,
“Namazlarından/dualarından gaflet içindedir onlar!
“Riyaya sapandır onlar/gösteriş yaparlar.
“Ve onlar, kamu hakkının yerine ulaşmasına/zekâta/yardıma/
iyiliğe engel olurlar.”[28]

İşte sizin sömürü, talan ve ihanet düzeniniz ve onun savunucusu
olan siz busunuz Tayyip! Biz boşuna demiyoruz, siz Muaviye-Yezid
Dincisisiniz. Kur’an ve Hz. Muhammed’in ortaya koyduğu dinden
değilsiniz, sizin bu İslam’la zerrece ilginiz yok, diye…
Kur’an ve Hz. Muhammed sizi işte böyle lanetliyor. Kulağınızdan
tutup teşhir ediyor.
İlhayatçı İhsan Eliaçık da Kur’an açısından sizin bu mal mülk
tapınıcısı düzeninizi “İslam ve Kapitalizm” adlı kitabın kendine
ayrılan bölümünde çok açık bir şekilde, Kur’an’daki bu sureleri
aktararak teşhir eder. Tabiî çok yerinde bir tespitle...
Hatırlanacağı gibi, İhsan Eliaçık, Kur’an’ın ilk 18 suresini
“Komünist Manifesto”ya benzetir, yerinde bir tespitle.
Merhum saygıdeğer İlhahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk’ün de, bazı
arkadaşlarımızın bilebileceği gibi, Maun Suresi’ni tefsir eden, aynı
zamanda da Maun Mücrimlerini teşhir eden bir kitabı vardır. Yaşar Nuri
Öztürk, yine bilindiği gibi Tayyipgiller’i “Maun Mücrimleri” olarak
mahkûm eder ve onların Müslüman sıfatıyla cenaze namazlarının bile
kılınamayacağını belirtir.
Sizin yaptırdığınız, gittiğiniz mescitlereyse “Dırâr Mescitleri” der.
Yani yalan, riya ve zulüm mescitleri…
Evet Hafız. Madem harbilikten, delikanlılıktan, mertlikten söz ettin;
biz de sana bir şans tanıyalım. Diyelim ki, Tayyip, haydi tövbekâr ol.
Allah’tan ve Halk’tan af dile, özür dile. Ömründe hiç olmadığın bu
şeyleri olmaya çalış. Hiç sahip olmadığın bu insani kaliteye ulaşmaya
çalış. Başarmaya gayret et.
Böyle olmak için ne mi yapmak gerekir?
Şunları:
Önce diplomandan başla. De ki;
“Benim yüksekokul diplomam filan yok. Ben sade zor kötek İmam
Hatip Lisesini bitirdim bütünlemede. Tıpkı Pelvan Hamza gibi benim
[28]

Maun Suresi, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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de önüme düştü ya da arkama geçti kötü adamlar. Dediler ki sırtını
bize yasla yeter. Biz senin önünü açarız. Önündeki engelleri süpürür
atarız. Biz Amerika’yız. Bizim karşımızda kimse duramaz. Türkiye’de
zaten 1950’den beri iktidarları biz belirliyoruz. Seçimler filan hikâye…
Bizim belirlediğimiz ekip sandıktan çıkar…
“Bu sahte diploma işini de onlar icat etti. Tasalanma sen, bunları
yuttururuz biz bu cahil millete, dediler. Gerçekten de dedikleri oldu.
Biz bu sahte diplomalarla halkı ahmak yerine koyduk, çoğu da kabul
etti bunu. Muhalefet partileri dahil… Zaten Amerikalılar demişlerdi,
onları da biz belirliyoruz, bu sebepten onlar da bizim dediğimizden
çıkmazlar. Yani biz ne dersek olur…
“Dolayısıyla ben resmi evrakta sahtecilik yaptım, nitelikli
dolandırıcılık yaptım. Milletin yüz milyarlarca dolarlık servetini çarçur
ettim. Aslan payını efendim Amerikalılara ve Avrupalılara aktardım.
Kalanını da yandaşlarımla ben paylaştım. Abdüllatif Şener’in dediği
gibi ben ve ailem milletin üç yüz milyar dolarlık varını zimmetimize
geçirdik, binbir hile yoluyla…
“Efendilerim Amerika, İngiltere ve İsrail’in emri üzerine Ege’de 18
Ada ve bir kayalığımızı Yunanistan’a resmen peşkeş çektim. Yani vatan
topraklarını sattım, iktidarım uğruna.
“Yine Irak’ta, Libya’da, Suriye’de on milyon civarında masum
Müslümanın canının alınmasında suç ortaklığı ettim efendilerim
olan ABD-AB’yle ve Siyonist İsrail’le. Sırf efendilerim beni “deliğe
süpürmeyip kullansınlar” diye yaptım bu ihanetleri.
“Hele hele de Irak’ta camileri bombalayan, içinde ibadet eden
Müslümanları makineli tüfeklerle tarayıp katleden, Müslüman kadınların
ırzına geçen Amerikan canilerinin sağ salim evlerine dönmeleri için
Allah’ıma dua ettim. Düşünebiliyor musunuz ettiğim ihanetin çapını,
boyutunu, büyüklüğünü… İşte böylesine Allahsızlık ettim…
“Gezi eylemlerinde barışçıl gösteriler yapan, yeşili ve doğayı
korumak isteyen sekiz genci gaz fişekleriyle, kurşunlarla vurdurtup
öldürttüm. Tabiî ki “polise emri ben verdim.”
“Ya tâ ben Refah Partisi Beyoğlu İlçe Başkanıyken dönemin ABD
Ankara Büyükelçisi Morton Abromowitz bendeki ihanet potansiyelini
keşfetti ve beni devşirdi. O andan itibaren de hızla yükselişe geçtim
siyasette. Önüm hep açıldı.
“Gelelim AKP’mizin kuruluşuna: Merkez Parti Başkanı Abdürrahim
Karslı’nın Çamlıca’daki evinde yapılan bir toplantıda yaşananlara
dair anlatımlar tamamen doğrudur. Hani orada Abdurrahman Dilipak,
Ali Bulaç, DSP’li Aydın Tümen de varmış. O toplantıya dair A.
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Karslı’nın Cem Özer ve sonrasında Merdan Yanardağ’a anlattığı gibi,
bizi ABD’liler, İngilizler ve Siyonist İsrailliler devşirip örgütledi,
partileştirdi. Ayrıca önümüzü açtı. Bize engel olan herkesi bertaraf etti.
Özetçe; bizi partileştirip iktidara taşıdı ve on sekiz yıldır da iktidarda
tutuyor bu Batılı güçler ve İsrail.
“Karşılığında bizden üç şey istedi:
“1- BOP’un hayata geçirilmesinde bize bu efendilerimizin verdiği
görevleri yapacağız, yani onlara taşeronluk edeceğiz.
“2- İsrail’in güvenliğinin sağlanması için onlar ne diyorsa onu
yapacağız.
“3- İslam’ın içini boşaltıp yerine CIA-Pentagon-Washington
İslamı’nın konması için onların istediği şeyleri yapacağız.
“İşte biz 18 yıldır bu görevleri yapmaktayız. Yani iktidar koltuğumuzu
ve küplerimizi istediğimiz gibi doldurmanın karşılığında onlara
çalışıyoruz biz… FETÖ’yle el ele vererek kurduğumuz “Ergenekon
Kumpası”nı da bu görevlerimiz kapsamında değerlendirmeniz gerekir.
“Daha pek çok görev verdiler bize, biz de hepsini yaptık. Yapmaya
da devam ediyoruz…
“Suçlarımızın tamamını saymaya kalksak yüzlerce sayfayı bulur…
“Özetin özeti, biz kriminal bir yapıyız. Çıkar amaçlı bir suç
örgütüyüz…
“Şimdi ben bunların hepsini itiraf ediyor ve pişmanlık duyuyorum.
Hakkımızda ne yapılması gerekiyorsa yapsın bağımsız ve tarafsız
mahkemeler.
“Bunun gerçekleşmesi için istifa ediyorum. Zaten de orada oturmam
meşru değildi…”
İşte böyle bir itirafta, nedamette bulunup; “iktidardan da çekildim,
kendimi ve avanemi Türk Adaletine teslim ediyorum”, dersen ancak o
zaman siyasi hayatın boyunca ilk kez doğru konuşmuş, doğru davranmış
olursun Tayyip nam Hafız!..
Biz de deriz ki “Afferin be Tayyip, işte şimdi harbi olmaya, delikanlı
olmaya ve mert olmaya adım atmış oldun. Kutlarız seni…”
Eğer bunu yapmazsan, yaptığın sadece “kuru gürültü” olur,
kandırmaca olur, yalan, dümen ve hile olur… Meclisteki burjuva
muhalefetine saldırmak için bir bahane yaratmış olmak olur.
Hadi bakalım, var mısın buna Tayyip?..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Ağustos 2020
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Ayrım
On Dört

AKP’giller, Mustafa Kemal’e ve Kuvayimilliye’ye
Ortaçağcı Din Devleti kurmak istedikleri için
düşmandır
Adamlar “Keşke Yunan Galip Gelseydi”ci olunca, haliyle 30 Ağustos’a karşı olacaklar...
Onların özlemi, Yunan’ın 9 Eylül’de denize dökülmesi değil, tam
tersine Türk Ordusu’nu bozguna uğratıp imha etmesi ve Ankara’ya
gelmesiydi.
Adamlar bu özlemlerini, ömrü Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye
düşmanlığıyla geçmiş Muaviye-Yezid Dincisi Fesli Kadir’in ağzından
eşeklerin bile anlayacağı açıklıkta ortaya koymuştur.
Tayyip nam Hafız, Fesli Kadir’i “Hocam” deyip ziyaret ederek, Ali
Erbaş nam Dincibaşı da hem de 9 Kasım’da, hem de Diyanet İşleri
Başkanı Cübbesiyle ziyaret edip kucak dolusu kitap hediye ederek,
aynı düşünce ve özlem içinde olduklarını netçe ortaya koymadılar mı?
Koydular...
Sadece bunlar değil, Tayyipgiller avanesinin tamamı bu hainane
fikriyatın militan düzeyinde savunucusu değil mi?
Savunucusu...
İşte bu sebepten, Tayyipgiller İktidarı, 19 Mayıs’a da, 23 Nisan’a
da, 30 Ağustos’a da, 29 Ekim’e de, 10 Kasım’a da, Anıtkabir’e de, Mustafa Kemal, İnönü ve silah arkadaşlarına da düşmandırlar. Hem de
Vahdeddin’den, Damat Ferit’ten, Filozof Rıza’dan ve Ali Kemal’den
bile daha fazla düşmandırlar. Çünkü bunlar, millete güvenmedikleri
için Kuvayimilliye’nin asla zafere ulaşamayacağına, dolayısıyla da
Batılı işgalcileri daha fazla kızdırıp acımasızlaştıracağına, böylece de
ülkedeki durumun çok daha kötüleşip ağırlaşacağına inanıyorlardı.
Bu nedenle karşıydılar Kuvayimilliye’ye... Tabiî Vahdeddin ve Damat
Ferit tahtını da kaybetmek istemiyordu. İngiliz’in, Fransız’ın, İtalyan’ın, Amerikan’ın uyduluğunda, uşaklığında oturayım sarayımda,
diyordu.
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Mustafa Kemal ve Kuvayimilliyeciler hakkında idam fermanı yazan
Şeyhülislam Mustafa Sabri ve Dürrizade Abdullah ise MuaviyeYezid Dincisi oldukları için düşmandırlar Kuvayimilliyecilere.
Yurtseverleri yargılayıp astıran; İngilizlere 150’likleri “Malta’ya
göndermeyin, biz burada hepsini yargılayıp asalım” diyen Nemrut
Mustafa Paşa’ysa (Süleymaniyelidir); İngiltere bize bir Kürt devleti
kuruversin diye düşmanlık ediyordu Kuvayimilliyecilere. Said Molla
ve benzerleri ise beş paralık çıkarları için her şeyleri satacak denli sefil
birer yaratık oldukları için düşmandılar vatanseverlere...
Tayyipgiller, Mustafa Kemal, Antiemperyalist Birinci Ulusal
Kurtuluş ve Laik Cumhuriyet düşmanlığında bu ikinci kategoriye
girerler. Çünkü bunlar, kurtarılmış bir vatanı parça parça edip (Sevr
ve BOP çerçevesinde) ABD ve AB’nin, Siyonist İsrail’in hâkimiyetine
sunmak ve Laik Cumhuriyet’i yıkıp yerine IŞİD tipi bir Ortaçağcı
Din Devleti kurmak istiyorlar. Yani bu emperyalist haydut devletlerin
kucağında bir din devleti ya da hilafet devleti kurmak istiyorlar.
Hani medyanın kullanmayı pek sevdiği terimle Tayyipgiller’in
bu “Gizli Ajandası” yani stratejik hedefi kesince görülmez ve
anlaşılmazsa, onların hayatın hemen her alanında attığı adımlar, yaptığı
işler, uygulamalar gerçek yüzüyle kavranamaz. Ama onlar yukarıda
koyduğumuz şekilde görülürse, her yaptıklarının birbiriyle son derece
uyumlu ve tutarlı olduğu görülebilir. Mesela onların Irak, Libya, Suriye
politikalarının son derece birbiriyle tutarlı olduğu, yukarıda andığımız
hedefleriyle uyumlu olduğu anlaşılabilir.
Onlar istiyor ki bu Müslüman ülkelerin ulusal yapıları çözülüp
dağılsın. Oralarda bir kaos oluşsun. O durumda da biz onların Sünni
bölümlerini kendi Hilafetimiz altında toplarız. Bu da Davos’ta “Van
Minüt” filan çekiyor ya, onlar diyecek ki; “Vay be! İşte İslam Âleminin
aradığı lider. Hemen bunun etrafında birleşelim.” Bu ona oynuyor,
her yaptığı kuru kabadayılıklarıyla. O işin öyle kolayca oluvereceğini
sanıyor. Bunlar hayaller âleminde yaşıyor. Aslında hepsi de birer Din
Meczubu. Davidson’u da böyle bunların, Tayyipgiller’i de, Temel
Karamolla tayfası da...
Oysa Osmanlı’nın Hilafetini, bırakalım Birinci Emperyalist
Paylaşım Savaşı’ndaki durumu, tâ Yavuz Sultan Selim’den itibaren ne
Araplar benimsemiştir ne de Asya ülkeleri...
Birinci Paylaşım’da yani 1914’te Halife cihat ilan etmiştir. Bunun
ne etkisi olmuştur?
Hiç...
Fransa Kuzey Afrika’dan, İngiltere Hindistan’dan toplayıp getirdiği
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Müslüman sömürge ülkeler halklarından oluşan askerlerini kendi
ordularında Osmanlı’ya karşı savaştırmıştır.
Arabistan, Suriye, Filistin, Sina cephelerinde Arap aşiretleri İngiliz
ve Fransız yönetiminde, komutasında Osmanlı’ya karşı savaşmışlardır.
Üstelik Osmanlı ordularını arkadan vurarak iki ateş arasında bırakmışlar
ve en büyük kayıpları vermesine sebep olmuşlardır.
Aslında Halife ve Hilafet, Hz. Ömer’in vefatından sonra gelen
Emevi kökenli Osman’ın Halife olmasıyla büyük bir saygınlık kaybına
uğramıştır. En halkçı Hz. Ali’ye ise isyan bayrakları açılmıştır bilindiği
gibi. Muaviye ile birlikte de Emeviler Halifeliğe el koymuştur. O
günden sonra da Halifeliğin hiçbir saygınlığı kalmamıştır. Hele
Halifeliğin ondan da oğlu Kerbelâ canisi, Hz. Hüseyin’in, ailesinin ve
yoldaşlarının katili Yezid’e geçmesi, yani artık seçim yerine babadan
oğula geçmesiyle, Halifelik bir etiketten ibaret olmuş ve hiçbir
saygınlığı kalmamıştır. Sonrakiler şeklen varolagelmişlerdir.
Gelinen noktada Arap dünyasının Katar hariç tamamı Tayyipgiller ve
Türkiye’ye düşmanlığa varan olumsuz bir tutum içindedir. Tayyipgiller,
Davidson ve benzerleri bunun farkında bile değildir. Dedik ya onlar
meczuptur diye...
İşin en hazin yönü şudur ki Tayyipgiller’in bu hayalhanelerini iyi
okuyan ABD Emperyalistleri, onların bu acınası hallerinden kendi
BOP’u için muazzam oranda faydalanabileceğini gördü.
“Tamam”, dedi bunlara, “ben size bir Hilafet ve Saltanat
kuruvereyim. Ama siz de BOP’un hayata geçmesinde size vereceğim
görevleri yapın.”
Tamam, dedi bunlar. Böylece de devşirildiler, partileştirildiler,
iktidara taşındılar ve 18 yıldan beridir de orada tutulmaktadırlar.
Tabiî Tayyipgiller’in gerçek tanrısı Para Tanrısı olduğu için bu arada
da önde gelenlerinin tamamı dolar milyarderi oldu, edildi. Abdüllatif
Şener’in son tespitine göre Tayyip sülalesinin aşırdığı kamu varlığı
miktarı 300 milyar doları bulmuş. Bunu AKP kurucusu ve programının
en önde gelen yazarı Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener ortaya
koyuyor...
İşte bu kahredici gerçeğin ışığında bakılınca yaşananlara,
Tayyipgiller’in her eylemi açık seçik görülüverir, anlaşılıverir.
“Ergenekon Davaları” adlı CIA operasyonları-kumpasları da, Ordunun,
Yargının, Eğitimin, Polisin, MİT’in, Medyanın çökertilip sonra da
kendi amaçlarına hizmet edecek biçimde yeniden yapılandırılması da
hep bu stratejik hedefle uyum içindedir.
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5,5 milyon Suriyeli Sünni kaçkının Türkiye’ye doldurulması da
aynı hedefin kapsamı içindedir. Suriye’den gelenler bu sayının iki katı
olsaydı, Tayyip ve avanesi daha da mutlu olacak ve sevinç içinde kabul
edeceklerdi bu durumu. Tayyip, kendi halifeliğini gönüllüce kabul
edecek topluluk olarak görmektedir bu göçmenleri.
Bilindiği gibi bunlardan bir bölümü bayramlarda sınırı geçip (aslında
sınır filan da kalmamıştır ya) Suriye’deki yaşam alanlarına gidip
yakınlarıyla orada bayram süresince yaşayıp sonra geri dönmektedirler.
Yani bu gidip dönenlerin şehirleri, köyleri yaşanmaz durumda değildir,
fakat bunlar Türkiye’de yaşamayı seçmektedirler. Tayyipgiller de böyle
istemektedir, yukarıda andığımız nedenden dolayı. Tayyip nam Hafız,
aklınca Hilafeti böylelikle şimdilik Türkiye toprakları üzerinde kurmuş
olduğunu düşünmektedir. Avanesi de öyle.
Bakalım, ileride Suriye’den, Irak’tan, Libya’dan koparacağımız
topraklara kadar da genişletiriz Hilafetimizi, demektedirler...
Ayasofya Tiyatrosu da, Karadeniz’de büyük miktarda gaz bulduk
yaygarası da, 63 bin kişilik Çamlıca Camii yapımı da hep bu kapsam
içinde görülmektedir...
Bu camide internette dolaşan bir videoda netçe görüldüğü gibi,
akşam namazını 35 kişi kadar bir insan kılmaktadır. Tek sıra bile
oluşturamamaktadır bu 35 kişicik... Onlar da bu devasa büyüklükteki
camiyi gidip bir görelim merakıyla gelenlerdir çoğunlukla... Namaz
esnasında bu meraklı ziyaretçilerin çocukları bomboş camide koşmaca
oynamaktadırlar...
Tayyip’in, AOÇ’ni tarumar ederek yaptığı Kaçak Saray da bu
kapsamda değerlendirilmelidir...
Baroları parçalayıp yok etmeleri, sonra da yandaş baroları
oluşturmaları da.
Hatta “Kanal İstanbul” manyaklığı da. Bu gibi işlerle Tayyip Hafız
demek istemektedir ki; “Bakın ben ne kadar büyük işler yapıyorum.
Dolayısıyla da büyük liderim. Dünya lideriyim aslında da tam
anlatamadım kendimi... İslam dünyasının Halifesi olacak adamım ben.
Görün beni...”
Tabiî Tayyipgiller’in bu yıkım taşeronluğu, efendisi olan ABD
Emperyalistlerinin de çok hoşuna gitmektedir. O çakallar; “Efferim
oğlum Tayyip, sen bu yolda devam et”, demektedirler, Hafız’ın sırtını
sıvazlayıp ensesini tapışlayarak...
Tayyip’in ara sıra ABD’yle atışır gibi görünmesiyse işin raconu
gereğidir. ABD, hizmetkârlarından ara sıra anti-Amerikan söylemde
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bulunmalarını ister. Böylelikle o hain işbirlikçiler halklarını daha rahat
kandırabilsinler diye... İşte Tayyip’inki de tamamen budur...
Tayyip’in “Van Minüt” şovu da aynen böyleydi. Hatırlanacağı gibi
Tayyip, o şovun bedelini ABD’deki Yahudi lobilerine tamı tamına
67 milyon dolar vererek ödedi. Tabiî milletin sırtından... O şirketlere
yalvardı Tayyip; “Benim İsrail’le aramı bulun”, diye. Onlar da 67
milyonu alınca İsrail’le Tayyipgiller’in arasını yeniden ballı kaymaklı
hale getirdiler. Neyse...
Konu, Tayyipgiller’in ihanet ve kötücüllükte hepsi birbiriyle yarışan
serüvenleri olunca kalem durmak bilmez...
Biz, Tayyipgiller Türkiye Cumhuriyeti’nin başına gelmiş, daha
doğrusu getirilmiş en büyük felakettir, diyoruz...
Fakat bunların sonu da yüz yıl önceki benzerlerinin hazin sonundan
asla farklı olmayacaktır. Yine biz “Galip Geleceğiz.”
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
31 Ağustos 2020
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Ayrım
On Beş

Mekke İslamı Devrimci İslam,
Medine İslamı Gerici İslam’dır
Ne hale getirdiniz ülkeyi böyle ülen?..
Tecavüzcüler, sapıklar, kadın ve çocuk katilleri, kamu malı hırsızları, vurguncular, soyguncular, hak hukuk tanımaz kanunsuzlar
cenneti haline getirdiniz memleketi… Ne biçim din sizin dininiz, Allah’tan korkmaz kuldan utanmazlar…
Sülalende dolar milyarderi olmayan kaldı mı Kaçak Saraylı Hafız?
Ve sülalende halk çocukları gibi askerlik yapan?
Şuraya bak ya… Sakarya Akyazı Kuzuluk’ta dergâh adlı yılan yuvası kuran Din Derebeyi Uşşaki Tarikatı Şeyhi Eyyüp Fatih Şağban
(Nurullah), torunu yaşındaki-12 yaşındaki kızcağıza altı ay süresince
tacizde bulunuyor.
Aynı tekkenin müritlerinden olan kızın babası, eşini ve kızını sapık
şeyhin hizmetine veriyor. Ha… Kızın babası da dergâhın tesisat işini
yapıyor. İnternete düşen telefon kayıtlarında şeyh diyor ki babaya,
“Ben de sana 25 bin liraya yapılacak işi 45’e (45 bine) verdim...” Yani
sen de mamalandın… He de bu işi kapatalım…
Görüldüğü gibi ahlâksızlık, çürümüşlük tek boyutlu değil. İnsanlıktan çıkmış bunlar. Tüm din simsarları -din alıp satanlar- sermayesi
din olanlar gibi…
Bir de ne diyor sapık din tüccarı, kızın babasına?
“Bir Ebu Bekir olamaz mısın? Haydi sen de bir Ebubekir oluver, ben kızını alayım.”

Ne yapmış Hz. Ebubekir?
Altı yaşındaki kızı Hz. Ayşe’yi Hz. Muhammed’e nikâhlamış. Ve
Hz. Muhammed Hz. Ayşe’yi dokuz yaşında yatağına almış. Zifaf etmiş.
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Bildiğimiz gibi Hz. Ömer de Halifeliği döneminde, Hz. Ali’den
kızı Ümmü Gülsüm’ü (Hz. Muhammed’in torunudur) dokuz ya da
on yaşında, bir anlamda zor kullanarak, almıştır. Eş edinmiştir, iki de
çocuğu olmuştur Ümmü Gülsüm’den.
Ah… Ah… İslam coğrafyasındaki bütün kadınların talihsizliği, Hz.
Hatice’nin ve Hz. Fatma’nın erken ölmeleridir.
Hz. Muhammed’le evlilik hayatı en uzun süren Hz. Hatice döneminde
hep tek eşli olmuştur Peygamber. İkinci bir eş almayı düşünmemiştir
bile… Hz. Muhammed’in en saygı duyduğu ve en sevdiği eşi olarak
kalmıştır.
Hz. Hatice Mekke’nin en asil, en zengin, en saygın ve en güvenilen
kadınlarından biridir. Lat Uzza Menat adlı Ana Tanrıçaların genlerini ve
ruhlarını taşımaktadır. Hz. Muhammed onunla karşılaşmamış olsaydı,
bizce asla din kurucusu olamazdı.
Medine dönemiyle birlikte cihatlar başlamış, kazanılan zaferler
neticesinde hem maddi ganimet hem de köle ve cariye ele geçirilmiştir.
Hz. Muhammed maddi ganimetlere itibar etmemiş, köle de
edinmemiş fakat cariyelerin cazibesinden kendisini kurtaramamıştır.
Hz. Ayşe’den sonra da onun üstüne çok sayıda eş ve cariye almıştır.
Hz. Hatice, Mekke döneminin sonlarına doğru 65 yaşında hayata
veda etmiştir. Hz. Muhammed 50 yaşındadır o anda. Mekke döneminde
ortaya konan 86 surede kadınlar aleyhinde tek bir ayet yoktur. Hz.
Hatice vardır çünkü o dönemde ve İslam, devrimci İslam’dır. Hz.
Muhammed’in kadınlara saygısı, hem sütannesi Halime’den hem Hz.
Hatice’den dolayı (onlara duyduğu saygıdan dolayı) çoktur.
Kadınları vuran ayetlerin tamamı Medine’nin yoğun cihatlar
döneminde ortaya konmuştur. Çünkü cihadı yapan erkeklerdir, onları
her yönden motive etmezseniz-güdülemezseniz, ölümüne savaşamazlar
ve zaferler kazanamazlar.
İşte bu sebepten kadın, Medine dönemi İslam’ında alta düşürülür.
Hz. Hatice türban, kara çarşaf filan da bilmez. Hiç kullanmamıştır
bu esaret aracı-simgesi giysileri, takıları.
Örtünmeyle ilgili ayetler İslam’ın son dört ya da beş yılı içinde
ortaya konmuştur. Tanrı buyruğu olarak Kur’an’a girmiştir.
Kadınlara dayak da hem Kur’an’a hem de Veda Haccı’na girmiştir
artık bu dönemde… Tabiî çokeşlilik de, sayısız cariye edinme de…
Özetçe Yoldaşlar; Mekke İslamı Devrimci İslam’dır, Medine İslamı
gericiliğin başladığı İslam’dır.
“Fatihler fethedilirler” kanunu tüm Antika Tarihte olduğu gibi
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burada da hükmünü yürütmüştür.
Mekke’nin fethiyle bu gericileşme hız kazanmıştır.
Hz. Muhammed Mekke’yi fethetmiştir görünüşte ama aslında kazanan
Ebu Süfyan, Muaviye ve Yezid olmuştur, Tarihin gösterdiği gibi…
Bunlar Antika Parababaları, Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının
temsilcileridir. Onların İslam’ı da artık bütünüyle tersyüz edilmiş
İslam’dır.
Mustafa Kemal de 1930’ların ortalarına doğru gericileşir,
hatırlanacağı gibi ve Toprak Reformunu savunarak Parababalarının,
Eşraf ve Agavatın çıkarlarına karşı tavır almaya çalışan, kendisine her
dönemde sadakatle bağlı kalmış en yakın silah arkadaşı İsmet İnönü’yü
harcamış ve 1937’de Finans-Kapital’in has adamı Celal Bayar’ı
getirmiştir Başbakanlığa. Öldükten sonra da yerine yine gericiliğin
temsilcilerinden Fevzi Çakmak’ın getirilmesini vasiyet etmiştir.
Böylece de CHP ve Ordu’nun gerisine düşmüştür.
Fakat CHP yönetimi ve Ordu, Cumhurbaşkanlığı için tek aday
belirlemiştir. O da İsmet İnönü’dür.
Fakat İnönü de bütün çabasına rağmen Toprak Reformunu hayata
geçirememiş, Antika Sermaye Sınıfının etkinliğini kıramamıştır. Çünkü
Antika Tefeci-Bezirgânlık, Modern Finans-Kapitalistlikle ittifaka
girmiş ve kaynaşmıştır. Egemen sınıflar karşısında tek tek kişilerin
gücü nedir ki…
O hain vurguncu ve sömürgen sınıflar ancak devrimci bir partide
örgütlenmiş, başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere Halkımız tarafından
yenilgiye uğratılabilir.
İşte biz bu sebepten Mekke Devrimci İslamı’nı ve Mustafa Kemal’i
savunuruz. Atatürk’ü değil. İkisi apayrı kişiliklerdir çünkü.

AKP’giller de, yılan yuvası tarikatlar da
İslam’ın gerici yönünü savunur
Demek ki İslam’ın bir vicdan-devrimci yönü vardır, bir de afyongerici yönü.
Günümüzdeki din bezirgânları, Muaviye-Yezid Dincileri elbette ki
afyon yönünü savunmaktadırlar İslam’ın…
İşte Tayyipgiller de, bu sapık şeyh ve benzerleri de afyon yönünü
savunmaktadırlar.
Günümüzün bütün tarikat ve cemaatleri de hep bu gerici yönünü
savunurlar…
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Bir geri dönüş yaparsak; Hz. Fatma da Hz. Muhammed’den altı ay
sonra bu dünyadan göçmüştür. Zaten çok zayıf, duyarlı, hassas, hisli,
kırılgan bir kadındır Hz. Fatma.
O zamana kadar çok eşli olmayı aklına bile getirmemiş olan Hz.
Ali de bu konuda kendine koyduğu freni kaldırmış, çokeşli olmuştur
artık…
Hz. Ebubekir ve Hz. Ömer de zaten çokeşlidir eskiden beri…
Böylece de cinsel ahlâk bakımından örnek alınabilecek hiç kimse
kalmamıştır.
Diğer yandan eşitlikçi bir Ekonomi Politika savunma ve uygulama
yönündense başta Hz. Muhammed ve Hz. Ali gelmek üzere Hz.
Ebubekir ve Hz. Ömer vardır örnek alınabilecek İslam önderleri olarak.
Kur’an’ın Mekke dönemi sureleri Komünizme varan bir sosyal eşitliği
savunmaktadırlar… Hz. Muhammed de diğer üç Halife (Ebubekir,
Ömer, Ali) de bu eşitlikçi ekonomi anlayışından yani İlkel Komünal
Toplum geleneğinden ömürlerinin sonuna kadar vazgeçmemişlerdir…

AKP’gillerle Ortaçağcı tarikatlar
“kader” birliği yapmıştır
Tayyipgiller’le her biri birer yılan yuvası olan, taciz ve tecavüzler
yatağı olan tarikatların, cemaatlerin bu denli sıkı dostluğu, anlaşması,
dayanışması hep aynı anlayışa sahip olmalarından kaynaklanır. Aynı
yolun yolcusudurlar… Aynı çamurdan yoğrulmadır-aynı toptan kesmedir
bunlar. Yani aynı Antika Sermaye Sınıfının temsilcisi oluşlarından
kaynaklanmaktadır. Tayyipgiller siyasi plandaki temsilcileridirler;
tarikatlar, cemaatlerse ideolojik plandaki temsilcileridirler.
Muaviye-Yezid ya da CIA-Pentagon İslamı, Antika TefeciBezirgân Sermaye Sınıfının ideolojisidir. Dünya görüşüdür. Kültürü,
felsefesidir…
Bunlar elbirliğiyle iktidar olacaklarını, Din Devleti kuracaklarını,
Şeriat Düzeni tesis edeceklerini düşünmektedirler, söylemektedirler…
Bu düşüncelerini gerçekleştirdikleri zaman kayıtsız şartsız iktidar
olacaklardır. O hayal içindedir bunların hepsi.
Ne diyor Eyyüp Fatih Şağban sapığı?
“Erdoğan; bekleyin, onun da zamanı gelecek, dedi”, diyor
müritlerine…
Mağdur-kurban kızımızın babası ne diyor telefon görüşmesinde
Şeyhe?
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“Senin peşinde 40 bin kişi var”, diyor. Yani 40 bin müridi varmış bu
sapığın…
İşin bir acıklı yönü de dergâhta bulunan müritlerin şikâyetçi olan
kızın babasını, hem de jandarmanın önünde, dövüp kolunu kırmaları.
Besbelli ki jandarma da ürkek davranıyor. Korusunu, merasını, deresini,
dağını korumaya çalışan köylülerimize ve doğaseverlere davrandığı gibi
sert davranamıyor. Çünkü biliyor bunların arkasında Tayyipgiller’in
olduğunu…
Ne diyordu Tayyipgiller’in en kaşar temsilcilerinden Bülent Arınç?
Aynen şunu:
***
Videonun tapesi:
Her şeyin garantisi biziz. Bu cemaatler beni çok iyi bilir, ben
onları çok iyi biliyorum. Bursa’dan bu cümleme dikkat etsinler. Biz
varsak siz de varsınız. Biz yoksak siz de yoksunuz.”[29]

***
İşte bu iş bu kadar nettir, arkadaşlar…
Tayyipgiller’le bu Ortaçağcı Yılan Yuvaları, Din Derebeylikleri etle
tırnak gibi kaynaşmışlardır. Biri olmadan öbürü de iktidar olamaz. Kader
birliğidir ya da daha doğru bir ifadelendirmeyle “Menfaat Evliliği”dir
bunlarınki… İşte bundan diyor bunların Kadın ve Aile Bakanı Sema
Ramazanoğlu; “Bir kereden bir şey olmaz”, diye…
Ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi hocalarından Prof. Dr.
Hasan Onat diyor ki bu aralar medyaya yansıyan taciz ve tecavüzler
hakkında;
“İnsanlar günden güne yalnızlaşıyor. Aile ilişkileri zayıflıyor.
Tarikata giren insan aileden göremediği sıcaklığı orada buluyor.
Tarikatlar onlara katılan gençlerin aile bağlarını hemen kopartıyor. Esnaf olana, tüccar olana bu kapalı devre yapılar bazı avantajlar sağlıyor. Bilgi boşluğu insanları bu tür oluşumlara sevk ediyor. Buralara gidenlere ‘Bir insan şeyhine öyle teslim olacak ki ölü
yıkayıcı elindeki ölü gibi’ kaidesine inandırıyorlar. Böyle olunca
olanlar oluyor. Basına yansıyan olaylar, buzdağının sadece görünen yüzü.”[30]
26 Ocak 2014, https://www.youtube.com/ watch?v=F2DgsnFmFJQ&ab_channel=CNNT%C3%9CRK.
[29]

https://www.veryansintv.com/tarikatlar-yeniden-gundemde-ilahiyatcilar-bunlar-hastalikli-yapilar.
[30]

139

Demek ki bilinenler, ortaya çıkanlar “Buzdağının görünen
yüzü”ymüş. Varın gerisini düşünün artık…
Kim bilir her gün kaç bin körpecik evladımız bu sapık insan
sefaletlerinin elinde, onların karanlık dehlizlerinde tecavüzlere uğruyor,
hayatları karartılıyor.

1400 yıl öncesinin Ortaçağcı Arap Kültürü
bizim kültürümüze ve bu çağa uymaz
Saygıdeğer Arkadaşlar;
Ne yazık ki bu Ortaçağ karanlıklarına doğru savruluş devam
ederse, toplumun dincileşme gidişi sürüp giderse, bu sapık şeyhlerin
ve yardımcılarının, korunmasız masum körpe evlatlarımıza saldırıları
artarak devam edecektir.
Çünkü toplum, bin dört yüz yıl öncesinin çürümüş Arabistan
kültürünün, geleneklerinin göreneklerinin bataklığına daha çok
saplanacaktır.
İnsan kişiliğini, onur ve haysiyetini tahrip ederek yok eden kültür
ve gelenekler, toplumumuza dayatılıp zorla benimsetildiği oranda
bu sapıklıklar, yürek parçalayıcı saldırganlıklar artarak devam edip
gidecektir.
Bu kültür, gelenekler, 1400 yıl öncesinin Arabistan’ına aittir. Bunları
bugün savunmak insanlarımıza, gençlerimize benimsetmeye çalışmak
Halkımıza ihanettir. Hatta tüm halklara, insanlığa ihanettir.
Kazakistan eski Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev’in
türban ve kara çarşaf konusunda söylediği gibi; “Biz Türk’üz, Arap
değiliz. Bizim kadınlarımız bunların içine hapsedilemez. Bizim
kadınlarımız özgürdür”, diyebilmeliyiz.
Yani 1400 yıl öncesinin Arap Kültürüne özenmemeliyiz. Bunlar
bizim geleneklerimize ve ahlâkımıza uymaz, diyebilmeliyiz.
Bu tarikat ve cemaatler de, Tayyipgiller de elbette sürgit var olmayacaklar.
Bu insan düşmanı, ahlâk düşmanı, vicdan, merhamet, hak adalet düşmanı
CIA yönetimindeki Ortaçağ kurumları defolup gideceklerdir ülkemizden.
Bu çağdışı, akıl ve bilim dışı, insanlık dışı örgütler Tarihin lanetli sayfaları
arasında var olacaklardır yalnızca… Neyse…
Saygıdeğer arkadaşlar;
Bu konuyla ilgili yüz yıl önce yaşanmış dramatik bir anekdot
aktaralım sizlere de azıcık da olsa öfkemiz yatışsın, acımız, üzüntümüz
hafiflesin.
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Olayı anlatan Nazım Canca’dır. Kim midir bu adam?
Onun anılarını; “Hayatım ve Hatıralarımda Atatürk”, adıyla
kitap halinde yayıma hazırlayan kızları ve oğulları, babalarını şöyle
tanımlıyorlar özetçe:
“BABAMIZ ve HATIRALARI
“Nazım Canca, askerlik görevini Ulu Önder Atatürk’ün
huzurunda Çankaya Köşkü’nde yapmış, askerliğinin bitimine yakın O’nun izniyle Emniyet Teşkilâtı’na müracaat etmiş ve polis
olarak Ata’sının Rusça mütercimi, kütüphane memuru ve yakın
koruması olarak 10 Kasım 1938’e kadar hizmete devam etmiştir.”

Söz konusu olayı şöyle nakleder Nazım Canca:
***
KUR’AN KURSU
Ben dört yaşımdan itibaren camiye, Kur’an kursuna devam
ediyordum, altı yaşımdayken bir küçük yaprağı ezberden ve makamlı
okurdum. Sesim çok güzel olduğu için dedem, beni kapı önündeki bir
armut ağacı üzerine yaptığı tahtadan merdivenli derme çatma minareye
çıkartır, beş vakit ezan okuturdu. Bilhassa Ramazan’da tatlı uykumdan
uyandırarak sahurda okuduğum ezan ile yörenin köy ve mahalleleri de
uyanırlardı. Daha sonra öğrendim ki huşu içinde beni dinlediklerini
dedeme söylemişler.
Günlerden bir gün sınıfta hoca bizi diz üstü oturtmuş rahlelerimizin
üzerindeki Kur’an’ı okuturken, diğer taraftan yine bizim gibi öğrenci
olan on iki-on üç yaşlarında, yeni olgunlaşmaya başlamış Fethiye
(soyadı Kakicina idi) adındaki kızı kucağına oturtarak güya ona güzel
meşk ettiriyor ve Kur’an okundukça hoca, “ha ha ha” diye bir tempo
tutturuyordu. Bizlerden hangimiz başımızı kaldırmaya yeltensek
elindeki uzun fındıktan sopası ile başımıza vuruyordu.
Hocanın bir ara temposunun dışında acayip homurtulu sesler
çıkarmaya başlaması üzerine zaten bidayetten (en başından) beri
bir şeyler döndüğünü sezmiş olduğumdan daha fazla kendime engel
olamadım. Bu hâli görmek son damlayı taşırmıştı. Rahleyi kaptığım
gibi hocanın kafasına indirip koşarak eve geldim. Dedemi avludaki
armut ağacının altında olurmuş kahvesini içerken buldum. Beni
zamansız karşısında görünce zaten sert çehreli olan yüzü birden daha da
sertleşti: “Bu saatte işin ne burada?”, diye sordu. Ben de hiddetle yanına
yaklaşarak: “Beni ulema yapmak istediğin ilim bu yolda ise böyle ilim
istemem”, deyip ben de ona sert bir lisanla isyan etmiş oldum. Sonra
camideki durumu izah ettim. Beni tam bir sükûnetle dinledikten sonra,
mahalli lisanla: “Git kara Emu’yu çağır”, dedi. Koştum çağırdım.
Hemen pür silah geldi. Dedem bir fısıltı hâlinde emrini vermişti. Kara
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Emu hemen hızlı adımlarla oradan ayrıldı. Gece geç bir zamanda
evimize gelerek, dedeme şunları anlattığını işittim: “Camiye gittiğimde
hoca ortalarda yoktu; yükte hafif, pahada ağır eşyalarını almıştı;
memleketi Of’a doğru kaçtığını, sahil yolundansa dağ yolunu tercih
edeceğini sezerek takip ettim. Nitekim öyle olmuş. Yakalayarak icabına
baktım ve yolun altına gömdüm.”
Bu işten hiç kimsenin haberi olmadı. Ertesi gün dedem beni kolumdan
tutarak ilkokula götürdü. O zamanın okulunda tedrisat; Arapça, Farsça
ve Türkçe karışımıydı. Birinci sınıftan evvel, bir sene çocuklara ihzari
[hazırlık sınıfı] okutulurdu ve bir çatı altında hem ilkokul hem de rüştiye
mektebi vardı. Öğretmenlerden bir heyet önünde beni imtihan ettiler.
Bu sırada dedem de bir kenarda oturmuş beni izliyordu. İmtihanda
hocalar bana hayret ediyor, bir türlü inanamıyorlardı. Kur’an’ın neresini
gösterdilerse çatır çatır okuyordum. Hocalar: “Değil ihzari, birinci ve
hatta ikinci sınıfa versek yazık olur bu çocuğa”, diyerek sonunda beni
üçüncü sınıfa kaydettiler. Rüştiyeden Aliyyülalâ ile mezun oldum.
Burada yeri gelmişken şunu da izah etmeliyim. Memleket o
devirlerde kim kime, dum duma tabir edilecek şekilde karmakarışık
bir durumda idi. Vuran vurana, alabildiği kadar eşkıya ile her yörede
gasp, soygun ve dağlara zenginleri kaldırıp fidye isteme, hasılıkelam
kanun var ama tatbikçisi yok, devlet diye bir şey kalmamış, padişah
memleketi istila devletlerine taksim ettirmişti. Kanun söz konusu
olunca da yörenin kendine mahsus törelerinin tatbik edildiği bir zaman
içindeydik. Dedem, en sözü geçenlerinden biri olması hasebiyle
yörenin namusunu, can ve mal emniyetini korumak için yalnız kendi
sülalesi değil; tüm yöreyi korumak maksadı ile seçkin kişilerden silahlı
bir topluluk kurmuştu. Kurulan bu teşkilattan haberdar olanlar bizim
yöremize yaklaşamıyorlardı. Cancaların parolası şu idi: “Birimizin
derdi ve namusu hepimizindir.” Kurulan bu koruma teşkilatının başında
Durali Dayı dediğimiz namuslu belalılardan biri ve Kara Emu (Kara
Mustafa) vardı.[31]

***

“Keşke Yunan Galip Gelseydi”ciler
ne çok haindirler…
Görüldüğü gibi Yoldaşlar, bu Ortaçağcı ahlâk, namus, vicdan
düşmanlarının ruhiyatları, davranış kalıpları Tarihte de günümüzde de
hep aynıdır…
Nazım Canca, yukarıdaki satırlarda “Mütareke Dönemi”nin ağır
şartlarını ve tablosunu da anlatmış oluyor.
[31]

age, s. 23-24.

142

Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve silah arkadaşlarının önderliğinde
verilen Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ve onun
zaferinin Türkiye’ye, Halkımıza ne büyük kazanımlar getirdiğini ortaya
koymuş oluyor…
O hazin tablodan ancak bu önderlerin komutasındaki savaşın
zaferiyle çıkılabildiğini anlatmış oluyor…
Tabiî aynı zamanda da bugün hâlâ Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal,
İnönü düşmanlığı yapan; “Keşke Yunan Galip Gelseydi” diyen Fesli
Kadir ve benzeri alçaklarla onlara yandaşlık edenlerin “ne çok hain”
olduklarını ortaya çıkarmış oluyor bir kez daha…
Ha bu Uşşakî Dergâhı sapığıyla Fesli Kadir’in ve AKP’giller
tayfasının aynı fotoğraf karelerine girmişlikleri de vardır, değil mi?
Eee, dedik ya bunlar Tırhallı bir hallıdır diye…

Olayın bir diğer acı boyutu da, kendini savunamayacak durumdaki bir
yavrumuza yönelik ahlâksızca saldırıyla ilgili haberlere, mahkemenin
yayın yasağı getirmiş olmasıdır.
Bu yasakçılığıyla ne yapmış oluyor mahkeme?
Facia haberinin yayılmasını, halk kitlelerince bu rezaletlerin
öğrenilmesini engellemeye çalışmış oluyor. Böylelikle de sapık şeyh ve
tarikatını korumuş oluyor.
Ne diyordu bir başka tecavüzcü sapık tarikat hocası?
“Ben bir talebeme tecavüz etmiş olabilirim. Sen bunu biliyor
olabilirsin. Fakat susacaksın, görmeyeceksin.”
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***
Videonun Tapesi:
“Bir yanlış yapılmış olabilir. Sakın kin besleme, kibir besleme. Müslümanın Müslümanda hakları vardır, görmemezlikten
gel, duymamazlıktan gel. Zaten bir insan her şeyi görürse, duyarsa mutlu olmaz. Görmeyeceksin, duymayacaksın, bilmeyeceksin.
Öyle değil mi?”[32]

***

İşte Tayyipgiller emrindeki mahkeme de aynen bu alçak tecavüzcünün
istediğini yapıyor…
Neden?
Çünkü dediğimiz gibi bunlar aynı yolun yolcusudur. “Olur böyle
şeyler… Ne önemi var ki bunların, bu şeyler oluyor diye dostluğumuzu
mu bozalım bu kardeşlerle?”, diye düşünüp davranıyorlar.
Ve ne diyor bir tarikat müridi?
“Polis, bekçi, memur yapmak için dindar adam lazım dediniz. Yüzlerce yolladık. FETÖ’ye karşı yanınızdaydık, karşılığı bu muydu?”
“Vakıftaki bazı kardeşlerimin son yaşanan hadiselerden sonra
artık devlete giremeyiz korkusuyla sınava girmeyeceğini duydum.
Hocamız masum, hepsi mahcup olacak. Özellikle bizlerden memur
yapmak için isim isteyenler. Siz gayreti bırakmayın. Gayret bizden
takdir Allah’tan.”[33]

Tayyipgiller, devleti tüm kurum ve kurallarıyla dincileştiriyorlar
artık. Bir din devleti inşa ediyorlar…
Savcı, yargıç, öğretmen, polis, bekçi olarak gördüğümüz ya da
karşımıza çıkarılanlar önemli oranda Tayyipgiller’in, MHP’nin veya
her çeşitten tarikat ve cemaatlerin militanlarıdır, müritleridirler gayrı.
Bunlar kendilerinden olmayanı düşman kabul ederler ve düşmana
davranır gibi davranırlar.
Bunlardan ve bunların oynatıcısı ABD-AB Emperyalistlerinden
uzak duran, akla, bilime, vicdana ve insani olan her şeye daha yakın
olur.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Eylül 2020
https://www.youtube.com/watch?v=iHMt3qBSiMM&ab_channel=EHL%C4%B0S%C3%9CNNETYOLU.
[32]

https://sendika63.org/2020/09/tekkeyi-bekleyen-murit-polis-bekci-memur-yapmak-icin-dindar-adam-lazim-dediniz-yuzlerce-gonderdik-karsiligi-bu-muydu-595758/.
[33]
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Ayrım
On Altı

12 Eylül, halkımızın üzerinden silindir gibi geçti
CIA “Oğlan”ı, faşist darbeci, insanlık ve vatan millet düşmanı, satılmış General Kenan Evren’den bile daha aşağılık, vicdan, merhamet
ve ahlâk yoksunu bir insan sefaleti var mıdır bugün siyasi ortamda?
Evet, vardır...
Kim midir bu yaratık?
Faşist Cuntaya ve Başgoril’i Kenan Evren’e;
İşkencelerinizde, idamlarınızda, infazlarınızda, hapishanelerinizde, özetçe tüm yapıp ettiklerinizde ılımlı davranıyorsunuz, yumuşak
davranıyorsunuz, böyle olmaz. Bu şekilde sonuç alamazsınız.
Karşınızdakiler yani mücadele ettiğiniz düşmanlarınız “Sovyet
Sosyal Emperyalizminin ajanlarıdır.” Onlara karşı çok daha sert ve
acımasız olacaksınız, diyen Binkalıplılar Dergâhı’nın Şeyhi psikopat
Doğu Perinçek’tir!..
Ne yapmıştı Faşist Cuntacılar yani Kenan Evren ve avanesi?
Özetçe şunu:
“12 EYLÜL DARBESİNDE NELER OLDU?
“12 Eylül Darbesi sonrasında Kenan Evren ve kuvvet komutanlarından oluşan Milli Güvenlik Konseyi 1983 genel seçimlerine
kadar Türkiye’ye ilişkin tüm kritik kararları aldı. 1980 ihtilali ile
Süleyman Demirel’in Başbakan olduğu hükümet görevden alındı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi lağvedildi. Anayasa uygulamadan
kaldırıldı.
“Siyasi partiler kapatıldı, parti liderleri gözetim altında tutuldu, yargılandı. Türk siyasetinin yeniden tasarlandığı ve yaklaşık
dokuz yıl süren askeri düzende, 14 bin kişi yurttaşlıktan çıkarıldı.
“Açılan 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 517 kişiye idam
cezası verildi. 171 kişinin işkenceden öldüğü belgelendi. 937 film
sakıncalı bulunduğu için yasaklandı. Gazeteler 300 gün yayın ya-
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pamadı. 30 bin kişi sakıncalı olduğu için işten atıldı.
“(...)
“Asmayalım da besleyelim mi?”
“Yönetime el koyan cuntacı askerler, acısı yıllarca sürecek
idamların kararını da verdi. Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına
alınırken, 517 kişi için idam istendi.
“Darbeden sonra ilk idamlar, 9 Ekim 1980 tarihinde gerçekleşti. İlk olarak sol görüşlü Necdet Adalı, ardından ülkücü Mustafa
Pehlivanoğlu idam edildi. Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini
öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren, 19
Mart 1980’da idama mahkûm edildi.
“(...)
“Kenan Evren’in 17 yaşında astırdığı Erdal Eren için söylediği
“Asmayalım da besleyelim mi?” sözü ise yıllarca unutulmadı.
“Eren’in idam kararı, Yargıtay tarafından iki kere iptal edilmesine rağmen, Milli Güvenlik Konseyi tarafından onaylanan kararla
ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980’de Ankara Merkez Ulucanlar
Cezaevi’nde infaz edildi.
“İdamları imzalarken elim bile titremedi”
“12 Eylül Darbesi’nin baş aktörlerinden dönemin Genelkurmay ve Milli Güvenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Kenan Evren,
katıldığı bir televizyon programında, imzaladığı idam kararlarına
ilişkin olarak “ İdamları imzalarken elim bile titremedi” dedi.
“İŞKENCE, KATLİAM
“Darbe döneminde 650 bin kişi gözaltına alındı. Kayıtlı 90 güne
kadar gözaltında tutuldular. Kayıtsız 150 günü geçen gözaltılar
yaşandı. Gözaltına alınan insanların yüzde 95’i işkenceye tabi tutuldu. İşkencede 171 kişi öldürüldü. 12 Eylül döneminde bütün cezaevleri zulüm ve işkence evine dönüştü. Ancak en yoğun işkence
Diyarbakır Cezaevi’nde yaşandı. 34 tutuklu burada öldürüldü. İç
Güvenlik Komutanı Esat Oktay Yıldıran, tutuklu ve hükümlüleri,
kaba dayak, falaka, dışkı yedirme, copla tecavüz, lağım suyunun
içine bırakma gibi işkencelere maruz bıraktı.
“(...)
“MİLYONLARIN HAYATI ETKİLENDİ
“Darbeden sonraki süreçte askeri yönetim, milyonlarca kişinin
hayatını etkileyen kararların altına imza attı ve yıllar sürecek travmalara neden oldu.
“Darbe sürecinde 650 bin kişi gözaltına alındı, açılan 210 bin
davada 230 bin kişi yargılandı, 7 binden fazla kişi için de idam cezası istendi. Bunlardan 517 kişiye idam kararı verilirken kararların 50’si uygulandı. 14 bin kişi vatandaşlıktan çıkarılırken yaklaşık
100 bin kişi, örgüt üyesi olma suçundan yargılandı, 30 bin kişi ise
“sakıncalı” olduğu iddiasıyla işten çıkarıldı.
“İşkence ve faili meçhullerin çokça yaşandığı dönemde bine
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yakın film yine sakıncalı bulunduğu için yasaklandı, 4 bine yakın
öğretmen, çok sayıda üniversite görevlisinin işine son verildi. Yüzlerce gazeteci için de binlerce yıla varan hapis cezaları istendi.”[34]

Bunlara ilaveten onlarca genç kızımıza tecavüz edildi...
Bu faşist darbe, bir CIA ve ABD Ulusal Güvenlik Ajansı operasyonu
idi. Bu ajan örgütlerinin yönettiği bir Süper NATO-Gladyo-Kontrgerilla
operasyonu idi. Hatırlanacağı gibi ABD Çakalıyla birlikte Avrupa
Birliği Emperyalist Haydutları da sevinçle ve övgüyle karşıladılar
Darbeyi ve Darbecileri...
Neyi mi amaçlıyordu?
Şunu:
27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği kısmi özgürlük ortamında
çığ gibi gelişen Devrimci Hareketin-Devrimci Güçlerin önünü kesmeyi,
Devrimcileri asarak, infaz ederek, zindanlara tıkarak korkutmayı,
yıldırmayı, sindirmeyi ve aynı süreçte gelişen Sosyalist Kültürün
kökünü kazımayı.
Böylece de IMF, Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü adlı
emperyalist finans kuruluşlarının hazırlamış oldukları “24 Ocak
Kararları” denen, Türkiye’nin ekonomice Batı’nın açık sömürgesi
durumuna düşürülmesini hedefleyen sömürü, soygun ve talan
programının hiçbir dirençle karşılaşılmadan uygulanmasını sağlamayı.
Tabiî bu ihanet uygulamalarının hukuki zemini de oluşturuldu
bu arada. ABD ajanlarının-uzmanlarının hazırlamış oldukları 1982
Anayasası kabul ettirildi. Buna uygun grev ve lokavt yasaları, toplu
iş görüşmesi yasaları hazırlatıldı. Artık hakların adı vardı, kendi yoktu.
Dolayısıyla da hem düşünce özgürlüğü yok edildi hem de başta İşçi
Sınıfımız gelmek üzere alınteriyle geçim sağlayan tüm halk kesimlerinin
hak arama yolları tıkandı, bağlandı...
Yani özetçe; Türkiye, ABD ve AB Emperyalist Haydutları için
dikensiz bir gül bahçesine çevrilmiş oldu.
12 Eylül’ün Ekonomi Politiği buydu işte!..

https://www.gercekgundem.com/guncel/118289/12-eylul-1980-darbesinin-yildonumu-12-eylulde-neler-oldu.
[34]
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Bin Kalıplı Doğu Perinçek
dün NATO ve ABD’yi savunuyordu,
bugün (aynı anlama gelen) AKP’yi
Eşeklerin bile anlayabileceği açıklıkta bir CIA operasyonu olduğu
görülen bu faşist darbeyi Binkalıplılar Dergâhı’nın Şeyhi Doğu
Perinçek nasıl okuyor?
Mabadıyla okuyarak, onun Türkiye’yi işgale hazırlanan “Sovyet
Sosyal Emperyalizmi”nin içerideki ajan güçlerine karşı Türk
Ordusu’nun yaptığı bir derdest etme harekâtı olduğunu sanıyor.
Ordumuz milli bir duruş sergiledi, Sovyet Sosyal Emperyalistlerinin
heveslerini kursaklarında bıraktı, diyor.
D. Perinçek ve avanesi o zamanlar NATO’yu ve Amerika’yı
savunuyordu. Avrupa Ordusu’nun daha da güçlendirilmesini ve
Sovyetler karşısında vurucu bir hale gelmesini öneriyordu ABD ve AB
Emperyalistlerine.
Ve hatta; ABD ve AB’nin Sovyetler Birliği’ne karşı ABD’nin
ürettiği insanlık düşmanı NÖTRON BOMBASI’nın, gerektiğinde
duraksamadan kullanılmasını öneriyordu yine bu emperyalist
haydutlara...
Hatırlanacağı gibi Nötron Bombası, binalara zarar vermeyen fakat
radyasyon etkisiyle bütün canlıları yok eden bir insanlık düşmanı
nükleer silahtır.
ABD Çakalı bile bu canavarlar silahını uzun süre savunamamış ve
envanterinden kaldırmıştır bir süre sonra...
İşte Doğu Perinçek denen bu Hitler Karikatürü insan sefaleti,
insanlıktan zerrece nasiplenmemiş bir acayip yaratıktır.
İnsan hasbelkader sokakta ya da herhangi bir yerde karşılaşsa midesi
bulanır, kusası gelir. Neyse...
***
Bilindiği gibi bu aşağılık soytarı, Mart 2014’ten bu yana da
Tayyipgiller’in amigoluğunu yapmaktadır. Sefalet tabiî ne olacak…
İktidarda kim varsa ona yamanacak…
Denizleri astırmak için 70’li yılların başında kanteri döken
Süleyman Demirel’in ve avanesinin de dostu ve müttefiki olmuştu bu
namus ve ahlâk yoksunu yaratık. Ve Denizlerin idamına oy veren Hasan
Korkmazcan adlı Demirelci gericiyi de partisinin yönetimine getirmişti.
Yani aşağılık ve insanlıkdışı olmak kaydıyla ne ararsanız var bunda…
Bu şahıs ve avanesi hakkında 617 sayfalık büyük boy yani ders
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kitabı ebadında bir kitap yayımlamıştık, 2015 Mayısı’nda.
Bu şeyhin ve tarikatının o tarihe kadarki tüm ihanetlerini bir bir ele
alıp açık-somut-kesin kanıtlarıyla en cahil insanımızın bile anlayacağı
açıklıkta ortaya koymuştuk.
Şimdi oradan, 12 Eylül Faşist Darbesi’yle ilgili bunların yapıp
ettiklerini belgeleriyle gösteren bölümü aktaralım.
Ki yeni kuşaklar görüp öğrensinler bu sefaletlerin içyüzlerini ya da
utanç verici tarihlerini.[35]
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Eylül 2020

Söz konusu yazıya şu linkten ulaşılabilir:
https://www.hkp.org.tr/darbeci-fasist-generalden-bile-daha-zalim-daha-halk-dusmani-ve-daha-alcak/
[35]

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un “Bin Kalıplılar” isimli kitabının tamamı, e-kitap şeklinde aşağıdaki linkten indirilebilir:
https://drive.google.com/file/d/1h9vvoJ-L0yCnZ6hWo5p7dGNcxaR8BS_X/view
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Ayrım
On Yedi

1965 sonrası iktidarların hedefi
Komünizmin kökünü kazımak olmuştur
27 Mayıs Politik Devrimi’nin getirdiği kısmi özgürlük ortamında
çığ gibi gelişen Devrimci Gençliğin verdiği ikinci şehidimizdir Taylan
Özgür. (İlk şehidimiz, İTÜ’nün Gümüşsuyu Kampusundaki Yurt binasının üçüncü katından, polis tarafından aşağıya atılarak katledilen
Konyalı hemşerimiz Vedat Demircioğlu idi. Polis, yaptığı katliamın
şeklini gizleyebilmek için Yoldaş’ımızın cesedini, düştüğü yerden 20
m kadar Kampus girişine doğru sürüklemiş, sanki orada olmuş bir
arbede sonucu hayatını kaybetmiş görüntüsü vermeye çalışmıştır.)
21 yaşındaydı katledildiğinde Taylan Yoldaş. ODTÜ öğrencisiydi.
Devrimci Gençliğin bir toplantısı için gelmişti İstanbul’a. Beyazıt’ta
katledildi. Tetikçi-katil İhsan Çakıcı, İstanbul Emniyetinin bir polisiydi. Kalleşçe vurdu arkadan, sırtından Yoldaşımızı. Kurşun alt göğüs boşluğundan girmişti. Ani ölüme yol açacak hayati bir organı
parçalamamıştı. Ve vurulduğunda silahsızdı Taylan... O zaman üst
düzey şeflerinin dışındaki polisler, geneli Kırıkkale olmak üzere 7/65
çapında tabancalar taşıyordu...
Sonra yere yıkılan Yoldaşımızı gelip aldı polisler. Merkezlerine götürdüler. Orada tam tamına üç buçuk saat işkence ettiler ve sorguladılar. Kan kaybından öldü Yoldaşımız...
Taylan Yoldaş’ımızın babası (Hasan Baba) da 27 Mayıs Politik
Devrimi’ne Ankara’da aktif olarak katılmış devrimci bir binbaşıydı.
Sonrasında, dönemin Başbakanı “Morrison Sülü” lakaplı ABD
tarafından devşirilip yetiştirilen, Türkiye’ye gönderilip 1965 yılında
İsmet İnönü’nün yerine Başbakan yapılan Süleyman Demirel, İhsan
Çakıcı adlı katili korumaya aldı. Bir süre sonra da yurtdışına gönderdi,
oradaki bir TC birimine görevli olarak...
Yani gerçek katiller S. Demirel, CB Cevdet Sunay ve mevcut
hükümet ile 1952’de Türkiye’nin NATO’ya sokulmasından altı ay
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sonra kurulan “Seferberlik Tetkik Kurulu” adlı; maddi giderleri ve
fiili yönetimi ABD-CIA tarafından sağlanan Kontrgerilla’ydı. Ya da
Süper NATO-Gladyo’ydu.
27 Mayıs’ın o güzel günlerinde hızla gelişip güçlenen Devrimci
Güçlerden çok rahatsız olmuştu ABD Emperyalist, insanlık düşmanı
çakalı. Hemen CIA’sını, Ulusal Güvenlik Ajansı’nı harekete geçirerek
bu güçlerin kırdırılması için emirler verdi...
Zaten siyaseti de yönetimine almıştı. Sadece iktidar partisi Demirel’in
Adalet Partisi’ni değil, Anamuhalefet partisi olan CHP’nin de içinde
devşirmeler yapmış, ajanlar yetiştirmişti. Denizler’in idamında bu
devşirmelerin Demirelgiller’le birlikte evet oyu kullandıkları resmi
kayıtlarda durmaktadır. MHP zaten Süper NATO’nun siyasi plandaki
örgütüydü.
Molla Necmettin’se zaten Ortaçağcı ideolojisi itibarıyla kallavi bir
CIA gönüllüsüdür...
Yerli-yabancı Parababaları, 12 Mart 1971 Faşist Darbesi’yle 1961
Anayasasının getirdiği kısmi özgürlükleri tamamen ortadan kaldırmak
istediler. Fakat 1960 Politik Devrimi’nin izleri çok tazeydi. O yüzden
bunu göze alamadılar. Bazı değişikliklerle yetinmek zorunda kaldılar.
Bu değişikliklerin özü, 27 Mayıs’ın getirdiklerini yok etmekti. Kısmi
de olsa 1961 Anayasasının getirdiği düşünce açıklama ve örgütlenme
özgürlüğünü ortadan kaldırmaktı. Hak arama yollarını tıkamaktı.
Halkımızı sağmal sürü haline getirmekti.
Hatırlanacağı gibi bu faşist darbe ve anayasa değişikliklerinin
getirdiği hak gasplarını yeterli görmemiş olacaklar ki, CIA ve yerli
işbirlikçileri 10 yıl sonra, 12 Eylül 1980’de ikinci bir faşist darbe daha
yaptırdılar, Amerikancı hain generallere. Ve onun anayasasına da 1982
Anayasası adı verilir.
Bu gerici-faşist Anayasayla hak arama yolları iyice tıkandı...
Yani 1965’ten bugüne kadar gelen iktidarlar temel hedef olarak
Komünistlerin kökünü kazımayı koymuşlardır önlerine. Bu konuda
yalnızca Bülent Ecevit Hükümetlerine olumlu bakılabilir, onları bu
kategori içine sokmayabiliriz.
ABD ve CIA, 27 Mayıs 1960 Politik Devrimi’nden sonra Türk
Ordusu’nu da çok sıkı biçimde denetim altına alma gereğini duymuştur.
Yurtsever General Cemal Madanoğlu’nun anılarında anlattığı üzere,
artık her askeri birlik içine resmen “müşavir” adı altında ajanlarını
yerleştiriyor ABD. Bunlar raporlar tutuyorlar personel ve gidişat
hakkında. Ve o raporlar doğrultusunda terfi ve atamalar-görevlendirmeler
oluyor Ordu’da. Yani alçak Emperyalist Çakal, tıpkı kendi ordusunu
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yönetir gibi yönetiyor Türk Ordusu’nu da...
Velhasıl artık Ordusu da, Polisi de, Siyasileri de, sözde “Sivil
Toplum Örgütü” adlı örümcek örgütlenmeleri de aynen “Komünizmle
Mücadele Derneği” gibi çalışıyorlar...
Demirel haini-alçağı binlerce devrimcinin katlinden sorumludur.
Sıfır numara Amerikan uşağıdır. Molla Necmettin’i de, Türkeş’i de,
Özal’ı da, Çiller’i de öyle...
Tabiî Tayyipgiller de bunların yolundan giden halk düşmanlarından
oluşmaktadır...
İnternette dolaşan videosunda ne diyor, N. Erbakan?
“İkimiz de antikomünisttik fakat oyları hep Demirel alıyordu...”

Eee, o zaman öyle istiyordu ABD ve casus örgütleri...
Demirel alçağının Denizler’in idamının Meclisteki oylamalarının
olduğu anlardaki, ağzı kulaklarında o yağlı işkembeden oluşan bedenini
zıp zıp zıplattığı görüntüleri geliyor hep gözümün önüne... Ve nasıl da
insanlıktan çıkmış bunlar, diye düşüncelere sürükleniyorum öfkeyle,
nefretle...
Ve hiçbir zaman nedamet getirmedi o alçaklığından. Sorular üzerine;
“O zamanın şartları öyle gerektiriyordu”, diyerek savundu
cellatlığını...
Ayrıca da Denizler’i idama mahkûm eden faşist cunta mahkemesinin
savcısı Baki Tuğ’u partisinden milletvekili seçtirerek Meclise taşıdı.
Bu alçak da; “1971’de neysem şimdi de oyum”, diyerek savundu
övünçle cellatlığını...
Şimdilerde bazı gafil ve hainler, bu Amerikan uşaklarını; “sorumlu
devlet adamı, ciddi devlet adamı”, gibi yaftalarla savunmaktadırlar
sosyal medyada.
Bunlardan dökülenlerin bir kısmı bugünlerde yeni partiler
kurmaktadırlar, sözümona “Milli Merkez”ler oluşturmaktadırlar.
ABD ve casus örgütleri bu kullanışlı piyonları yıllar yılı Milletvekili,
Bakan, Başbakan olarak kullanıp SKT’leri dolduktan sonra sıkılmış
limon gibi çöplüğe atmıştır...
Fakat bunlar uşaklık, halk düşmanlığı ve vatan satıcılığı karşılığında
yaşadıkları ihtişamlı günlerin özlemi içindedirler hâlâ. O bir elleri yağda
bir elleri balda yaşadıkları tatlı günlerin, yılların tadı damaklarında
kalmıştır.
Acaba yeniden o günlere dönebilir miyiz, o koltuklara oturabilir
miyiz, diye hayaller kurmaktadırlar ve hatta siyasi partiler bile
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kurmaktadırlar.
Fakat kendilerinin Amerika tarafından terk edildiğini de
bilmektedirler...
O yüzden de; “Madem bize Amerika’dan bir yardım, medet yok, o
zaman halka dönelim. Belki halkı ikna eder, kandırır, seçiliriz”, diye
düşünmektedirler. Bu nedenle de ömürlerinde ilk kez halkın dertlerini,
ülkenin gerçek sorunlarını dile getirmektedirler.
Yani bunlar halkçıyı, ulusalcıyı, özetle namusluyu oynamaktadırlar.
Peki bunlara inanmalı mıyız?
Asla...
Eğer bunlar bir gün yeniden iktidara gelseler (gelemezler de, gelseler
diyelim), ne yaparlar?
İsmet Paşa’nın veciz anlatımıyla; “Geçmişte-daha önce ne yaptılarsa
onu...”
Bu gerçek, matematiksel bir kesinlik taşır.
8 yaşımızdan itibaren çocukluk ve gençlik yıllarımızın geçmiş olduğu
Konya’nın kenar mahallesinde (Gemalmaz Mahallesi) kullanılan bir
özdeyiş vardır;
“Orospunun sonu ebelik, puştun sonu hocalık”, diye.
Anılan vatandaşların şu anki hazin durumları ve tutumları da bu
sözün kapsamı içindedir...
Yanılmayalım, kimseyi de yanıltmaya çalışmayalım...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Eylül 2020
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Ayrım
On Sekiz

Molla Barzani,
ABD Emperyalist Çakalına
kulca kapılanmıştır
Amerikancı Feodal ve Burjuva Kürt Hareketi’nin hiçbir bileşeni,
Fidel Castro’yu sevmez. Hatta Hugo Chavez’i ve Evo Morales’i de
sevmez.
Hatta nefret ederler.
Neden?
Çünkü bu büyük devrimci önderler, ömürlerini insanlığın baş
düşmanı ABD Emperyalist Çakalına karşı mücadeleyle geçirmiştir.
Amerikancı Kürt Hareketi ise ister feodali olsun ister burjuvası
olsun; dünyanın en önde gelen Amerikanofillerindendir.
Güneyli baba Barzani yani Molla Mustafa Barzani, Irak Merkezi
Yönetimi’nin kısmi özerklik teklifini, Amerika’nın destek vaatlerine
kanarak reddetmiş; silahlı isyana girişmiş, hezimete uğrayınca da halkını
kaderiyle başbaşa bırakarak canını kurtarmak için kapağı ABD’ye
atmış ve orada ölmüştür. İsyan öncesinde kendisini dolmuşa bindirenler
arasında Henry Kissinger’a kadar yığınla ABD ajanı olmasına rağmen;
ABD’de görüşme taleplerini hiçbir devlet yetkilisi kabul etmemiştir.
ABD Başkanı’na 1977’de yazdığı iki mektupta, ABD uşaklığına
zirve yaptırmış olmasına rağmen, bunlara cevap verilmemiştir.
Eee, ABD Haydudu böyledir işte. Kullanım değeri olduğu sürece
değer verir görünür uşaklarına. O değeri kaybettiklerinde ise kullanılmış
bir peçete gibi buruşturup çöpe atar onları…
Şimdi Molla Mustafa Barzani’nin bu mektuplarından bazı bölümleri
aktararak, içerikleri konusunda bilgilenelim.
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***
Molla Mustafa Barzani’nin ABD Başkanı Jimmy Carter’a
yazdığı 9 Şubat 1977 tarihli birinci mektuptan bölümler:
“Başkanlık seçimini kazanmanızdan dolayı sizi yeniden kutlarım.
“Başkanlık seçiminiz sırasında, dünyanın her yerindeki halkların
temel insan haklarını açıkça destekleyeceğinizi defalarca belirtmeniz
beni çok sevindirdi ve yüreklendirdi.
“İşte bu umutladır ki size, Kürt Halkının yenilgisine ve bunu izleyen
dağılmasına yol açan sorun ve olayların nedenlerini kısaca belirtmek
için yazıyorum.
“(...)
“Bizim acılarımız, Sayın Başkan, sizin dedelerinizin acılarından
farklı değildir. Ki, onları değerli Amerikalı Thomas Jefferson, en iyi
şekilde dile getirmiş, belgelendirmişti.
“(...)
“BAAS rejimi ile bir arada barış içinde yaşamamız imkânsız hale
geldi. Böylece biz de Amerikalı ve İranlı dostlarımıza döndük. Onlara
durumu ve BAAS’ın politikası böyle devam ederse, yalnız bizim
açımızdan değil, bölgedeki diğer uluslar için de, doğacak sonuçların
ciddiyetini izah ettik. Aynı zamanda Sovyetler Birliği tarafından
desteklenen bir rejime karşı tek başımıza duramayacağımızı belirttik.
Onlar düşüncelerimizi tümüyle haklı buldular.
“Bize Kürt devriminin, hem Birleşik Devletler’den hem de İran’dan
destek göreceği söylendi, o şekilde ki, Kürtler için gerçek bir özerkliği
ve Irak için demokratik bir cumhuriyeti gerçekleştirmek için mücadele
eden Kürtlerin, Irak rejimi karşısında dayanabilmeleri mümkün olsun.
“(...)
“Biz Kürtler, ABD’ye ve İran’ın şeref sözüne güvenerek düşmana
karşı koyduk ve onunla savaştık. Bize mükâfat olarak söz verilen
özerklik nerede?
“(...)
“Sayın Başkan, Kürt Halkının son perdesi henüz yeni başlıyor. O,
ya bir trajedi ile bitecek veya onun sonu, yeni bir başlangıç olacak. Bu
size bağlı.
“Kürt Halkının bir düşü var, belki sizin Thomas Jefferson’unki
kadar büyük değil; ama bir özerklik düşü bu. Onlar, onun için savaştılar,
onun için öldüler ve daima onun özlemini duydular. Onlar, inançlarını
ve yüreklerini ona bağladılar ve inandılar ki Amerika’nın verdiği söz,
ister yazılı, ister sözlü olsun, demir bir zırh gibi sağlamdır. Onlar söz
verilen mükâfatın verilmesini benden bekliyorlar. Ben de sayın başkan,
sizden bekliyorum.
“Sayın Başkan, halkımın uğradığı felaketin nedeni, onların
demokrasiye olan inançları, Batı ile olan dostlukları, Amerika’nın
prensiplerine olan güvenleri, bu prensiplerin, zayıf ulusların korunması
ve onların temel insan haklarına kavuşmaları için destek sağlanmasını
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öngördüğüne dair kanılarıdır.
“(...)
“Kendisini daima Amerika için güvenilir bir dost saymış olan Kürt
Halkı, yüklü çalışma programınıza rağmen, onların geleceği üzerinde
düşünmeye zaman bulacağınız ve sorunlarının çözümü için çaba
göstereceğiniz umudundadır.
“(...)
“Sayın Başkan, dilerim ki, halkımın yaralarına deva bulmak için
çaba göstereceksiniz ve onların yurtlarına dönmesi ve temel insan
haklarına kavuşmalarını sağlayan kahraman siz olacaksınız. Bir
zamanlar onların da sizin için kahramanlık yaptıkları gibi.
“Yarım asırdan fazla bir zamandır halkım bütün güvenini, umudunu
bana bağladı. Şimdi ben bu umudu size devrediyorum.
“İçten dilekler ve derin kişisel saygılarımla.”

***
3 Mart 1977 tarihli ikinci mektuptan bölümler:
“Sayın Başkan dolaysız ya da dolaylı sizce bir karşılık verilmemiş
olan 9 Şubat tarihli mektubuma ilaveten, Birleşik Devletler’in her
taraftaki insanlar için özgürlüğün destekleyicisi olma tarihsel imajını
yeniden tesis etme çabalarınıza karşı olan hayranlığımı bir kez daha
ifade etmek isterim.
“(...)
“Bay Başkan, Kürtler alt düzeydeki CIA memurlarıyla gizli olarak
iş yapmıyordu. Eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’in ilişikteki
mesajının da kanıtladığı gibi, bizim ilişkilerimiz en yüksek düzeyde
U.S. yetkilileri ile olmuştur.
“Bay Başkan, Amerikan değerlerini gerçekten geliştiren, dış
politikada meşru bir hedefe yöneliyorsunuz. Birleşik Devletler’in
insan hakları üzerindeki pozisyonunu, Sovyet Bloğu dışındaki ülkelere
hâlihazırda yapmış olduğunuz ve Irak’ın Kürtlere karşı tutumu temel
insan haklarının büyük bir ihlali olduğu için, bu yayılmanın şu sıralarda
Irak’ı da içine almasının uygun olduğuna inanıyorum.
“Sizin ve Başkan Yardımcısı Mondale’nin, Vladimir Burkovsky
ile yapmış olduğu son görüşmeler, sizin baskı altındaki insanlar
için duyduğunuz büyük ilgiyi ve ‘kişilerin özgürlüğü ve görüşlerini
açıklamak haklarını’ geliştirmeye yardımcı olmak konusundaki samimi
arzunuzu açıkça göstermiştir. Bu hiç şüphesiz tüm Sovyet muhaliflerinin
moralini güçlendirdi.
“6 Mart 1975 Cezayir ihanet Antlaşması’nın öncesi ve sonrası
olaylarıyla maneviyatı kırılmış Irak’taki 3 milyon Kürt insanı, sizin ilgi
ve dikkatinize herkesten daha çok layıktır. Sizinle ve Başkan Yardımcısı
Mondale ile yapılacak bir görüşme, onların moralini güçlendirmede
büyük ölçüde katkıda bulunacak ve Kürt Tarihindeki, bu en karanlık
saatlerde, onların koşullarını tanımanıza da yardımcı olacaktır.
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“Sizinle görüşmeyi büyük umut ve memnunlukla bekliyorum.”[36]

***
İşte böylesine kulca kapılanmıştır Molla Barzani, ABD Emperyalist
Çakalına.
Oysa önceleri Sovyetler’e de gitmişliği, orada görüşmeler yaptığı
olmuştur Molla Mustafa Barzani’nin.
Sovyetler, antiemperyalist bir tutumu olan BAAS İktidarıyla sahip
olduğu iyi ilişkileri bozmak istemediğinden görünürde aktif bir destek
vermemiştir Molla’ya.
Bunu fırsat bilen ABD hemen harekete geçip yörüngesine çekmişti
Molla’yı ve yönettiği Kürt Hareketini. Molla’nın Kissinger’la görüştük
dediği olay budur. ABD, Molla’yı tam olarak kafaya almak için önde
gelen akıldanelerinden bu insanlık düşmanını devreye sokmuştu…
Kör milliyetçiliğin dışında hiçbir prensip taşımayan Molla ve
avanesi de yamuluvermişti ABD’ye…

Amerikancı Kürt Hareketi de
Molla Barzani ile aynı yolun yolcusudur
Ne acıdır ki, Feodal ve Burjuva Kürt Hareketi’nin günümüzdeki
temsilcileri de -Öcalan’lar, Bağlamacı Selo’lar, Gültan Kışanak’lar
Ahmet Türk’ler, Karayılan’lar, Salih Müslim’ler, Ferhat Abdi Şahin’ler
(Mazlum Kobani) ve tüm benzerleri de aynı yolun yolcusudurlar...
Ne diyordu yirmi yıl kadar önce Öcalan?
“Amerika Ortadoğu’da rol oynamak istiyorsa Kürt’lerle işbirliği yapmalıdır...”

Kandilci Karayılan ne diyordu?
“Amerika uzaklardan gelen dostumuzdur. Bizim bugüne kadar
Amerika’ya karşı hiçbir eylemimiz olmamıştır. Kürtler, Türklerin
aksine Amerika’ya düşman değil dosttur...”

Ve ne yapıyor bunlar?
İlköğretim çağındaki çocukların yüzlerini Amerikan bayrağının renk
ve çizgileriyle boyayıp onlara -tabiî kendileri de dahil olmak üzere“Biji Serok Obama” diye slogan attırıyor…
Ve Demirtaş, Kışanak, A. Türk üçlüsü ABD’de “sivil toplum örgütü”
http://www.umranhareketi.com/sayfa.php?detay=barzani%E2%80%99lerin-basina-gelenlerden-alinacak-dersler.
[36]
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örtüsü altındaki CIA kuruluşlarını tavaf edip ardından da şu açıklamayı
yapıyorlar kameralar önünde;
“ABD’den Suriye’de bize rol vermesini istedik…”

Yani Kart Babaları Molla Mustafa Barzani’nin yaptığının aynısını
yapıyorlar…
Böyle hizmette sınır tanımayan uşaklar ayağına gelip önlerinde diz
çökünce, ABD Haydudu hiç geri çevirir mi bunları... Hemen istenilen
rolü veriyor. Hadi bakalım evlatlar diyor, Ortadoğu’da benim İsrail’den
sonra ikinci bir petrol bekçim olacaksınız. Benim yerel gücüm
olacaksınız. İkinci bir İsrail, Müslüman bir İsrail olacaksınız. Göreyim
sizi… Her türlü askeri araç gereç benden.
Size onları nasıl kullanacağınızı da öğreteceğim. Benim özel
kuvvetlerim, Black Water’larım nasıl savaşacağınızı öğretecekler size...
Gayret sizden başarı Allah’tan…
Ve etle tırnak gibi kaynaştı bu ABD uşakları efendileriyle… Ya da
tencere kapak gibi uyum sağladılar birbirleriyle...
Sonunda da BOP’un iki parçasını hayata geçirdiler. Irak’ta ve
Suriye’de başardılar bu hainane işi…
Ve işte bunun aleni ilanı:
***
Suriye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre
ABD’li bir petrol şirketi ana omurgasını terör örgütü PKK/PYD’nin
oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile petrol anlaşması
imzaladı.
Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, bugünkü yazısında PKK ile
anlaşan şirketin “derin” bağlantılarını kaleme aldı.
Aytunç Erkin, “PKK ile anlaşma imzalayan şirketin adı Delta
Crescent Energy LLC… Şirketin merkezi Belle Chasse, Louisiana’da.
Kuruluşu 2001. İnternet sitesi yok. Iraq Oil Report adlı sitenin iddiasına
göre, şirketin başında John Dorrier, Jim Reese ve James Cain var”,
diyerek isimleri yazdı.
İşte o yazı…
1 Ağustos 2020…
Günlerden cumartesi…
Türk basınının gündeminde Ayasofya var!
Türk basınının amiral gemisi SÖZCÜ’nün sürmanşetinde ise
kendilerini ‘yerli ve milli’ diye tanımlayan yazılı medyada yer almayan
bir haber yer aldı…
SÖZCÜ’nün sürmanşetini okuyalım: “ABD, PKK ile petrol
anlaşması imzaladı… Sınırımızda ihanet tam gaz sürüyor. Delta Energy
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adlı ABD’li şirket ile PKK uzantıları arasında Beyaz Saray’ın teşvikiyle
petrol anlaşması imzalandı…”
(...)
Medya ne zamana kadar sessiz kaldı?
Dışişleri Bakanlığı’nın önceki gün yaptığı haklı açıklamaya kadar.
Açıklamayı okuyalım: “PKK/YPG terör örgütü güdümündeki ‘Suriye
Demokratik Güçleri’nin Suriye’nin kuzeydoğusundaki topraklarda
petrol çıkarma, işleme ve ticaretini yapmak üzere ABD’de yerleşik
‘Delta Crescent Energy LLC’ adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı
basında bildirilmiştir. PKK/YPG terör örgütü, bu adımla Suriye
halkının doğal kaynaklarına el koyarak bölücü gündemini ilerletme
emelini açıkça gözler önüne sermiştir. Suriye’nin doğal kaynakları
Suriye halkına aittir. ABD’nin uluslararası hukuku hiçe sayan,
Suriye’nin toprak bütünlüğüne, birliğine ve egemenliğine kasteden
ve terörizmin finansmanı kapsamına giren bu adıma destek vermesini
esefle karşılıyoruz. Hiçbir meşru saikle gerekçelendirilemeyecek olan
bu tasarruf asla kabul edilemez.”
(Esas konumuz bu değil ama parantez açalım… Açıklamada
şaşırtıcı olan şu cümleydi: “PKK/YPG’nin, ABD’de yerleşik ‘Delta
Crescent Energy LLC’ adlı şirketle bir sözleşme imzaladığı basında
bildirilmiştir.” Yani… Dışişleri anlaşmayı medyadan öğrenmiş!)
Devam edelim…
‘DERİN’ ABD’NİN ŞİRKETİ
PKK ile anlaşma imzalayan şirketin adı Delta Crescent Energy
LLC… Şirketin merkezi Belle Chasse, Louisiana’da.
Kuruluşu 2001.
İnternet sitesi yok.
Iraq Oil Report adlı sitenin iddiasına göre, şirketin başında John
Dorrier, Jim Reese ve James Cain var.
John Dorrier, Gulfsands Petroleum adlı şirketin kurucusu ve eski
yönetim kurulu başkanı. Bu şirket, Kuzey Irak’ta varlık gösteremedi
ancak geçmişte de Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrol yatakları için
sözleşme yapmıştı.
James Cain, Amerikan hukuk şirketi Kilpatrick Townshend’de
çalışan bir avukat. Daha önce ABD’nin Danimarka’daki büyükelçiliğini
yapmış. Şirketin Washington’dan aldığı destekte kilit rol oynuyor.
Jim Reese ise TigerSwan isimli güvenlik şirketinin kurucusu. Bu
şirket Irak’ta birçok sözleşme yaptı. Reese aynı zamanda ABD’nin
Suriye’de güçlü bir askeri varlık bulundurmasının en ateşli taraftarları
arasında. 2018’de katıldığı Fox News yayınında “Suriye’nin
kuzeydoğusuna tamamen sahibiz. Burası bizim, bundan vazgeçemeyiz”
demişti.
Şimdi can alıcı bilgiye geçelim…
DELTA FORCE VE ABD’Lİ ŞİRKET!
Güvenlik şirketi… Merkezi Kuzey Carolina’nın Apex kentinde.
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Dünya çapında faaliyet göstermekte.
Adı: TigerSwan…
Kurucu James Reese, ABD Özel Kuvvetleri’nde yani Delta Force
biriminde görev yaptı.
25 yıl boyunca ABD Ordusu’ndaydı. Afganistan ve Irak işgalleri
sırasında danışman, komutan ve operasyon memuru…
Şirket, ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen ve
Irak’taki mühimmat ve mayınları temizlemekle görevli STK tarafından
finanse edilen Irak Maden Açılmamış Ordusu Temizleme Örgütü için
güvenlik sağladı… Ayrıntı çok…
Önemli olan…
PKK/YPG’yle anlaşan şirketin, ‘müttefik ve dost’ ABD devletinin
kontrolünde olduğu ve ‘derin’ operasyonlara imza atan, 1970’lerde
Pentagon (ABD Savunma Bakanlığı) tarafından kurulan ‘kontgerilla’
Delta Force’la yakın ilişki içinde olduğu!
Delta Force kim mi?
PKK/YPG’yi, Irak’ta, Suriye’de eğiten…
Türkiye içerisinde Dağlıca (21 Ekim 2007), Aktütün (3 Ekim 2008)
gibi hain saldırıları yapanların hocaları!
Günaydın Türkiye! (https://odatv4.com/pkk-ile-anlasan-sirketinderin-baglantilari-05082055.html)

***

Kübalı Yoldaşlar da Amerikancı Kürt Hareketi’nin
ABD’nin petrol bekçisi olacağını öngörüyor
İşte utanç verici olay bu arkadaşlar…
ABD Haydut devleti için Ortadoğu’da yeni bir Petrol Bekçisi güç
oluşturulmuş olacak; PKK, PYD, YPG, SDG için de ABD sağdıçlığında,
o Emperyalist Çakalın korumasında şemsiyesi altında bir Kürt devleti
kuruluvermiş olacak…
İnsan onurunun, hiçbir insani ve vicdani değerin ve tek bir demokratik
ve devrimci bir ilkenin bulunmadığı aşağılık ve iğrenç bir zeminde, her
iki taraf da kazanmış olacak... Yani “Kazan Kazan” oynuyor bu insanlık
düşmanı emperyalist haydut ve “Bölgedeki Yerel Gücü.”
Siyonist İsrail karikatürüdür bu Amerikancı Burjuva Kürt
devletçikleri…
Zaten Amerika’yla olduğu gibi İsrail’le de dostturlar fena halde.
Yani Amerika kime dostsa dostturlar, kime düşmansa da ona
düşmandırlar…
İşte bu sebepten Fidel’e de, Che’ye de, Chavez’e de, Maduro’ya da,
Morales’e de düşmandırlar…
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Ve Sevr’e dost Lozan’a düşmandırlar…
Yine Burjuva Ermenistan’a dost, kardeş Azerbaycan’a ve Türkiye’ye
düşmandırlar…
Ermenistan ve Yunanistan nasıl ulusal kimliğini Türk Düşmanlığı
üzerine inşa etmişse, bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi de siyasi
kimliğini Türk Düşmanlığı üzerine inşa etmiştir…
Siz bakmayın bunların “Halkların Kardeşliği, Barış, Demokrasi”
gibi olumlu terim ve kavramları gevelemesine...
Bu tamamen kandırmaya yöneliktir.
ABD Haydudu ve Siyonist İsrail, barıştan, demokrasiden, halklardan
ne anlıyorsa bunlar da aynen onu anlıyorlar…
Ve Halkların Kardeşliği değil, tam tersine Halkların
Düşmanlaştırılması üzerine siyaset kuruyorlar-inşa ediyorlar.
Ve insanlığın yüz aklarından, dünya durdukça adı hep saygı ve sevgiyle
anılacak olan, Tarihin altın sayfaları arasındaki yerini çoktan almış
bulunan Fidel, bunların ABD’nin Ortadoğu’daki ikinci bir petrol bekçisi
olacaklarını çeyrek yüzyıl önce görmüş ve göstermişti. İşte kanıtı...
2007’de Che’nin katledilişinin 40’ıncı yıldönümü anısına Küba
Büyükelçisi, şu an aramızda olmayan Gerçek Devrimci Ernesto
Gómez Abascal ile Ankara’da bir Konferans vermiştik; “Kahraman
Gerilla Che Guavera Dünya Halklarının Devrimci Mücadelesinde
Yaşıyor”, adıyla. Kübalı Yoldaş’ımızla beraber yaptığımız bu konferansı
kitaplaştırmıştık aynı adla. O Konferansta söz etmiştik, Fidel’in Kürt
Meselesi hakkındaki görüş ve öngörüsünden.
O kitapçığımızdan aynen aktarıyoruz orada söylenenleri:
***

Kübalı Yoldaşlarla
Kürt Meselesi’nde de hemfikiriz
Dedik ki, Türkiye’deki pek çok özgün konuda da Kübalı yoldaşlarla
hemfikiriz.
Kürt Hareketi, Kürt Meselesi’nde de hemfikiriz.
Bizce şu an Türkiye’nin en önemli siyasi meselesidir Kürt Meselesi.
Bizim 1995’te, “Atma Uğur Mumcu Din Kardeşiyiz” diye
bir kitabımız çıktı. Orada şöyle değerlendirdik Kürt Hareketini, şu
anki PKK Hareketini: “Antisömürgeci (...) Ulusal Kurtuluş Savaşı
vermeye çalışan bir Küçükburjuva Harekettir”, dedik.
Aynen yazılı kitabımızda…
Ama antisömürgeci bir mücadele veriyor, bunu desteklemek her
demokratın görevidir, dedik.
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Fakat küçükburjuva çizgide devam edemez bir hareket. İster
istemez, günümüzün temel sınıflarından birinin yörüngesine girmek
zorundadır. Kaçınılmazca varacağı yer, şu iki sonuçtan biridir:
Ya proletaryanın çizgisine, yörüngesine girecek;
Ya burjuvazinin.
Küçükburjuva bir hareket günümüzde başarıya ulaşamaz.
20’nci Yüzyıl’da başarıya ulaşamaz. Temel sınıf değildir çünkü
küçükburjuvazi. Yani egemen üretim yordamı içinde dolaysızca rol
oynayan proletarya ve burjuvazi gibi temel bir sınıf değildir. Ara sınıftır.
Bir ara katmandır. O bakımdan bir hareketi kararlıca sürdürüp sonuca,
başarıya ulaştıramaz.
1991’de Sosyalist Kamp çöktü... Ondan sonra PKK Hareketi
burjuvaziye ve ABD’ye dümen kırdı. Sevgi ve saygılarını iletmeye
başladı bu hareketin lideri ABD’ye, CIA ajanlarıyla yaptığı görüşmelerde,
Bekaa’da. Yazdık bunları, yazıldı bunlar. Sevgi ve saygılarımı iletirim.
Ben Marksist-Leninist değilim, diye. Kendisini, Avrupa Sosyalistleri
çizgisindeki (onların da adı sosyalist), Tony Blair vb. partilerin
çizgisindeki bir sosyalist gibi tanımladı. Yani, ben zararsızım, şeklinde
tanımladı kendini. Ve bugün vardığı yer net artık, arkadaşlar: Burjuva
bir hatta karar kıldı. Ve Amerikancı bir yörüngeye girdi, yerleşti.
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketidir adı. Adı netçe budur.
O zaman biz dedik ki, bu hareketle bizim sayımız suyumuz kalmadı.
Biz Amerikancı bir hareketle birlikte olamayız. Hiçbir şekilde yan yana
gelemeyiz.
O zaman, biz dedik ki, Komünist bir Kürt Hareketinin yaratılması
gerekir.
Kürt Meselesini, biz 1933’te çözdük. İşte kitabımız ortada…
Yaratılacak Komünist Kürt Hareketi ise her şeyden önce
Uluslararası Proletarya Hareketinin izleyeceği hattı izleyecektir.
Çünkü Lenin der ki, Komünistler için Ulusal Sorun, ikincildir.
Birincil olan, Uluslararası Proletarya Hareketinin davasıdır. Ve
onun çıkarlarıdır.
O zaman, böyle bir Kürt Hareketi, öncelikle ABD ve AB
Emperyalistlerine karşı olacaktır. Bölgedeki kardeş halklarla ise
dayanışacaktır. Antiemperyalist, Antisömürgeci, Antişovenist Halk
Kurtuluş Hareketlerinin müttefiki olacaktır. Ve o hareketlerle birlikte
zafer kazanılınca da, Kürt Ulusal Sorunu’nun özgürce çözülebileceği
şartlar yaratılmış olacaktır.
Biz komünist olarak diyoruz ki, biz gönüllü birlikten yanayız. Bin
yıldan bu yana kardeşçe yaşamışız. Bu vatanı vatan yaparken de el ele
vermişiz, birlikte savaşmışız Bizans’a karşı, Romen Diyojen’e karşı...
İşte İslam Tarihçileri yazıyor bunu...
O zaman, henüz biz daha Sınıflı Topluma yeni geçmiş, toprağa yeni
yerleşmiş, adım atmış bir halktık. Alparslan’ın zaferi zamanında…
Alparslan’ın amcası Tuğrul Bey’le birlikte, Oğuz Türk’leri toprağa
yerleşmeye başladılar. Ondan önce göçebe Orta Barbar Toplum
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konağında yaşıyorlardı.
O yüzden Tarihçimiz, okur-yazarımız yok o zaman. İslam Tarihçileri
var, Bizans Tarihçileri var, Ermeni Tarihçileri var, Süryani Tarihçileri
var o savaşları anlatan.
Birlikte savaşmışız. Biz, birlikte, yine kardeşçe, özgürce, eşitçe
yaşamayı isteriz. Gönlümüzden bu geçer. Ama buna özgürce karar
verecek olan, Kürt kardeşlerimizdir. Bizim bu isteğimiz doğrultusunda
irade beyanında bulunurlarsa, kardeşçe yaşarız. Bulunmazlarsa, ayrılırız...
Bundan da kıyamet kopmaz. Yine yan yana, kardeşçe var oluruz. Biz
bunu diyoruz. Bizim Kürt Meselesi’ni çözüşümüz ve bakışımız bu.
Bunu da her yerde netçe anlatıyoruz. Hiç lafı dolandırmadan... Laf
dolandırmak gibi bir huyumuz yok bizim. Cümlelerimiz net, açık, kesin
ve kısa. Hem en eğitimli yoldaşımız tarafından kolayca anlaşılabilir,
hem temel eğitim görmüş, en kıdemsiz arkadaşımız tarafından netçe
anlaşılabilir bizim her sözümüz, her tezimiz.
Bizim Kürt Meselesi’ne bakışımız bu, arkadaşlar.
Ama onlar, Amerikancı Kürt Hareketine ibrikçilik etmekle Kürt
Hareketini savunduklarını, Kürt Meselesi’ni savunduklarını sanıyorlar.
Ama değil! Ortak paydaları Amerikancılık! Hepsinin yaptığı
Amerikancılık… Onları bir araya getiren budur. O payda altında
birleşiyorlar.
Şimdi gelelim Fidel’in Kürt Meselesine ilişkin söylediklerine:
Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan başkanlığında bir heyet
gidiyor Küba’ya, arkadaşlar. Yıl 1994. Fidel’le görüşüyorlar. Ve Kürt
Meselesi’nden açılıyor söz. Fidel’in dediği:
“Türkiye’deki olayları yakından izliyorum. Umarım ve dilerim
ki, sizin oradaki Kürt Hareketi Yankee’nin (yani ABD’nin) petrol
bekçisi olmaz.”
Ne kadar net koyuyor arkadaşlar, değil mi?
Bugün, bu hareketin vardığı yer, ne yazık ki Fidel’in sakındırmak
istediği yer: Yankee’nin petrol bekçiliği!
Murat Karayılan diyor ki Newsweek muhabirine:
“ABD’nin müttefiki olabiliriz, düşmanlarımız aynı.
“ABD bizi hep düşmanlarımızın gözüyle gördü. Oysa biz,
dost olarak algılanmak istiyoruz. 7 bin silahlı savaşçımız, İslami
köktenciliğe karşı ABD’nin müttefiki olabilir.
“Türklerin aksine, Kürtler fazlasıyla ABD sempatizanıdır.
Eğilimleri, Amerikancılık yönündedir.”
Nitekim üç bin Iraklı Kürt Peşmergesi savaşıyor Bağdat’ta, işgale
direnen yurtseverlere karşı.
Yine Murat Karayılan, 24 Ekim 2006’da, Barzani’nin yönetimindeki
“Kürdistan TV”de yaptığı bir konuşmada diyor ki: “ABD yönetimi
Kürtlerin yaşadığı tüm ülkeleri esas alan bir proje oluştursun.”
ABD’ye bu teklifte bulunuyor.
Yani bu ne demektir?
Yani tamam, sadece Irak’a gelip Kürtleri kurtarmakla yetinme,
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Türkiye’ye de gel, biz de aynı şekilde seninle ittifak edelim, bizi de
kurtar. Bize de bir devlet kur. Yani denmek istenen bu...
Siyasi planda PKK’nin Avrupa’daki temsilcisi Zübeyir Aydar ne
diyor?
“Amerika uzaklardan gelen dostumuzdur.”
Net!..
“Ortadoğu’da yaptıklarını genelde olumlu buluyoruz.” diyor.
Şimdi Burjuva çizgideki bir Amerikancı Hareket değil mi bu?
Evet! Net!..
Bunun inkârı mümkün mü?
Hayır. Zaten bu Hareketin tabanındaki insanların ezici çoğunluğu,
tanık oluyoruz hep, açıkça ABD’yi savunuyorlar artık.
Bir devrimci nasıl bu hareketle ittifak edebilir?
Hayır bu değil arkadaşlar, Ulusal Soruna, Kürt Meselesi’ne bakmak,
bu değil…
Her meselenin olduğu gibi, Kürt Meselesi’nin de; bir devrimci, bir
gerici çözümü var, bir burjuva çözümü var.
Bugün PKK’nin savunduğu çözüm, burjuva çözümdür.
Biz devrimci çözümü savunuyoruz ve ortaya koyuyoruz.
Şimdi Irak’taki Talabani, Barzani önderliğindeki Kürt Hareketi
özgür mü?
Hayır, ne ilgisi var. Eskiden Saddam’ın hegemonyasındaydı, şimdi
ABD’nin hegemonyasında. ABD şirketlerinin sömürüsü altında…
Bunun neresi özgürlük?..
Hayır, bu değil, arkadaşlar; bir devrimci böyle bakmaz.
İşte Che’nin bakışı, Fidel’in bakışı da bu, arkadaşlar.
Hattımız hep devrimci hattır, kimse bir milim saptıramaz!
O yüzden Kübalı yoldaşlarımızla, aynı tempoda, aynı frekansta
çarpıyor yüreğimiz bizim.
Ve biz Türkiye’nin tek gerçek Marksist-Leninist Hareketiyiz!
(Alkışlar…)
Zamanımızın çok geçtiğini bildiriyor Yönetici Arkadaş. Sözü yine
uzattık. Bağışlayın, yoldaşlar...
Latin Amerika’dan esen sol rüzgârlar, kaçınılmaz bir şekilde tüm o
kıtayı ve sonra da Eski Dünyayı saracak, arkadaşlar.
İnsanlar yük hayvanı değil!
Eğer öyle olsaydı, insanlık Köleci Toplumlarda çakılır kalırdı. Birer
birer yıkılıp gitti onlar...
ABD haydutları da yıkılıp gidecek!..
Ve Fidel’in, Che’nin dediği gibi; “Eninde sonunda insanlık, tek
bir sosyalist aile olacak.”[37]

***

Nurullah Ankut-Ernesto Gómez Abascal, “Kahraman Gerilla Che Guavera Dünya
Halklarının Devrimci Mücadelesinde Yaşıyor”, Derleniş Yayınları, 3. Baskı s. 79-84.
[37]
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Ne dahice bir öngörüde bulunuyor Fidel, değil mi yoldaşlar?
Bulunur...
Çünkü o hem gerçek insan hem de Gerçek Devrimci.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!..
3 Ekim 2020
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Ayrım
On Dokuz

AKP’giller, Gerçek İslam’ı bitirdi
Bu Kaçak Saray avanesi Ahlâkı da, Hukuku da, İslam’ı da bitirmiş durumdadır.
Ahlâk ve Hukuk olmayınca geriye ne kalır?
Kriminal bir örgüt. Çıkar amaçlı bir haydutluk örgütü…
İslam da olmayınca ne olur?
Bu ahlâk ve vicdan tanımayan, yüz kızartıcısından akçelisine,
vatana ihanetten vatan satıcılığına, ABD hizmetkârlığından BOP taşeronluğuna her türden suçu koltuk ve küp için duraksamadan işleyebilecek bu suç örgütü kendi kötücül yüzünü gizleyebilmek için
İslam’ı bir maske olarak kullanmış olur…
Yani İslam bunların elinde bir maskedir, enstrümandır, bir araçtır.
Ardına gizlenerek her türlü kötülüğü yapabilecekleri bir paravan…
Biz bu tespitleri, bunlar ABD tarafından devşirilip partileştirildikleri
andan itibaren yapagelmekteyiz, söyleyegelmekteyiz…
Bugünse aynı tespitleri eski Anayasa Mahkemesi Başkanı,
2008’deki kapatma davasında AKP’giller’i kurtaran adam olan Haşim
Kılıç yapıyor. Diyor ki;
“AKP Ahlâkı da, Hukuku da bitirdi.”
Saygıdeğer Hukuk Profesörü Kemal Gözler de hatırlanacağı
gibi “Elveda Anayasa” adlı kitabında ve daha pek çok yazısında bu
tespitleri yapmıştı…
Dini, daha doğrusu İslam’ı bitirdiklerini ise 2003-2010 yılları
arasında Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış olan Prof. Ali Bardakoğlu
yapıyor:
***
Ahmet Hakan’ın Ali Bardakoğlu’yla yaptığı söyleşi şöyle:
Sizce Türkiye dindarlaşıyor mu?
ALİ BARDAKOĞLU: Türkiye’nin giderek dindarlaştığı tezi doğru
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değil. Şekil ve sembolleri ölçü alırsak, bolca kullanılan dini kelime ve
kavramları ölçü alırsak ilk bakışta dindarlaşma artıyor zannederiz. Ama
dinin insandan beklediği özü ve samimiyeti ölçü alırsak, ahlâkiliği esas
alırsak, kendine ve çevresine barış ve huzur veren bir rahmet olmasını
esas alırsak... Çok gerilere gittiğimizi söyleyebilirim.
Türkiye şeklen dindarlaşıyor, özünde dindarlaşmıyor
diyorsunuz... O zaman olup biteni nasıl tanımlarsınız?
ALİ BARDAKOĞLU: Türkiye ve İslam ülkeleri hızlı bir şekilde
dünyevileşiyor. Dini cemaat ve tarikatlar, bugün itibariyle dünyevi
oluşumlardır. Din adına topladıklarıyla dünyaya yatırım yapıyorlar.
Peki neden böyle oluyor?
ALİ BARDAKOĞLU: İslami zihin, bugün Kur’an’ın inşa ettiği
süreci tersine döndürdü. Yani akide (inanç) ve ahlâk sona, muamelat
(uygulamalar) başa alındı.
Neden?
ALİ BARDAKOĞLU: Çünkü dünya, dinin önüne geçti. Böyle
olunca da kul ile Allah ilişkisi de bozuldu, insanın insan ile ilişkisi de.
(…)
İDEOLOJİ ve din... Siyaset ve din...
Ali Bardakoğlu bu konularda da hem çarpıcı saptamalar yaptı, hem
de çözüm yolunu gösterdi.
İşte söyledikleri.
*
-İdeoloji ile İslam’ı, siyaset ile İslam’ı özdeşleştiren ve bireyleri din
konusunda yol ayrımına getiren bir dil benimsenmiş durumda. Bu dil,
Kur’an’da ve Peygamber’de olmayan, sonradan üretilmiş siyasal bir
dildir, dini dil değildir.
-Dini söylem, ideolojik oldu... Din, ideolojilerle yarıştırıldı...
Kavgalar din üzerinden verildi. Herkes dinden kendini meşrulaştıracak
veya ötekini dışlayacak argümanlar seçme yarışına girdi.
-Bireye özgürlük alanı bırakmak şöyle dursun, kimi sevip kime karşı
olması gerektiğine kadar inen “prototip Müslüman” modeli sunuldu.
-Oysa bizim kadim geleneğimiz böyle değildi. İslam hep sivil ve
özgür ortamda gelişti.
-“Gerçek İslam” deniliyor. Kim belirleyecek Gerçek İslam’ı?
“Ulema” deniliyor. İyi ama zaten sorunların arkasında ulemanın zihin
yapısı yok mu?
-Yapacak şey belli: Şablonlar ortaya koymak yerine, bireyi Kur’an
ve İslam’la zihinsel temas kuracak bir donanıma sahip kılmak. Böylece
İslam’ı anlama ve yaşama tercihini ona bırakmak.
(…)
-Günümüzde tarikatlar ve cemaatler, topluma maneviyat ve güzel
ahlâk vermek yerine, dünya nimetlerinden alabildiğince pay alma
yarışına girmiş durumda.
-Bugün Türkiye’de dini cemaatler ve tarikatlar, dünyevi ve
seküler oluşumlardır. Her biri ekonomik sektördür. Boğazlarına kadar
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dünyevileşme girdabında Allah diyerek döneduruyorlar. Dinden
kazandıklarını dünyaya yatırmaktadırlar.
-Dini görünen cemaatlerin kolayca siyasi manevralara ve
işbirliklerine girmesi, adeta kendi borsasını oluşturması da dünyevi
karakterleri sebebiyledir. Türkiye’de son dönemde yaşananlar da bunu
yansıtmıyor mu?
(…)
“İslam’ın hükmü kaybolmadı ama hikmeti kayboldu. Ahlâk
ve hikmet zemini olmaksızın İslam’ın şekil ve kurallarının içinin
boşalacağını fark edemedik. Ana gövde, ahlâk ve hikmetten soyutlanmış
kurallarla boğuşuyor. Dinin kerameti, ahlâk ve hikmetten soyutlanmış
kurallarda aranmaya başlandı.”
(…)
-Bir sarıklı cübbeli çıkıyor... Kamu düzenini ortadan kaldıracak
şekilde şiddeti ve terörü körükleyecek bir dizi fetva verebiliyor. Din
adına kadınlara ayrımcılık yapabiliyor. “Öteki” gördüklerine ayrımcılık
yapabiliyor. Cihat ilan edebiliyor, ölüm fermanı çıkarabiliyor.
-Bütün bunlar ciddi bir eleştiriyle karşılanmıyor. Böyle bir keyfilik
olur mu? İslam tarihinde böyle bir keyfiliğe hiç meydan verilmedi.
Bugün niye bu fetvalar, kendisine alan bulabiliyor?
-Bunun bir nedeni de günümüzde ulemanın birbirini idare ediyor
ve adeta meslek dayanışması gösteriyor oluşu... Sözüm ona ulemanın
itibarına gölge düşürmüyorlar.
-Bugün İslam dünyasında tam bir ulema enflasyonu ve dini bilgi
keşmekeşliği var. Sorun çözücü olması gereken ulema sorun kaynağı
olabiliyor.
-Ulema da dünyevileşti. Siyasete ve dünyaya bu kadar yakın
duran ulemanın eğilip bükülmemesi, kirlenmemesi de zaten mümkün
değildi.[38]

***
Ali Bardakoğlu çelebi adam. Olanı olduğu gibi ortaya koyamıyor.
Çok kibar bir dil kullanıyor. Rahmetli Yaşar Nuri Öztürk Hoca gibi
dobraca açık edemiyor yaşananları.
Ne diyordu Yaşar Nuri Hoca?
“Tüm iktidar yılları Gulül (kamu malı hırsızlığı) suçlarıyla dolu
olan AKP’nin kodaman kesiminin cenaze namazları Müslüman sıfatıyla kılınamaz. Hatta bunların gittikleri camilerde bile namaz
kılınamaz…”

Prof. Hayri Kırbaşoğlu da benzer belirlemelerde bulunuyordu
Tayyipgiller için…
14 Ocak 2015, https://t24.com.tr/haber/turkiye-dindarlikta-ileri-degil-geriye-gitti-islamofobi-icin-disariyi-suclamak-yerine-once-kendimize-bakmaliyiz,283665.
[38]
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Evet, bu Kaçak Saray güruhu Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’ndan
değildir. Mümin değildir. Bunlar Muaviye-Yezid Dincisidir…
Sahte İslam’dır bunların dini…
Bunların dininde yalan, dümen, iftira, kamu malı hırsızlığı, akraba
ve yandaş kayırma, ihaleye fesat karıştırma, görevi kötüye kullanma,
her türlü hile hurda, kandırmaca, nitelikli dolandırıcılık, sahte diploma
kandırmacalığı, resmi evrakta sahtecilik, vatan satıcılığı ve ABDAB taşeronluğu, milyonlarca Müslümanın kanına girme gibi akla
gelebilecek her şey mubahtır. Dinen meşrudur…
Yani Kur’an ve Hz. Muhammed İslamı’nın tam tersidir bunların
sözde İslam’ı…
Daha açığı, yukarıda da belirttiğimiz gibi bir kabuktan, bir
paravandan, maskeden ibarettir bunların İslam’ı. Ahlâkları olmadığı
için hiçbir ahlâki, vicdani değere de sahip değildir bunlar. Empati nedir
bilmezler. Vicdan, merhamet, acıma diye bir değer ve duyguya sahip
değildirler. Bu sebeple de zalimdirler…
Hukuk ve Yargıysa bunların elinde karşıtlarını yıldırmak, sindirmek
ve cezalandırmak için kullanılan bir sopadır sadece… Ahlâk duygusuna
sahip olmadıkları gibi adalet duygusuna da sahip değildirler…
İşte bu can alıcı gerçekleri bir zamanlar Yargının ve Diyanetin
başında bulunmuş insanlar söylüyor…
Demek ki bizim, bunlar siyaset sahnesine ilk çıktıkları anda
yaptığımız tespitler son derece isabetli saptamalarmış. Her biri de
gerçeğin tâ kendisini bildiriyor ve ortaya koyuyormuş…
E… bilimin görevi önceden görmektir, olanı olduğu gibi görmektir.
İşçi Sınıfı Bilimi de yani Bilimsel Sosyalizm de dogma değil, pratiğe
ışık düşürücüdür. Yol göstericidir.
O ışığın aydınlığında görür, inceler, kavrar ve sonuçlara varırız,
hükümler veririz biz…
Bu sebeple de yanılma payımız en aza iner…
Bütün suç örgütleri gibi bunların da sonu gelecek ve bunlar da çelik
bilezikle tanışıp bağımsız ve tarafsız yargı önüne çıkarılacaklar…
Bundan da fena halde korkuyorlar… Ve binbir hilekârlıkla ömürlerini
uzatmaya çalışmaktadırlar…
Fakat o ünlü atasözümüzde de belirtildiği gibi;
“Korkunun ecele faydası yoktur…” “Eden bulur…”
Bulacaklar bunlar da işledikleriyle hak ettiklerini…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Ekim 2020
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Ayrım
Yirmi

Mustafa Kemal’in bıraktığı ideal:
Türk Ulusu’nun birliği
ABD, AB ve Rus Emperyalistlerinin teşvik ve desteğiyle sürdürülen, ulusal kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiş olan ırkçı
Ermenistan’ın, Karabağ ve Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini
işgali altında tutması, sadece Azerbaycan’a yapılmış bir kötülük değildir. Başta Türkiye ve Azerbaycan olmak üzere Türk Dünyasının
tamamına yönelik bir saldırı, işgal ve kötülüktür.
Yani bu işgal yalnızca Azerbaycan’ı ilgilendirmemektedir. Türk
Dünyasının bütününü ilgilendirmektedir.
Konuyu açalım…
Mustafa Kemal’in Türk Milletine bıraktığı, emanet ettiği biricik
ülkü nedir?
İsterseniz bunu kendi ağzından dinleyelim.
Biz bu vasiyeti-ülküyü tâ 2006 yılında Usta’mız Hikmet
Kıvılcımlı’yı Anma Konuşmamızda netçe ifade etmiş, ortaya koymuş
ve o ülküyü Gerçek Devrimciler olarak sahiplendiğimizi belirtmiştik.
Oradan aktaralım:
***
Yıl 1933. 29 Ekim kutlamaları yapılıyor. Mustafa Kemal, Ziraat
Bankası’nda. O zaman salonunda kutlamalar yapılıyor. Bir genç,
Tıbbiyeyi yeni bitirmiş bir genç doktor soruyor Mustafa Kemal’e,
sorular soruyor… Bürokrasiden yakınıyor; ‘Paşam, emperyalistleri
yendiniz ama bürokrasiye yenildik’ diyor. Mustafa Kemal ona cevap
veriyor; ‘Onu ileride yeneriz’, diyor. Ve asıl önemli soruya geliyor.
Diyor ki, ‘Bize kuşaktan kuşağa aktarılan büyük bir ideal vermediniz,
Paşam! Ama devletlerin böyle idealleri olmalı.’ Mustafa Kemal; ‘Böyle
bir toplantıda bu soruya cevap veremem’, diyor. (Oraları atlayalım,
okumayalım zamanımız yok. N. Ankut) ‘Ama bu odada sana ve
merak eden bir iki arkadaş olursa gelsin; onlara bu konudaki cevabımı
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söyleyeyim. Bir devlet başkanıyım, sorumluluklarımdan dolayı bu
ortamda bu soruna cevap veremem’, diyor. Geliyorlar odaya, verdiği
cevap:
Bugün Sovyet Rusya dostumuzdur, komşumuzdur, müttefikimizdir.
Devlet olarak bu dostluğa ihtiyacımız var. Fakat yarın ne olacağını
kimse kestiremez. Tıpkı Osmanlı İmparatorluğu gibi, tıpkı AvusturyaMacaristan İmparatorluğu gibi parçalanabilir. Bugün elinde sımsıkı
tuttuğu milletler, avuçlarından sıyrılabilirler. Dünya yeni bir dengeye
ulaşabilir. İşte o zaman Türkiye ne yapacağını bilmelidir. Bizim bu
dostumuzun yönetiminde, dil bir, inanç bir, öz bir kardeşlerimiz
vardır. Onları arkalamaya hazır olmalıyız. Hazır olmak, yalnız o günü
susup beklemek değildir. Hazırlanmak lazımdır. Milletler buna nasıl
hazırlanırlar? Manevi köprülerini sağlam tutarak. Dil bir köprüdür,
inanç bir köprüdür, tarih bir köprüdür. Bugün biz bu toplumlardan
dil bakımından, gelenek görenek, tarih bakımından ayrılmış, çok
uzağa düşmüşüz. Bizim bulunduğumuz yer mi doğru, onlarınki mi?
Bunun hesabını yapmakta fayda yoktur. Onların bize yaklaşmasını
bekleyemeyiz. Bizim onlara yaklaşmamız gerekli. Tarih bağı kurmamız
lazım, folklor bağı kurmamız lazım, dil bağı kurmamız lazım. Bunları
kim yapacak? Elbette biz. Nasıl yapacağız? İşte görüyorsunuz dil
encümenleri, tarih encümenleri kuruluyor. Dilimizi onun diline
yaklaştırmaya, tarihimizi ortak payda (Encümenler, bu ilk kuruluş
anındaki adları Türk Dil Kurumunun, Türk Tarih Kurumunun; o
aşamadaki adları, arkadaşlar. – N. Ankut) haline getirmeye çalışıyoruz.
Böylece birbirimizi daha kolay anlar hale geleceğiz. Bir sevgi
parlayacak aramızda. Tıpkı bir vücut gibi. Kederde ve mutlulukta
birbirimizi duyacağız ve arayacağız. Ortak bir dil amaçladığımız gibi
ortak bir tarih öğretimimiz olması gerekli”, diye gidiyor.
Yani Mustafa Kemal diyalektik düşünüyor. Bakın, şu anda Sovyet
Rusya dostumuz, müttefikimiz, buna ihtiyacımız var, diyor. Ama yarın
ne olacak?
O zaman gerçekten de şu anda 5 tane Türk Cumhuriyeti var Asya’da:
Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan.
E, konuştukları dil Türkçenin değişik lehçeleri. Gidenler 2
ayda hemen öğreniyorlarmış, oranın yerlisine yakın konuşup
anlaşabiliyorlarmış. E, bizim nereden geldiğimiz de belli. Yani böyle
bir ufka sahip, Mustafa Kemal. Zaten bu diyalektik düşünme mantığına
sahip olmasa, emperyalistleri yenemez. Gerçekçi… Ama Enver Paşa,
metafizik mantıklı. Bir ülkenin ordusunu yönetecek kaliteye sahip bir
askeri önder değil. Ama Mustafa Kemal hem gerçek bir komutan, hem
diyalektik düşünen bir dahi. Şartlarını, çağını nasıl güzel değerlendiriyor
bakın. Şimdi ne yazık ki, Mustafa Kemal’in, bir olasılık olarak gördüğü
o durum, gerçekleşmiş durumda.
Şimdi Türk burjuvazisinin böyle bir ufku var mı?
Hayır. Zaten Kuvayimilliye’de de ufku yoktu. O yüzden Ordu
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Gençliği ve halkımız, o mücadelenin ana unsurunu oluşturdu.
Bugün Türk burjuvazisi neyin peşinde?
Usta’mızın 1970’te koyduğu gibi, Türkiye’yi, AB Emperyalistlerine
komisyon karşılığında satabilmenin peşinde. O zaman, biz bu vatanın ve
bu halkın gerçek savunucuları olarak, Mustafa Kemal’in bu mirasının
da mirasçıları, sahipleri olmalıyız. Böyle bir ufkumuz olmalı bizim de.”
Biz yıllardır Türk Ulusu’nun birliğini savunmak Leninist bir
prensiptir
Milletlerin bir olması, Leninist bir prensiptir, değil mi arkadaşlar?
Arap Ulusu’nun tek bir ulus haline gelmesini savunmuyor muyuz?
Arap Ulusu’nun esas kurtuluşu bir yönüyle burada yatmıyor mu?
Kürt Ulusu’nun, tek ulus halinde birleşmesini savunmuyor muyuz?
Elbette. Bu kaçınılmaz bir ilke. O zaman Türk Ulusu’nun da, altıya
parçalanmış Türk Ulusu’nun da birleşmesini savunmamız, görmemiz,
böyle bir ufka sahip olmamız gerekir.
O zaman Usta’mızın 1933’te koyduğu formülü şu şekilde yeniden
belirlememiz gerekir: Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti.
(Alkışlar…)
Bunu hayata geçirmemiz lazım. Bu aynı zamanda, Sovyetler’in
1930’lu yıllardaki gücü kadar güçlü bir antiemperyalist kalenin
doğmasına yol açacaktır. Emperyalistler bu ufku görüyorlar. Böyle bir
olasılığı hesap ediyorlar. Ve o yüzden Türkiye’yi en az üçe, bölmek
istiyorlar, Sevr’de olduğu gibi… Kaldı ki şimdi bir de Süryani ve
Pontus soykırımlarını çıkardılar. Emperyalistler, bu isteklerini açıkça
dile getiriyorlar. Ve onların oyununa gelen Ermeniler mesela taleplerini
hiç gizlemiyorlar. Çok açık 4 T Planı (Tanıtım, Tanınma, Tazminat ve
Toprak) şeklinde açıklıyorlar. Nedir bu?
1- Soykırımın tüm dünyada tanınması,
2- Soykırımın Türkiye’ye Kabul ettirilmesi,
3- Soykırım kurbanlarının mirasçılarına tazminat ödenmesi,
4- Türkiye’den tarihi Ermenistan topraklarının geri alınması.
Türkiye’nin bunu, bu Ermenistan’ı tanıması. Bu da nereden
başlıyor?
Trabzon, Erzurum, Muş ve Bitlis’in altından geçen bir çember
parçası şeklinde sınırlar çiziliyor. Buradan başlıyor. Bunun peşindeler.
Bu talep açık. Ve bu da destekleniyor mu emperyalistler tarafından?
Destekleniyor.
Fransa Cumhurbaşkanı Chirac’ın Ermenistan Ziyareti
Chirac geçen nereyi ziyaret etti Ermenistan’da?
Soykırım Müzesi’ni.
Peki, bir aktarma da müzeden yapacağız. İşte, yani bu… (Kapağını
katladım şöyle. Bizim bu pezevenk medya, kadını her yerde kullandığı
için, burada da hiç gerek yokken illa bir kadın kullanacak, sömürecek…)
Tempo Dergisi. 20 Nisan 2006 tarihli sayısı. Gözlüğün numaralarının
değişmesi gerektiği için küçük yazıları çok net okuyamıyorum. İşte
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burada, şu gördüğünüz fanusların ya da kavanozların içinde, Türkiye’nin
altı ilinden getirilmiş topraklar var. Burayı ziyaret etti. Yani kurtarılması
gereken düşman elindeki iller bunlar, Ermenilere göre. Ve bu müzenin
müdürü de Bargasyan Lavrenti, adında bir zat. Hem kurucusu, hem de
şu anki müdürü müzenin. Bununla görüştü. Bu anlattı, Chirac alçağı
da güya gözü yaşlı bir şekilde kafa salladı. Ekranlardan izledik. İşte bu
kişinin söyleminden bir paragraf aktaracağım:
Lavrenti bize nazik davranıyor. (Tempo muhabiri diyor bunu,
arkadaşlar. – N. Ankut) Ama nazik olması, ‘kovmasına’ engel değil.
Kovduğu yer Soykırım Müzesi değil. Türklerin tüm coğrafyadan
gitmesini isteyerek, diyor ki: ‘Neden siz geldiğiniz yere gitmiyorsunuz.
Siz oraya gidin ve işgal ettiğiniz toprakları sahiplerine bırakın. Ama sizi
orada bile kabul etmezler, sizin gerçek bir vatanınız ve ulusunuz yok.
Siz gerçek bir ulus değilsiniz. Göçmen ve işgalcisiniz.
Bargasyan Lavrenti’nin sözleri şaka gibi ama o espri yapmıyor.
Söylediklerine gerçekten inanıyor. Sözgelimi, Türklerin başlattığı
soykırımı Azerilerin Karabağ’da sürdürdüğünü, zaten Azerilerle
Türklerin köksüz bir millet oldukları için bu eylemlere giriştiklerini
söylüyor.” (Tempo, 20 Nisan 2006)
Bu, Ermenistan’ın resmi politikası. Gerçekten şaka değil. Yani
Ermenistan Devletinin yöneticileri bize böyle bakıyor. Ve bu ideolojiyi
onlara emperyalistler veriyor. Amaç bu. Açık.[39]

***

Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti
Emperyalistleri yenilgiye uğratacak
Sonra 2007 yılında yaptığımız Parti’mizin Birinci Kongresi sonrası
söyleşimizde aynı konuyu gündeme getirmiş; patronu ABD Emperyalist
Haydudu olan NATO’nun çok gizli belgesinde de Mustafa Kemal’in bu
emanetinin dile getirildiğini, bunun gerçekleşmesinin “Batı Dünyası”
yani emperyalist haydutlar dünyası için bir felaket oluşturacağını,
bu nedenle Türkiye’nin bu emanete sahip çıkmaması için her zaman
olabildiğince zayıf tutulması, asla güçlenmesine izin verilmemesi
gerektiğinin belirtildiğini söylemiştik:
***
Yeni Bir Sovyetler Birliği Oluşturmalıyız
NATO’dan çıkmalıyız. Onlara yeni bir birlik, yeni bir dünya
göstermeliyiz. Onu da “Anma Konuşması”nda kısaca ortaya
Nurullah Ankut, Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi Işığında Dünya ve Türkiye, Cilt 4, s. 261-264.
[39]
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koyduğumuz gibi, yeni bir Sovyetler Birliği oluşturmalıyız. Tuncer
Kılınç’ın da dediği gibi: İran’la, Rusya’yla, Çin’le, başarılı bir birlik
oluşturulamaz. Çünkü Rusya artık emperyalist bir ülke… Emperyalist
bir devlet… İran, belli sebeplerden dolayı, Türkiye’ye ve Türklere
hep düşman… Çin’in de yine ayrı siyasi hesapları var. O bakımdan o
anlamda bir birlik, kurtarıcı olmaz, derde deva olmaz. Halklara bir yarar
sağlamaz. Emperyalistler karşısında da sağlam bir duruş oluşturmaz.

Mustafa Kemal’in 1933’te söylediği gibi, doğal coğrafyaya dayanan
yeni bir Sovyetler oluşturmalıyız. Önümüze koyduğumuz gerçekçi ve
bizi zafere, başarıya götürecek ve emperyalistleri yenilgiye uğratacak
olan Türk-Kürt Cumhuriyetidir. Ortaasya Türk Cumhuriyetleriyle
beraberce oluşturulacak Türk-Kürt Cumhuriyetidir.
Şimdi bunu ortaya koyduğumuz zaman, özellikle Sevrci Sol’un
bileşenleri, bize yine suçlamalar yönelteceklerdir. Bunlar şoven, vesaire
diye demagojik saldırılarda bulunacaklardır.
Birkaç paragraf aktarmak istiyorum emperyalist ünlü bir
temsilciden. Lord Curzon’dan. Birinci Emperyalist Paylaşım Savaşının
ünlü İngiliz temsilcilerinden biri, değil mi Lord Curzon, arkadaşlar? 16
Şubat 1920’de şöyle diyor:
Müttefiklerin uğrunda savaştıkları amaçları arasında bağımsız bir
Ermenistan devletinin kurulması da vardır. Bu amacın gerçekleşmesine
tüm müttefikler aynı derecede ant içmiş durumdadır.”
Ve bunun sebebini anlatıyor, gerekçesini koyuyor Lord Curzon.
Şöyle diyor gerekçesinde de:
Büyük bir Panislam ya da Panturan hareketi ortaya çıkabilir. Ve
böyle bir halde, Londra Konferansı genellikle dünya barışı bakımından
Türkiye Müslümanlarıyla Doğudakiler arasına sokulmak üzere bir
Hıristiyan toplumunun sıkıştırılmasının yerinde bir girişim ve bunun da
bir Ermeni devleti olabileceğini düşünmüştü.”
İngiliz Emperyalizmi, görüyor musunuz arkadaşlar, 1920’de
meseleyi, kendi siyasi, emperyalist çıkarları açısından nasıl görüyor.
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Altı Parçaya Bölünmüş Türk Ulusu Birleşmelidir
Biz, yirmi iki parçaya bölünmüş Arap Ulusunun, bir tek Ulus
halinde birleşmesini istiyor muyuz, arkadaşlar?
On yıllardan beri söylüyoruz ki; istiyoruz.
Dört parçaya bölünmüş Kürt Ulusunun, tek bir Ulus halinde
birleşmesini istiyor muyuz?
İstiyoruz.
Ve altı parçaya bölünmüş olan Türk Ulusunun da tek bir Ulus olarak
birleşmesini istiyoruz.
Yine bir sürü parçaya bölünmüş olan Latin Amerika Halklarının, tek
bir Ulus olarak birleşmesini kim istiyordu en çok?
Dinleyiciler: Che.
Nurullah Ankut: Che.
O yüzden Latin Amerika’nın orta ülkesine, Bolivya’ya giderek
gerilla savaşını başlattı. Bolivya’ya giderek başlattı. Aynı dili
konuşuyoruz, diyordu. Portekizce de zaten akraba dildir İspanyolcayla.
Ve aynı ulusun temsilcileriyiz, emperyalistler bizi, kendi çıkarları öyle
gerektirdiği için, bu kadar çok parçaya böldüler; birleşmeliyiz, diyordu.
Yine yüzde 80’i Bantu dilini konuşan Siyah Afrika Halklarının, tek
bir Ulus halinde birleşmesini istiyor muyuz?
İstiyoruz.
Bunlar gayet doğru, devrimci taleplerdir. O zaman Türk Ulusunun
da, altı parçaya bölünmüş olan Ulusun da tek Ulus olarak birleşmesini
istemek hakkımız ve devrimci bir görevimiz. Usta’mız 1933’te;
Anadolu ve Kürdistan Halk Cumhuriyeti, diyordu.
Neden?
Çünkü o zaman diğer Türk Cumhuriyetleri, Sovyet Sosyalist
Cumhuriyetleri Birliği çatısı altındaki Cumhuriyetlerdi. Sosyalist
Cumhuriyetlerdi. Onların orada kalması, o yapıda kalması, uluslararası
proletarya hareketinin çıkarları açısından gerekliydi. Ama bugün o yapı
ortadan kalkmış durumda. O zaman yeni, doğal coğrafyaya dayanan
yeni bir Sovyetler oluşturmalıyız. Sosyalist Cumhuriyetler Birliği
kurmalıyız.
Böyle bir gelişme emperyalistlerin çıkarları için hayati bir tehlike
oluşturur. Bakın, kendileri en yetkili sözcülerinin ağzından itiraf
ediyorlar bunu. Ve hemen bir eylem planı oluşturuyorlar, böyle bir
gelişmeye karşı. Gördüğümüz gibi bu tedbiri alıyorlar. Tabiî İngiliz ve
diğer Batılı Emperyalistler 1920’de söylüyor bunu. 1915’lerde, Birinci
Dünya Savaşı’nın başlangıcında böyle bir istekleri, planları yoktu.
Çünkü o zaman, zaten Türk Cumhuriyetleri ve Ermenistan, Çarlık
Rusyası’nın sınırları içindeydi. Çarlık Rusyası onların müttefikiydi. Ve
Ermenilerin de Çarlık Rusyası’na bağlı kalması şeklinde bir anlaşmayı,
Rus Çarıyla yapmış durumdaydılar. Ama ne zaman ki Ekim Devrimi
gerçekleşti, Çarlık Rusyası ortadan kalktı ve Sovyetler kuruldu, o
zaman böyle bir Ermenistan’ın varlığı için hemen planlar yaptılar
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ve onu hayata geçirme mücadelesine girdiler. Bakın, emperyalistler
nasıl değişen şartlara göre planlarını anında değiştirip, yeni politikalar
üretebiliyorlar. Yeni düşünceler ve davranışlar ortaya koyabiliyorlar. E,
o zaman, biz devrimciler de, değişen dünya şartları karşısında devrimci
diyalektik mantığımıza göre, aynı değişimi göstermemiz gerekir. Onlar
emperyalist çıkarları için gösteriyorlar. Biz değişen şartlara göre yeni
ideoloji üretemezsek, devrimciliğimiz nerede kalır? Emperyalistlerin
gerisine düşmüş oluruz. Metafizik mantıkla düşünmüş oluruz.
ABD Emperyalizmi, 6 Parçaya Bölünmüş Türk Ulusunun
Birleşmemesi İçin Her Şeyi Yapıyor
İngiliz Emperyalizminin o zamanki tezini gördük. Bir de günümüzde
dünyanın başhaydudu Amerikan Emperyalizminin aynı konudaki tezine
bakalım:
Batının Türkiye ve Türk dünyasına uyguladığı politikanın özünü, iç
yüzünü ve bu politikanın ne kadar yıkıcı olduğunu anlamak için en gizli,
Vagram dereceli bir NATO belgesine bakmak yeterlidir. 1961 yılında,
günümüzden 45 yıl önce, Washington’daki NATO karargâhında, yüksek
rütbeli bir Türk subayının ele geçirdiği en gizliden (Cosmic Top Secret)
daha yüksek gizlilik derecesine sahip (Vagram) bir dosyada, Sovyetler
Birliği’nin dağılacağı, Orta Asya’da 5 ya da 6 Türk Cumhuriyeti
kurulacağı, 30 yıl öncesinden görülerek, kurulacak Orta Asya Türk
Cumhuriyetleri ve Türkiye’yle ilgili politika şu şekilde belirlenmiştir.”
Bunu Ali Tayyar Önder söylüyor, “Türkiye’nin Etnik Yapısı” adlı
kitabında. Şimdi o belgeyi aktarıyor, NATO belgesini, o çok gizli
NATO belgesini. Şöyle deniyor:
Türk devletlerinin işgal edecekleri coğrafya, stratejik yönden çok
değerli. (E tabiî kaynaklar bakımında çok zengindir) Bu devletler
batıdaki Türkiye Cumhuriyetiyle birleşirse o zaman ortaya Hitler
Almanyası veya Stalin Rusyası’ndan daha tehlikeli bir kuvvet
Batılıların karşısına çıkar. Türkiye Cumhuriyeti ile Doğu Türklerini
birleştirmemek için elden gelen yapılmalı, Türkiye ile bu devletler
arasında tampon devletler kurulmalı, Türkiye’nin lider devlet olmasını
engellemek için, siyasi ve ekonomik bütün tedbirler alınmalıdır.”
Ne kadar net, açık değil mi NATO belgesi, arkadaşlar?
İşte buna uygun hareket eden emperyalistler, Sovyetler ve Sosyalist
Kamp yıkılır yıkılmaz ne yaptılar?
Ermenistan’ı Azerbaycan’a saldırtarak, 14.400 küsur km²
Azerbaycan toprağını işgal ettirerek, Ermenistan’ın topraklarını
genişlettiler. Ve Türkiye ile Türkî Cumhuriyetler arasındaki bağı
güçleştirecek tampon bir devlet haline dönüştürdüler.
Ve bunu biz ne zaman söyledik?
Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi defalarca, yıllar
önce söyledik. Anma Konuşmalarımızda, yıllar önce bizim bu
tespitimiz kayda geçti. “Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmi” adlı
kitaplarımızda bu sözümüz kayıtlı. Daha o saldırılar olduğu anda, bunu
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ideolojimizin ışığıyla gördük
ve gösterdik. Bu sebepten
Ermenistan’a bu saldırı ve
bu işgal yaptırıldı, diye. İşte
belgeleri ortada.
Şimdi biz devrimciler
olarak
bu
olayı,
bu
belgeleri,
bu
gerçekleri
görmeyecek miyiz? Bunları
değerlendirmeyecek miyiz?
Bunları değerlendirerek yeni
ideolojiler
belirlemeyecek
miyiz?
Öyle şey olur mu?
Elbette
belirleyeceğiz.
Bundan
kaçınamayız.
Bundan kaçınırsak, devrimci
öngörümüz,
devrimci
ideolojimizin gücü nerede
kalır?
Kürt-Türk
kardeşliğinin
nasıl tarihsel bir kökene dayandığını biraz önce söyledik. Birinci
Kuvayimilliye’de de aynı şekilde. İngiliz Emperyalizminin ajanları,
bütün oyunlarına rağmen, Kürt Halkını Kuvayimilliye’nin ve Milli
Kurtuluşun karşısına geçiremiyorlar. Ondan ayıramıyorlar. Türk
ulusal kurtuluşundan ayıramıyorlar. Kardeşçe, yan yana, omuz
omuza, emperyalistlere karşı birlikte savaşıyorlar. Demek ki, Kürt
kardeşlerimizle bin yıldan bu yana kader birliği etmişiz. Aynı uğurda
mücadele etmiş, aynı vatanı ele geçirmişiz, aynı savaşları vermişiz, aynı
emperyalistleri-düşmanları yenmişiz. O zaman bu iki halk kardeşçe,
ama gerçek anlamda eşit kardeşler olarak, birleşirse bu tarihsel amacı da
gerçekleştirebilir. Uluslararası emperyalizmi dünya çapında yenilgiye
uğratabilir.
Bir Dinleyici: Yeni bir çağ açılmış olur.
Nurullah Ankut: Yeni bir çağ açabilir tabiî. İşte emperyalistlerin de
en büyük korkusu bu. Sovyetler’den daha güçlü, daha tehlikeli bir devlet
oluşur karşımızda, diyor. Bakın, nasıl görüyor emperyalistler? Çünkü
onların binlerce, eğitimli, dünya gerçeklerinden haberdar akıldaneleri
var, uzmanları var bu işle görevli. Biz onların bu politikalarını
görmezsek devrimciliğimiz lafta kalır. Tedbirler almazsak, yeni düşünce
ve davranışlar ortaya koymazsak, lafta kalır devrimciliğimiz. Ciddi
olmaz, ciddiye alınamaz böyle bir devrimcilik. Usta’mızın ideolojisinin
hakkını vermiş olmayız o zaman.
Bir Başka Dinleyici: Onun için maşa Fethullah en çok orada
örgütlendi.
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Nurullah Ankut: Tabiî… Tabiî… Tabiî…
Bir Başka Dinleyici devamla: CIA’nın yönlendirmesiyle, en fazla
Türkî Cumhuriyetlerde örgütlendi. Yeni bir şey, o Cumhuriyetlerden
de kovulma süreci başladı aslında. Soros’la birlikte Azerbaycan’dan,
Rusya’dan…
Nurullah Ankut: Evet arkadaşlar.[40]

***
Türk Dünyasının tek bir devlet
oluşturularak
sonra
birleştirilmesinin
geçen yüzyılın başlarında da İngiliz,
Fransız, İtalyan ve ABD Emperyalistlerinin
korkulu rüyası olduğunu biliyoruz. İngiliz
Emperyalizminin temsilcileri, özellikle
de Lord Curzon, böyle bir birleşmeyi
engellemek için Türkiye Türkleriyle Doğu
Türkleri arasına kesinlikle bir Hıristiyan
Lord Curzon
Devlet inşa etmeliyiz, demişlerdi. Ve bu
sebeple de, böyle bir işlev görecek devlet olarak Ermenistan’ı var
ettiklerini ifade etmişlerdi.
Biz o eski emperyalist
haydutların
görüşlerini
de,
Ermenistan Meselesi’ni işleyen
kitabımızda aktarmıştık.
O emperyalist haydutların bu
projesini, 1920’nin sonunda Varna
üzerinden İstanbul’a, oradan
da gizlice İnebolu Kastamonu
üzerinden Ankara’ya geçerek
gönüllüce
bizim
Kurtuluş
Savaşı’mıza tek Alman olarak
katılan hem yiğit bir asker,
hem kültürlü bir aydın olan
Hans Tröbst de netçe görür,
kavrar. Sevr Haritası’nın da
Ermenistan
bölümünün
bu
amaçla oluşturulduğunu, 1925’te
Almanya’da yazıp yayımladığı
anılarında ortaya koyar. Hans
[40]

Nurullah Ankut, Fatih Che Kıvılcımlı Olmak, Derleniş Yayınları, 2007, s. 50-55.
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Tröbst, Kurtuluş Savaşı’mız boyunca Mehmetçiklerimiz gibi cepheden
cepheye koşar. Hem de hep ön cephede çarpışmak ister. H. Tröbst,
Lozan Andlaşması’nın imzalandığı gün de Almanya’ya-ülkesine döner.
Bu anılar; “Mustafa Kemal’in Ordusunda Bir Alman Yüzbaşı”,
adıyla Kırmızı Kedi Yayınları tarafından Türkçesiyle yayımlanmıştır.

Ortaçağcı İranlı Mollalar
Türk Ulusu’nun birliğini
felaketleri olarak görürler
Mustafa Kemal’in bu vasiyetinden İran’ın Ortaçağcı Mollaları da
haberdardır. Üstelik, onlar da Türklerin birliğinin kendileri için bir
felaket olacağı kanaatindedirler. Yani İran’ın Mollaları da Türk’e ve
Türkiye’ye tıpkı Batı Emperyalistleri, Rus ve Çin Emperyalistleri gibi
düşmandırlar.
Bundan, önceki yıllarda yaptığımız konuşmalarda da söz etmiştim…
Şimdi de Molla’nın düşmanlığının kanıtını görelim:
***
Videonun tapesi:
Azerbaycan…
Bugün Azerbaycan’ı bütün dünya biliyor. İnsanların çoğu
bilmiyordu. Basın, raporlar, haberler vasıtasıyla insanlar Azerbaycan
adında bir sorunun olduğunu anlamaya başladılar.
Sorunun adı, Ermenistan’ın Azerbaycan toprağını yaklaşık 30 yıldır
işgal etmesiydi. Hakikat bu. Bugün Türkiye toprağını geri alması için
Azerbaycan’a yardım ediyor. Bu da gerçek.
Ve burada bazı devletler var: “Savaşa gerek yok, gelin sorunu
diyalogla çözelim”, gibi şeyler diyorlar. Öncelikle tarihe dönmeme
müsaade edin. Çünkü bu konuyla haber babından bir ilgim var.
(…)
Bu devletlerin oluştuğu anda Ermenistan’la Azerbaycan arasında
sorun patlak verdi. Ve Ermenistan Azerbaycan’a hücum etti ve toprağını
işgal etti. Bugün “saldırdı” diyorum çünkü bütün dünya biliyor ve itiraf
ediyor ki evet, Ermenistan Azerbaycan’ın beşte bir toprağını işgal etti.
İnsanları sürdü, 30 yıl kamplarda yaşamalarına neden oldu, birçoğu
öldürüldü…
O zamanlar Tahran’daydım. Medyayı dinliyorum. İnsanlar
Ermenistan’ın yanında. Devlet Ermenistan’ın yanında, basın
Ermenistan’ın yanında. Şaşırtıcı. Ermeni saldırgan. Siz, İslam
devletiyiz, diyorsunuz. Düşmanın karşısındayız, diyorsunuz. Zulmün
karşısındayız, diyorsunuz. Nasıl zalimin yanında durabilirsiniz?
Azerbaycan… Siz diyorsunuz ki yüzlerce yıldır Azerbaycan İran’ın
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parçası, Azerbaycan Halkı İran Halkının bir parçası. Asıl Azeri Halkı
İran’dadır. Onların yanında durmanız tabiîdir. Öncelikle onlar mazlum.
İkinci olarak sizin yapınızdan. Ya da büyük halkınızın bir parçası.
Üçüncü olarak onlar Müslüman, mazlum aynı zamanda Şii. Gerçekten
şaşırdım.
Burada hangi ölçü var? Kur’an mı? “İyilikte ve takvada
yardımlaşın”. İyilik ve takva nerde? Afalladım. İran’daki bu işin aslı
nedir?
Bir gün dışişleri bakanını yakaladım. Durumu anlayayım dedim.
Nedir bu hikâyeniz? diye sordum. Kısaca, insanlarını vaktinin almamak
için. Tam olarak şöyle dedi:
“Ermenistan Türkiye sınırında. Biz Türkiye’nin Türki
cumhuriyetlerle iletişimini engellemeye çalışıyoruz. Türkmenistan,
Özbekistan, Azerbaycan vb. Biz Türkiye’ye set-engel oluşturmak için
Ermenistan’ın yanında Türkiye’nin karşısında duruyoruz.”
Kendi kendime, keşke sana sormasaydım, dedim. En azından
(makul) bir sebep olduğu ihtimaliyle hüsnü zanda bulunurdum. Bu
ülkeler trajediden, zulümden yeni çıkmışlar. Sen ve Türkiye bunlara
yardım hususunda dayanışmak, tek bir ümmet oluşturmak, ortak
paydalarda buluşmak, birlik oluşturmak yerine... Ama sen Ermenistan’a
yardım ederek üstelik Şii Müslüman’ın aleyhine Türkiye’yle nasıl
yüzleşirim diye düşünüyorsun.
Bu hangi Kur’an’dadır?
Kur’an’ın yakınından geçtin mi? Dinledin mi, anladın mı Kur’an’ın
çizdiği siyaseti? Bugün de aynı şey oluyor. İran’ın; “Biz aracılıktan
yanayız, savaşı durdurun”, dediğini duyuyoruz. Rusya diyalogdan
yana, savaşı durdurun, diyor. Fransa da aynı şekilde. Biz aracılıktan
yanayız, diyalogdan yanayız, savaşı durdurun diyen her kimse pisliğin
tekidir.
Neden?
Ermenistan işgalci. Savaşı durdurun demek, işgal devam etsin,
demektir. 30 yıldır diyalog var, hiçbir neticeye ulaşamadı. Bunu
diyen işgalcinin yanındadır. Tıpkı işgali sürdürürken İsrail’le
görüşelim, diyenler gibi. Barış görüşmelerini işgalciyle sürdüren
işgalin yanındadır. Bu yüzden, evet toprağın kurtarılması gerekiyor.
İşgal sürerken görüşmeleri sürdürmeye davet, yalancılıktır. Sen
işgalden yanasın, insanların topraklarından atılmasından yanasın
demektir. Sen insanlara zulümden, zorbalıktan yanasın. Bu zulümdür,
bu suçtur. (Lübnan Hizbullahı Eski Genel Sekreteri Şeyh Subhi
Tufeyli,
https://www.youtube.com/watch?v=7o_CUYCcfug&ab_
channel=Haks%C3%B6zOkulu)

***
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Mustafa Kemal’in, Türk Ulusu’nun Birliği ülküsünü,
bir tek biz Gerçek Devrimciler bilir ve savunuruz
Mustafa Kemal’in bu mirasını-vasiyetini, Batılısından Doğulusuna,
eski kaşar ve yeni Emperyalist Çakalların tamamı bilir. Hatta yukarıda
da belirttiğimiz gibi İran’ın Mollaları da bilir ve düşman gördükleri o
mirasa, o ülküye karşı kendilerince tedbir de alır. Fakat bizim hain,
ABD uşağı yerli Parababaları yani Türkiye’nin egemen sermaye
sınıfı bilmez. Bilse de savunmaz. Çünkü onların Kıblesi WashingtonWhite House’tur. Onlar emperyalist efendilerinin sözünden çıkmazlar…
Burjuvasından Küçükburjuvasına kofti Atatürkçüler-Kemalistler
ise bilmezler bu vasiyet edilen ülküyü… Yani Molla’nın bile bildiğini
bilmez bu koftiler… Tarih ve Toplum Bilimi cahilidir bunlar…
Bu sebeple de Mustafa Kemal’i ve Antiemperyalist Birinci
Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın ne sınıf yapısını bilirler, ne de ruhunu,
karakterini…
İlhan Selçuk’undan Erol Manisalı’sına, şimdinin ADD Başkanı
Süheyl Batum’una kadar bir iki istisna dışında tamamı Avrupa
Birliği’nden yanadır. Bu emperyalist yapılanmayı savunurlar. Kafaları
böylesine çarpıtılmış, zihinleri böylesine çökertilmiştir bunların…
Bizim “Sevrci Soytarı Sahte Sol” dediğimiz Amerikancı Burjuva
Kürt Hareketi PKK, PYD, YPG, DSG ve HDP işbirlikçisi sözde Sol da
tabiî doğası gereği Mustafa Kemal’e de, onun vasiyeti olan ülküsüne de
düşman olacaklardır. Düşmandırlar da zaten…
O zaman Vatanımızı, Milletimizi ve Halkımızı ilgilendiren her
konuda olduğu gibi burada da iş bize düşüyor Yoldaşlar…
Mustafa Kemal’in vasiyeti olan bu biricik Ülküsünü savunmak da
biz Gerçek Devrimcilere düşmektedir…
Ve her zaman söylediğimiz gibi yine tekrarlıyoruz:
Edirne’den Doğu Türkistan’ı da içine alacak biçimde Çin sınırına
uzanacak geniş coğrafyada Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’ni eninde
sonunda kuracağız…
Böylelikle de hem yenilmez, aşılmaz, aşınmaz bir Antiemperyalist
Kale oluşturacağız, hem de uluslararası emperyalist haydutlara çok ağır
bir darbe indirmiş olacağız…
Tabiî böylece de o haydutlar, o kan emiciler sisteminin çöküşünü
hazırlamış ve Proletarya hareketinin dünya çapındaki zaferinin gelişini
çabuklaştırmış olacağız…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi Bir

Beklenen İstanbul Depremi
çok büyük bir yıkım yaratacaktır
Saygıdeğer Halkımız;
İzmir Seferihisar açıklarında geçen Cuma saat 14:51’de 6.9 büyüklüğünde bir deprem oldu (Kandilli Rasathanesinin tespitine göre).
Toplam 17 bina çöktü. Bugün dört gün geride kaldı. Hâlâ beş binada
enkaz kaldırma ve içinde ölü veya diri insan ya da hayvan arama-bulma çalışması sürüyor.
Dün sabah, deprem ana şokundan 91 saat sonra bir göçük binadan 3 yaşında canlı bir yavrucuk bulunup çıkarıldı. Çocuk doğallıkla
“anne” dedi ilk söz olarak. Ama annesi kaybedilmişti…
Dememiz şu ki; sadece İzmir’in değil, Bursa, Balıkesir, Çanakkale,
Aydın, Manisa, Muğla gibi çevre illerin arama kurtarma ekipleri,
AFAD, AKUT gibi bu konunun uzmanı olan kurumları, bütün imkân
ve güçleriyle çalışmalarına rağmen 17 binanın enkazını arama işi dört
günde bitirilebilmiş değil…
Şu anki açıklamalara göre 114 can kaybımız olmuş. Yaralılar
yüzlerce…
Eğer bir günde bitebilseydi arama kurtarma işi, belki çok daha az
olacaktı can kaybımız…
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Bilindiği gibi ülkemizin dünya çapında saygınlığı olan deprem
bilimcilerinin, İstanbul’da önümüzdeki birkaç on yıl içinde olmasını
bekledikleri-öngördükleri, büyüklüğü 7,2 ila 7,6 arasındaki depremin
gerçekleşmesi halinde nasıl cehennemcil bir felaketle karşı karşıya
kalacağız? Bir düşünür müsünüz?..
İsterseniz bu sorumuzun yanıtını da yine bu bilim insanları
versin:
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“Deprem Yüksek Mühendisi Cüneyt Tüzün, yıllardır konuşulan
olası İstanbul depreminde 100 bini aşkın binanın kullanılamaz hale
gelebileceğini söyledi. Tüzün, can ve mal kaybından azaltmak için
Japonların kullandığı izolasyon teknolojisine geçilmesini önerdi.
Tüzün, beklenen ekonomik kaybın ise 100 milyar dolar civarında
olacağını ön görüyor.”[41]
***
“İBB Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ve Boğaziçi
Üniversitesi’nin 2018 yılında gerçekleştirdiği “Deprem ve Hasar
Kayıp Tahmin Çalışması”nı temel aldığını belirten İmamoğlu, ‘‘7,5
büyüklüğündeki yıkıcı bir deprem senaryosuna göre İstanbul’da çok
ağır ve ağır hasarlı bina sayısı 48 bin, orta ve daha üstü hasarlı bina
sayısı 194 bin olacak. Binaların yüzde 22,6’sı yıkılacak, 25 milyon ton
enkaz oluşacak, yolların yüzde 30’u kapanacak, 463 içme suyu noktası,
1045 atık su noktası ve 355 doğal gaz noktası hasar görecek. Toplamda
120 milyar TL yapısal ve yapısal olmayan ekonomik kayıp yaşanacak’’
dedi.”[42]
***
“İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı
Dr. Tayfun Kahraman’a göre, deprem ve sonrasında gerçekleştirecek
afet yönetimi, İstanbul için çok ciddi bir konu. İBB’nin Boğaziçi
Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ile ortak çalışmasından bilgiler
paylaşan Kahraman, 2000’den önce yapılan binaların, büyük oranda
hasar göreceğinin belirlendiğini açıkladı. Yaklaşık 790 bin binanın 250
bininin, orta ve üstü hasar alacağını vurgulayan Kahraman, İstanbul’da
milyonlarca kişinin evsiz kalabileceğini kaydetti.”[43]
***
“Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Doğa Bilimleri Araştırma
Başkanı Jeolog Prof. Dr. Şükrü Ersoy, 19 yılda gelinen noktayla ilgili
değerlendirmelerini Sigortacı Gazetesi’ne anlattı. Durumun ciddiyetini
“Hepimiz aynı gemideyiz, birlikte batabiliriz” sözleriyle ifade eden
Prof. Ersoy, “1509’daki İstanbul depreminin aynısı bugün gerçekleşirse
80 bin bina yıkılabilir. Bu, minimum 150 bin insanın ölmesi anlamına
geliyor. Bu sayı 500 bine kadar çıkabilir. Geriye kalan 2,5 milyon insana
geçici konaklama noktalarında günlerce, belki iki yıl bakmak zorunda
kalacağız” dedi. Deprem ve tsunami uzmanı Prof. Dr. Ersoy’un konuyla
https://www.turkhabergazetesi.com/haber/istanbul-depreminde-100-bin-bina-yikilacak-12303.
[41]

https://www.amerikaninsesi.com/a/yedi-virgul-beslik-depremde-i%CC%87stanbul-da-konutlar%C4%B1n-y%C3%BCzde-22-6-s%C4%B1-y%C4%B1k%C4%B1lacak-/5123155.
html.
[42]

https://www.sozcu.com.tr/2020/gundem/ibbden-deprem-aciklamasi-elimizi-tasin-altina-koyma-zamani-geldi-geciyor-6105456/.
[43]
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ilgili açıklamaları özetle şöyle:
“EN KÖTÜ SENARYOYA GÖRE 500 BİN İNSAN ÖLECEK’
“En kötü senaryo, 1509 yılında İstanbul’da yaşanan depreme benzer
bir depremin tekrar etmesi. 7.7 büyüklüğündeki bu deprem üç tane
Gölcük Depremi anlamına geliyor. Bu deprem bugün gerçekleşirse
80 bin bina yıkılabilir. Minimum 150 bin insanın ölmesi anlamına
geliyor. Bu sayı 500 bine kadar çıkabilir. Geriye kalan 2.5 milyon
insana geçici konaklama noktalarında günlerce, belki iki yıl bakmak
zorunda kalacağız. Yabancı ülkeler gelecek, ‘Konutlarınızı yapalım,
yardım edelim’ diyecekler. Ama bu ekonomik bağımlılık getirecek.
Sizin pasaportunuzun üzerinde TC yazacak ama siz tamamen yabancı
ülkelerin etkisi altında kalacaksınız. Bunu savaş değil, afet sayesinde
yapmış olacaklar. Bu milli güvenlik sorunu değildir de nedir?”
“İstanbul’a sayısal olarak baktığımızda 16 milyona yakın nüfus var.
4 milyon konut var. Bu zaten afet anında yönetilmesi için bir zorluk
yaratıyor. Bunu Marmara geneline yayarsak deprem 11 ili etkileyecek.
Depremden etkilenen nüfus 25 milyonun, konut sayısı 6 milyonun üzerine
çıkacak. Türkiye üretiminin, sanayisinin, gayri safi milli hâsılasının
büyük bir kısmının Marmara Bölgesi’nde olduğunu düşündüğümüzde
bu olay bir afet sorunu değil, bir milli güvenlik sorunu.”[44]
***
“Yarın 17 Ağustos depreminin 18’inci yıldönümü. Beklenen
İstanbul depreminin eli kulağında. Uzmanlara göre büyük deprem
kapıya dayandı. Kesin tarih verilemese de 2030 yılına kadar ortalama 7.2
büyüklüğünde bir deprem tehdidi altındayız. Prof. Dr. Celal Şengör’ün
deyişiyle, “Türkiye’nin durumu deprem açısından bakıldığında tam bir
felaket ve bu felaket geldiğinde Türkiye bağımsızlığını kaybedecek...”
“Gazete Habertürk’ten Ümran Avcı ve Öznur Karslı, deprem
denilince akla gelen önemli isimlerden biri olan Prof. Dr. Celal Şengör
ile Türkiye’nin korkutan gerçeği deprem hakkında konuştu.
“Şu anda beklediğimiz en çetin deprem İstanbul depremi” diyen
Şengör, depremin maksimum büyüklüğünü 7.6 olarak tahmin ettiklerini
söyledi. İşte Şengör’ün açıklamalarından önemli satır başları:
“ŞİDDETİ 10’U BULUYOR’
“Bu depremin şiddetine baktığımızda sahillerde Yeşilköy’de,
Tuzla’da depremin şiddeti 10’u buluyor, diğer sahil bölgelerinde 8’i
buluyor. Bu, binaların yarısı gidecek demektir. Depremin şiddeti 10’u
bulduğu zaman ayakta neredeyse bina kalmıyor.”[45]
https://sigortacigazetesi.com.tr/olasi-istanbul-depreminde-en-kotu-senaryoda-can-kaybi-500-bin-kisi-olabilir/.
[44]

http://www.gazetevatan.com/prof-celal-sengor-uyardi-istanbul-depreminin-eli-kulaginda-1093852-gundem/.
[45]
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***
“Prof. Dr. Ahmet Ercan (Jeofizik Yüksek Mühendisi): İstanbul’un
yüzde 70’i kaçak durumda. Kaçak yapıyla dolu. Şu anda kentte yaklaşık
1 milyon 600 bin yapı var. Bu da olası bir depremde en az 1 milyon yüz
bin yapının etkileneceği anlamına gelir. Kaçak binaların imar barışına
sokulması İstanbul’da beklenen ölüm sayısını ikiye üçe katlayabilir.
Kaçak şehre, imar barışı olmasın. Devletin para kazanmak için yaptığı
şeyin faturası ağır olur. Canımızla öderiz. Beklenen İstanbul depremine
gelince… Kuzey Anadolu kırığında sarsıntısız sürtünmeli yürümenin
oluşmasıyla İstanbul ve Tekirdağ kırıklarında beklenen deprem
büyüklüğü onda bir oranında azaldı. Dörtte bir oranında da yıkıcılığı
düştü. Çıkan enerji olması gereken depremin onda biri kadar enerji
boşalmış oldu.”[46]
***
“Deprem konusunda Türkiye’nin en saygın bilim insanlarından
olan Prof. Dr. Naci Görür, 29 Haziran’da Cumhuriyet gazetesine verdiği
röportajda, İstanbul’da beklenen ve yüz binlerce insanın ölümüne yol
açabilecek en az 7.2 büyüklüğünde bir depreme karşı hiçbir hazırlık
yapılmadığı uyarısında bulundu. Dünya genelinde deprem uzmanları,
önümüzdeki on yıl içinde İstanbul’da en az 7 büyüklüğünde bir
depremin olmasının muhtemel olduğunu düşünüyorlar.
“Görür, “Minimum 7.2 şiddetinde bir deprem olursa İstanbul nasıl
bir hal alır?” sorusuna verdiği yanıtta, Cumhuriyet Halk Partili (CHP)
Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yayınladığı
raporu eleştirerek şunları söyledi: “Endişemiz o işte. Mesela İBB’nin
yayınladığı deprem raporu var. Ben olsaydım yayınlamazdım… Çok
iyimser arkadaşlarımız tarafından yapılmış olmalı.”
“Söz konusu İBB raporu, İstanbul’daki olası bir büyük depremde 14
bin kişinin öleceğini iddia ediyordu.
“Görür, bunun açıkça doğru olmadığını söyleyerek, İstanbul’daki
milyonlarca emekçinin karşı karşıya olduğu tehlikeli durumu şöyle
açıklıyordu: “Basit bir hesap: 1 milyon 600 bin bina var. İstanbul’da
bütün ölümlü vakaları gel yüzde 1’e indirelim. Yüzde 99’unda
insanların burnu kanamasın. 16 bin bina yapar. Her bina 4 katlı olsun,
64 bin kat demektir. Her kata iki daire koy 128 bin daire… Her daireye
4 kişi koy, 400 binleri geçiyor mu?”[47]
***

Açıkça görüldüğü gibi Yoldaşlar, 80, 100 ve belki de 150 bin bina
çöküp yerle bir olacak. Yüzbinlerce insanımız yıkıntılar altında zifiri bir
[46]

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/depremde-istanbulun-yuzde-70i-yikilir-3455246/.

[47]

https://www.wsws.org/tr/articles/2020/07/07/ ista-j07.html.
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karanlık içinde hem fiziki, hem psikolojik binbir acı içinde kıvranarak
can verecek. Ve bu acılar denizinin insanları yutması saatler, günler
boyu sürecek.
Yolların üçte biri kapanacak. Yaralılarımızın hastanelere taşınması
(tabiî elde sağlam, hizmet verebilen ne kadarcık hastane kalmışsa) bile
mümkün olmayacak.
Doğalgaz boruları patlayacak, yangınlar çıkacak. Su boruları
patlayıp yıkıntıların alt bölümlerini sular basacak. İnsanlarımızın bir
bölümü de yanarak, boğularak hayattan kopacak.
Cesetlerimiz yıkıntılar altında aylarca kalacak, kararacak, bozulacak,
kokacak, kurtlanacak. Çürüyüp tanınmaz hale gelecek. Belki de hepsi
iş araçlarına yüklenip toplu mezar olarak açılan çukurlara gömülecek.
Yerbilimcilerinin öngördükleri İstanbul merkezli o korkunç felaket
gerçekleştiğinde, AFAD’ın, AKUT’un ve dışarıdan gelecek benzer
özellikteki ekiplerin arama kurtarma çalışmaları, bu büyük felaket
denizinde bir damla gibi kalacaktır. Böyle bir durumda can kayıplarının
mümkün olduğunca azaltılabilmesi için, toplumun en örgütlü kitlesel
gücü olan Ordunun istihkâm birliklerinin sahada çalışması gerekecektir.
Fakat Tayyipgiller benzeri ABD ve İngiliz yapımı halk düşmanı
iktidarlar, FETÖ ve benzeri örgütlerle on yıllar boyu çalışarak
yerle bir ettikleri Ordunun güvenilirliğini ve saygınlığını yeniden
oluşturabilir korkusuyla, buna izin vermeyeceklerdir. Böyle bir yola
girmeyeceklerdir. Bu da can kayıplarının onlarca, belki de yüzlerce kat
artmasına sebep olacaktır.
Hatırlanacaktır; 1999 Gölcük Depremi’nde ve aynı yılın sonunda
olan Düzce Depremi’nde Bülent Ecevit Başbakanlığındaki bir iktidar
vardı. Ecevit, akıl sağlığı hasara uğradığından, zaman zaman hangi ilde
bulunduğunu bilemeyecek denli bunamış durumdaydı. Ve Antika ve
Modern Parababalarının tipik bir temsilcisi olan Sürmegöz Hüsam’ın
(Hüsamettin Özkan’ın) oyuncağı haline gelmişti. Aslında pratikte
Başbakanlığı bu sermaye temsilcisi yapmaktaydı.
İşte bu hale düşmüş bunak Ecevit de o yıllarda yerli yabancı
Parababalarının Orduyu yıpratmak için yoğun bir şekilde sürdürdükleri
karalama kampanyasının etkisinde kalarak, “Askeri Vesayet”in
etkisindeymiş görünümü vermemek için Orduyu arama kurtarma
çalışmalarına sokmadı. Bu da o depremlerdeki can kayıplarını bizce
katbekat arttırdı.
O depremlerde hayatını kaybeden insanlarımızın sayısını bile
açıklamaktan korktu, Amerikancı Parababaları iktidarları…
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Gölcük Depremi’ndeki kayıplarımızı 17 bin olarak açıkladılar. Oysa
yine bir Amerikancı gazeteci ve televizyoncu Mehmet Ali Birand bile
yıllar sonra bu faciadaki kaybımızın 35 bin olduğunu söyledi. Biz de o
zamanki yazılarımızda da ortaya koyduğumuz gibi (deprem alanında
gözlem ve incelemelerde bulunmuştuk) can kaybımızın 35-40 bin
arasında olduğunu belirtmiştik.

AKP’giller için öncelik depremler değil,
ABD’ye hizmetkârlık ve küplerini doldurmaktır
Beklenen İstanbul Depremi’nde yaşanacak facianın boyutlarına
gelirsek, kâbus dolu günler, aylar, yıllar yaşanmaya devam edecek.
Yıkıntılar ve çürüyen cesetler ortadan kaldırıldıktan sonra da ekonomik
yıkımın açtığı sorunlar, acılar yaşanmaya devam edecek. Zaten
çöküşe geçirilmiş ekonomi, bataklığa saplanacak. İşsizlikten, açlıktan,
hastalıklardan insanlar kırılmaya devam edecek. Bu durum ahlâki bir
çöküşe de zemin hazırlayacak. Adli suçlar patlayacak.
Peki göz göre göre geliyorum diyen bu ölümcül felaket karşısında
18 yıldan bu yana Türkiye’nin başına ABD Emperyalistleri, İngiliz
Emperyalistleri ve Siyonist İsrail tarafından bela edilmiş olan
Tayyipgiller iktidarının zerre miktarda bir tedbir aldığı olmuş mudur?
Onlar, durup dinlenmeden BOP’ta kendilerine efendileri tarafından
verilmiş olan taşeronluk görevini aksatmadan yerine getirme
uğraşındadır. Yani ABD, AB ve İsrailli efendilerine sadakatle hizmet
etme derdindedirler…
Tabiî bu arada saf, cahil ve bilinçsiz insanlarımızı “Allah’la
Aldatmak” için durup dinlenmeden din alıp satmaktadırlar.
Bu arada efendilerinin emri üzerine vatanı da satmaktadırlar. Ege’de
18 Ada’mızı Yunanistan’a peşkeş çekmeleri gibi…
Yine ABD’li ve AB’li efendilerinin çıkarlarına hizmet için “Çılgın
Proje-Kanal İstanbul” gibi adlarla adlandırdıkları akıl, mantık ve bilim
dışı ihanet ve cinayet projelerini hayata geçirme derdindedirler.
Ayasofya Tiyatroları oynamaktadırlar, Kaçak ve de Haram Saray’la
yetinmeyip saray üstüne saray yapma çabasındadırlar.
Lüks uçak filoları gözlerini doyurmamış olacak ki yarım milyar
dolarlık yeni uçaklar eklemekteler mevcut olanlara.
Ve ayrıca, lüks zırhlı arabalar filosuna 47 otomobil daha ekleyecekmiş
bu yıl içinde. İşte haberi:
“Taşıt saltanatı tam gaz
“Önümüzdeki yıl Hazine’ye cins ve fiyat sınırlamasına tabi ol-
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mayan 100 yeni araç alınacak. Cumhurbaşkanlığı filosuna 47 yeni
araç eklenecek.
“TBMM’ye sunulan yeni bütçe yasa teklifine göre, önümüzdeki
yıl kamu kurum ve kuruluşlarına ambulans ve motosikletler hariç
bin 652 yeni araç alınacak. Hazine’nin 100 lüks aracı olacak.
“SARAYA 47 YENİ ARAÇ
“Zengin araç filosuyla dikkatleri çeken Cumhurbaşkanlığı’na
47 yeni araç daha alınacak. Tamamının Cumhurbaşkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere satın alınacağı belirtilen araçlardan 30’u
binek otomobil, 5’i 17 kişilik minibüs, 5’i pikap, 5’i panel ve 2’si de
en az 41’er kişilik otobüsten oluşuyor. Cumhurbaşkanlığı bu yıl da
2’si güvenlik donanımlı 26 yeni araç almıştı. Gelecek yıl milli saraylar için de 1 araç alınacak.[48]

Ve altın, Dolar, Euro’yla doldurmuş oldukları binlerce küplerine
yeni küpler ekleme derdindedirler…
Vatanın taşını toprağını, denizini, limanını, ırmağını, dağını, ovasını,
ormanını, Türk Ordusu’nun Tank Palet Fabrikası’na varıncaya kadar
kallavi komisyonlar karşılığında yerli yabancı Parababalarına yeyim
ettirmektedirler.
Özetçe Saygıdeğer Halkımız;
Bunların Vatanımıza, Milletimize, Halkımıza yaptıkları kötülükler
ve ettikleri ihanetler saymakla bitmez…
Bunlar tepeden tırnağa suça batmış durumdadırlar…
Artık anlamaya başla bizi. Zalimlere, hainlere ve yapıp ettikleri
kötülüklere dur de.
Eninde sonunda diyeceksin zaten bunu. Ne kadar erken davranırsan
o kadar az zarar görmüş olursun…
Deprem bir doğa olayıdır. Yer kabuğunu oluşturan levhalar, altlarında
olan sıvı haldeki magmanın üzerinde devamlı hareket halindedirler. Bu
hareketlerdir depremi oluşturan…
Her konuda olduğu gibi doğanın dilinden anlar ve onun var olan
kanunlarına uyarsak, hiçbir olumsuz sonuçla karşılaşmayız…
Yaşam alanlarımızı, evlerimizi, işyerlerimizi bu levha hareketlerinin
yaratacağı sarsıntılara dayanacak sağlamlıkta yaparsak, depremlerden
hiçbir zarar görmeyiz…
Tabiî bunun olabilmesi için de halkımızın her kesiminin örgütlü,
bilimli ve bilinçli olması gerekir.
[48]

https://www.sozcu.com.tr/2020/ekonomi/tasit-saltanati-tam-gaz-6092289/.
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Ancak örgütlü halk dertlerine derman bulabilir. Başının çaresine
bakabilir…
Doğruyu yanlıştan, dostu düşmandan ayırmasını bilebilir ve buna
güç yetirebilir.
Mesela, 28 Ocak 2020 tarihinde (yani bu yılın başında) Küba’da 7,7
büyüklüğünde bir deprem oldu. Fakat hiç can kaybı yaşanmadı.
Demek ki Küba’daki Komünist Parti önderliğindeki Halkın İktidarı,
gerçekten halk iktidarıdır. Halkının güvenliğini, sağlığını, mutluluğunu,
refahını ve eğitimini ve ülkesinin bağımsızlığını, onurunu savunmayı
biricik görev edinmiştir kendisine.
Tabiî bu anlayışı çerçevesinde de halkının konutlarını, üretim
alanlarını “deprem” denilen doğa olayının buyruklarına göre
düzenlenmiştir. Doğaya hükmedilmez…
Doğanın dili anlaşılır, kanunları bilince çıkarılırsa, o kanunlara
göre hareket ederek ondan yararlanırız. O zaman doğa bize cömertçe
hizmetini sunar. Bir anne şefkatiyle bizi kucaklar.
Yani doğayla da uyum içinde, mutluluk içinde yaşarız…
İşte bizim bütün mücadelemiz de hep böyle bir dünyanın
yaratılabilmesi içindir.
Eninde sonunda, yukarıda da belirttiğimiz gibi bu insani ve Tarihin
en haklı olan davası zafere ulaşacak!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi İki

Ey halkım,
AKP’giller’den sana
zulümden başka bir şey gelmez
Saygıdeğer Halkımız!
Cehennemcil bir felaket kapsamında, İstanbul merkezli Marmara
Depremi birkaç on yıl içinde geliyorum, diyor. O zaman yüz binlerce
yerleşim yeri yıkılacak. Kum tepecikleri oluşturacak biçimde yerle bir
olacak. Tahmini beş yüz bin insan hayatını kaybedecek. Belki de daha
fazlası…
Bütün sorumlu yerbilimciler, deprembilimciler bu görüşte birleşmiş durumdadır. Bu bilim insanlarının adlarını ve öngörülerini, bir
önceki yazımızda aktarmıştık…
Ve sen, Saygıdeğer Halkımız; mezbaha-salhane önünde ölüm sırasını bekleyen zavallı çaresiz koyun sürücükleri gibi bekliyorsun, din
satıcılarının anlattıkları söylencelerde geçen cehennem zebanilerinin-ifritlerin yaptığı işkenceler kadar acılı ölümün gelip seni bulmasını bekliyorsun. Büyük, akıl almaz bir tevekkül içinde. Kamyoncu
mesajlarında belirtildiği gibi; “Kaderimse çekerim…”, diyorsun. Sessiz, dilsiz bir biçimde…
Saygıdeğer Halkımız!
Sen zavallı, korumasız, çaresiz koyuncuklar değilsin. İnsansın!
İnsan olmanın sorumluluğunu duymanı ve yerine getirmeni istiyoruz.
Bekliyoruz, umuyoruz… Sorumluluk sahibi olmak demek, hareket
koymak demektir…
Mevcut iktidardan-Tayyipgiller’in Kaçak Saray İktidarından fayda
bekleme. Tam tersine, onlardan sadece ihanet bekle, zulüm bekle,
sömürü ve vurgun bekle…
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Onlar bu vatanı BOP çerçevesinde parçalama ve Laik Cumhuriyet’i
yıkmakla görevlendirilmişlerdir, efendileri olan ABD ve AB Emperyalist
Çakalları tarafından. Onlar, Tayyip’in kendi ağzından itirafıyla “Bu
görevi yapıyor”lar…
Sorosdaroğlu Kemal nam İbiş’in Yeni Cehape’sinden de bekleme.
Onlar da tıpkı Tayyipgiller gibi “PROJE”dir artık.
Ne demişti Sorosdaroğlu?
“Biz otuzların, kırkların CHP’si değiliz…”
Bundan açık itiraf olur mu?
Bunlar artık Soros CHP’si, dolayısıyla da CIA, Pentagon,
Washington CHP’sidir. İşte bu yüzden Kemal Efendi; “Kıbrıs’tan
bize ne?”, diyebilen bir Tunç Soyer nam haini İzmir gibi bir ilimizin
belediyesinin başına getirebilmektedir.
Ne yaptı bu vatandaş, seçildiği günden bu son yaşanan felakete
kadar?
Bir olumlu etkinliği oldu mu?
Sadece Tekfen Ampul gibi dolaştı ortalıkta…
Bilim insanlarının haber verdikleri, gelmekte olan depreme karşı en
ufak bir işlemde bulundu mu?
Çürük raporu verilen binaları tahliye edip, yıkıp yapabildi mi?
İstanbul’da da durum aynıdır. Belediyenin bu konuda bu girişimi,
etkinliği, planı projesi var mı?
Yok…
Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si, Kaset Tutsağı acıklı vatandaşın
MHP’si zaten baştan itibaren bir Gladio-Süper NATO partisidir.
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin PKK, HDP, PYD, YPG’si
ise artık herkesin görebildiği gibi ABD-AB Emperyalist Haydutlarının
ve Siyonist İsrail’in Ortadoğu’daki Yerel Gücüdür. Yerel Ortağıdır ve
aynı zamanda da ABD’nin Yeni Petrol Bekçisidir. Geçen aylarda da
açıkça görüldüğü gibi kesin bir biçimde Sevr’cidir, Ermeni Soykırımı
Emperyalist Yalanının hevesli savunucusudur. Yani bu Amerikancı
Burjuva Hareket, siyasi kimliğini Türk ve Türkiye düşmanlığı üzerine
inşa etmiştir.
M. Akşener Hanım’ın “İyi Parti”si ise NATO dostluğunu, yani
Amerikan uşaklığını parti programına geçirecek kadar ihanette sınırları
aşmıştır…
Davidson’un, Babacan’ın ve Karamolla’nın Molla Necmettin
soyunun partileri de hep aynı yolun yolcusudur. Bunların alayının
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ortak paydası, ABD uşağı ve halk düşmanı oluşlarıdır. Yerli yabancı
Parababalarının alçakça, namussuzca ve insafsızca sürdürdükleri
sömürü, soygun ve vurgun düzeninin siyasi plandaki savunucusu
oluşlarıdır.
Bunlardan da asla medet umma. Menfaat bekleme… Bunların
tamamını oynatan Amerika Haydududur…
Saygıdeğer Halkımız;
Yine kendi yaramızı kendimiz saracağız. Başımızın çaresine
kendimiz bakacağız…
Bizim diyeceğimiz; bu ABD işbirlikçisi hainlerden hesap sor!
Şu anda İstanbul ve çevresinin birincil sorunu, gelmekte olan bu
korkunç deprem felaketine karşı, bilimin emrettiği önlemleri almaktır.
Hükümetin, Bakanlıkların, Belediyelerin ve tüm resmi kurumların
en önde gelen görevi bu olmalıdır.
Bilim insanları diyor ki; “İstanbul’da bir milyon yüz bin konut
vardır. Bunların yarıdan fazlası kaçaktır. Mimarlık-mühendislik hizmeti
almamıştır…”
Bunların zaten tamamına yakını, beklenmekte olan deprem açısından
tehlike oluşturmaktadır, güvenilmezdir. Bunların yıkılıp bilimin
kurallarına-kanunlarına uygun biçimde yeniden yapılması gerekir.
Kaçak olmayanların da önemli bir bölümü risk taşımaktadır.
Bunların da yıkılıp yapılması gerekir…
Bu işin finansmanını tabiî ki devlet ve Belediyeler üstlenmelidir.
Halk da gücü oranında katılabilir işe…
Ve işin yönetimiyse;
Deprembilimcilerden, mimar ve mühendislerden, sağlık
bilimcilerden, sanat tarihçilerinden, arkeologlardan, kent bilimcilerden,
sanatçılardan ve edebiyatçılardan, belediyelerden, bakanlıklardan
oluşan uzmanların bir araya getirilmesiyle oluşacak olan bir Kurula
verilmelidir.
Yapılması hayati önem ve aciliyete sahip böyle bir işin başarılması,
yetmiş yıldan bu yana yönetimde bulunan Emperyalizm uşağı
Parababaları iktidarları tarafından, özellikle de Tayyipgiller tarafından
İstanbul’un mahvedilen dokusunun kısmen de olsa düzeltilmesine
imkân verecektir.
Tekrarlayalım; şu an İstanbul ve çevresindeki on bir ille ilgili
yapılması gereken en önemli ve acil iş budur…
Fakat Tayyipgiller ve Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin hiçbiri
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bu konudan bahis açmamaktadır.
Ne diyor Kaçak Saraylı Hafız?
“Allah İzmirlileri imtihan etti.”
Peki, ölen onca insan nedir, Hafız?
Sınav malzemesi mi?
Tayyipgiller’in FETÖ sonrası dayandıkları ve ortaklık kurdukları en
büyük Din Derebeyliği olan “Menzil Tarikatı”nın “Gavs-ı Azam”ı ve
onun meczuplaştırılmış müritleri ne diyor?
Aynen şunu:
***
Videonun tapesi:
Halk korktu, telaş etti, sokağa çıktı. Bundan [Şeyhten] yardım istediler. Bu da zelzeleye doğru hitap etti; ‘ey zelzele’ dedi. ‘Sen Allah’ın
bir mahlûkusun’ dedi. Allah’tan seni sakinleştirmesini dilerim’ dedi.
‘Sakinleş’ dedi. Zelzele kendi lisanı haliyle ona cevap verdi. Dedi ki;
‘Sana itaat olunmakla emrolundum’ dedi ve zelzele bitti.
Haydi bakalım şimdi Keramat-i evliyayı [Şeyh Gavs’tan bahsediyor] inkar edenleri baştan çıkaracak bir hadise daha.
Allah Allah ya, her şeyi Allah yapıyor. Bu zatın duası makbul. Bu,
Allah’tan istiyor, kendi bir şey yapmıyor. ‘Yarabbi zelzeleyi durdur’ diyor, Allah da durduruyor. Aç sen de kanalları, duası makbul bir makama
gel, Allah senin de dediğini yapsın. Benim dediğimi de yapsın. Allah bu
seviyede olan herkesin duasını kabul ediyor işte, ortada. Böyle de bir
hal vuku buldu. Şu Cenab-ı Hak’ın lütfuna, ihsanı bakın.”[49]

***
Bunlar, Tayyipgiller ve dayandıkları Ortaçağcı tarikat ve cemaatler,
aslında bugün yaşamakta olsalar da zihin yapısı, daha doğrusu zihin
hasarlı oluşları yönünden bin dört yüz yıl öncesinin, Muaviye-Yezid
döneminin yaratıklarıdır.
Bunlar, deve sidiğinde şifa arayan, şeyhlerinin dünya etrafında
uyduların bile üç katı hızla dönebildiğini ileri süren çağdışı insanlardır.
Bunların bırakalım ülke yönetmesini, kamu görevi babında
muhtarlık yapmaları bile sakıncalıdır. Halkımız, ülkemiz ve vatanımız
için zararlıdır, tehlikelidir…
Saygıdeğer Halkımız;
Devletler, hükümetler ve belediyeler de aynen komutanlar gibi,
[49]

https://www.youtube.com/ watch?v=xIkKqfvl-zs&feature=emb_title.
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yaptıklarından da yapmadıklarından da sorumludurlar!..
Bunların tamamı bugün, tahmini yarım milyon insanı santim santim
ölüme sürüklediklerinden dolayı çok ağır bir suç işlemektedirler. Halka
ve Vatana İhanetle eşdeğer bir suç…
Bu sebeple de bunlar hakkında (İzmir’de, diğer illerimizde olanlar
da dahil olmak üzere) bir suç dosyası hazırlayıp suç duyurusunda
bulunması gerekir Hukukçu Yoldaşlarımızın…
En azından Tarihe not düşmüş oluruz… Ve gün gelir, hesabı
sorulur…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi Üç

Efendiniz değişti, gösterin kendinizi
Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin insan sefaleti bileşenleri!
Bakın, dünyayı haraca kesen ABD Tekelleri yeni sahibinizi belirledi.
Hadi bakalım, gecikmeden yeni efendinizi yalama yarışına girin,
sadakat yarışına, biat tazeleme yarışına girin!
Yeni efendinize “hizmette sınır tanımayacağınızı” gösterin.
Hadi; elinizi dilinizi çabuk tutun. Yalamaya başlayın!
Ne kadar kullanıma müsait olduğunuzu açık edin…
Eee, o da eşek değil ya, zahir görecektir bu hazin, içler acısı
durumunuzu.
Bu işte başarılı olursanız, size Türkiye’de ve Ortadoğu’da önemli
roller verebilir.
Siz de bu vesileyle hem ün poz, mevki makam, koltuk sahibi olur,
hem de bu arada küplerinizi doldurursunuz avanenizle birlikte… “Bir
taşla iki kuş” yani…
Hadi Joe Biden nam yeni Faşist Bunağa gösterin kendinizi.
Bu vesileyle, hiç istememiş de olsanız, Türkiye Halkına bir faydanız
dokunmuş olur ilk defa:
Mevcut eğitim sisteminin, din öğretisinin ve Amerikancı satılmış
medyasının, Parababaları medyasının propagandası, daha doğrusu
psikolojik harekâtı sonucunda önemli oranda zihin hasarına uğratılmış;
sağlıklı, sorgulayan, aydınlık düşünmekten alıkonmuş Halkımız, sizin
“ne çok hain”, ne çok Amerikan uşağı olduğunuzu ve bu aşağılık
hainane işi ne büyük bir heveskârlıkla yaptığınızı görebilir ve kavrayıp
anlayabilir. Yani uyanış yönünde bir ölçüde de olsa mesafe kat edebilir…
Bu da halkımız açısından kazanım sayılır…
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Halkımızın, sizden kendisine bir fayda gelmeyeceğini görmesi az
şey midir?..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi Dört

İşte Mustafa Kemal,
işte 1923 Devrimi’nin Sınıf Karakteri
İşte Lenin, işte Sovyetler Birliği ve Bolşevik Partisi
“Eğer Rusya’nın yardımı olmasaydı Yeni Türkiye’nin İngiliz-Fransız ve Yunan Müdahalecilere karşı zaferi ya bugünküyle karşılaştırılamaz ölçüde büyük kurbanlar pahasına elde edilirdi ya da
hatta büsbütün olanaksız olurdu. Rusya Türkiye’ye hem manevi hem
maddi bakımdan yardım etti. Ulusumuzun bu yardımı unutması bir
suç olur.”[50]
Mustafa Kemal
***

Ve Lenin’in Aralov’a direktifleri...
(Lenin) Demek böyle, azizim,” dedi, “savaşı bitirdiniz, diplomat
oldunuz, âlâ! Kılıcı saban haline getirdiniz! İyi ve gerekli bir iş. Lütfen
oturunuz. 17’nci Ordu’yu hatırlıyorum. Ordunuz fena dövüşmedi.
Şimdi size büyük bir iş veriliyor. Türkiye’de yararlı çalışacağınızı
umuyorum. Türkler, ulusal kurtuluşları için savaşıyorlar. Bunun
için Merkez Komitesi, askerlik işlerini bilen birisi olarak sizi oraya
gönderiyor. Emperyalistler Türkiye’yi soyup soğana çevirdiler, hâlâ da
soyuyorlar. Köylüler ve işçiler buna katlanamadılar ve başkaldırdılar.
Sabır bardağı taştı; gerek Doğu Halkları gerek biz emperyalist kurtlara
karşı savaşıyoruz. Sovyetler Birliği, emperyalistlerle olan işini bitirdi.
Onları bozguna uğrattı ve memleketten kovdu. Onların dişlerini söktük.
Keskin tırnaklarını vücudumuza geçirmelerine izin vermedik.”
Lenin Türkiye’de olup bitenleri çok iyi biliyordu:
“Mustafa Kemal Paşa, tabiî ki sosyalist değildir,” diyordu Lenin,
“ama görülüyor ki, iyi bir örgütçü, yetenekli bir komutan, burjuvaYeni Rusya ve Yeni Türkiye İşbirliğinin İlk Adımları, Rusya Federasyonu’nun Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği, s. 3.
[50]
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ulusal devrimini yürütüyor. İlerici bir insan, akıllı bir devlet adamı.
Bizim sosyalist devrimimizin önemini anlamış olup, Sovyet Rusya’ya
karşı olumlu davranıyor. O, istilacılara karşı bir kurtuluş savaşı yapıyor.
Emperyalistlerin gururunu kıracağına, padişahı da yardakçılarıyla
birlikte silip süpüreceğine inanıyorum. Halkın ona inandığını
söylüyorlar. Ona yardım etmek, yani Türk Halkına yardım etmek
gerekiyor. İşte, sizin işiniz budur.
“Türk Hükümetine, Türk Halkına saygı gösteriniz. Büyüklük
taslamayınız. Onların işlerine karışmayınız… İngiltere onların üzerine
Yunanistan’ı saldırttı. İngiltere ile Amerika bizim üzerimize de sürü ile
memleket saldırttı. Sizi ciddi işler bekliyor. Yoldaş Frunze bu günlerde
Ukrayna Cumhuriyeti adına Ankara’ya gidecektir. Herhalde onunla
Türkiye’de karşılaşacaksınızdır.
“Gerçi kendimiz de yoksul isek de Türkiye’ye maddi yardımda
bulunabiliriz. Bunu yapmamız gereklidir. Moral yardımı, yakınlık,
dostluk, üç kat değeri olan bir yardımdır. Böylece, Türk Halkı yalnız
olmadığını hissetmiş olacaktır. İngiliz İşçileri ve öteki ülkelerin işçileri
bize yakınlık gösterdikleri, grev yaptıkları, bizimle savaşan Polonya’ya
gönderilmekte olan silahları gemilere yüklemedikleri zaman, bu
bizim için büyük bir yardımdı. Bu bize mücadelemizde büyük bir güç
katmıştır. Bundan işçilerimiz büyük bir moral güç kazanmışlardır.”
Lenin sözlerine devam ederek; “Çarlık Rusya’sı, yüz yıllar boyunca
Türkiye ile savaşmıştır,” dedi, “bu elbette halkın belleğinde derin
izler bırakmıştır, bu halkın içinde Rusya’nın, Türkiye’nin amansız
düşmanı olduğuna ilişkin propaganda yapılmıştır. Bütün bunlar, Türk
köylüsünde, küçük ve orta mal sahiplerinde, tüccarlarda, aydınlarda
ve idareci çevrelerde Ruslara karşı dostça olmayan duygular ve
güvensizlik uyandırmıştır. Bilirsiniz ki, güvensizlik yavaş geçer.
Bunun için de sabırlı, dikkatli, ihtiyatlı bir çalışma gerekmektedir.
Eski Çarlık Rusyası ile Sovyet Rusya arasındaki ayrımı, sözle değil
işle göstermek ve anlatmak gerekmektedir. Bu bizim ödevimizdir. Siz
de bir elçi olarak, Sovyet Rusya’nın, Türkiye’nin işlerine karışmamak
politikasının, halklarımız arasında samimi bir dostluğun savunucusu
olmak zorundasınız. Türkiye, bir köylü, bir küçükburjuva ülkesidir.
Sanayisi çok azdır. Olanı da Avrupalı kapitalistlerin elindedir. İşçisi
çok azdır. Bunu dikkate almak gerekmektedir. Bir kez daha tekrar
ediyorum, dikkatli ve sabırlı olunuz! Hükümet temsilcileriyle, halkla
konuşmalarınızda her zaman nazik ve güleryüzlü olunuz! Allah sizi
kibirden korusun!”
Lenin, bu sözleri söyleyince gülümsedi, Allah’ın bu işle elbette
hiçbir ilgisi olmadığını ekledi ve sözlerine şöyle devam etti; “En
önemlisi halka saygı göstermektir. Emperyalistlerin yağmacı, istilacı
politikalarına karşılık bizim, hiçbir çıkara dayanmayan dostluk ve
memleketin iç yaşamına karışmama durumumuzu, açıklayınız! İşte
sizin ödeviniz!.. Ne gibi yardımlarda bulunacağımızı da bildirelim; en
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kuvvetli bir olasılıkla silah yardımında bulunacağız. Gerekirse başka
şeyler de veririz.
“Dil öğreniniz. Basit insanlarla, toplumda tanınan insanlarla
sık görüşünüz, Çarlık rejiminin elçileri gibi kendinizi, çitlerle, kale
duvarlarıyla emekçi halktan ayırmayınız! Çarlık elçileri, büyük
vezirleri, memurları rüşvetle satın alıyorlardı. Bu, bizim işimiz değildir.
Biz halkla dostluk kurmalıyız.”
Lenin bir aralık; “Ailenizle mi gidiyorsunuz?” diye sordu. “Bu çok
iyi. Çocuklarınıza Türkçe öğretiniz, sizin de öğrenmeniz gerek… Bu
çok önemlidir.”
Lenin veda sırasında elimi sıktı, bana iyi yolculuklar diledi.
Bu, Lenin’le son karşılaşmamdı. Bir daha onu görmek kısmet
olmadı.”[51]

***
Lenin, Türkiye’ye karşı bu içtenlikli dostluğunu son soluğunu
verene dek sürdürmüştür...
Yaşasın Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mız ve
1923 Cumhuriyet Devrimi’miz!
Yaşasın Lenin ve Büyük Ekim Devrimi!
Her ikisi de insanlığa yol göstermeye devam ediyor...
Her ikisinin Devrimci kazanımlarını da Devrimci Kavgamızda
sürdürüyoruz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Kasım 2020

Semyon İvanoviç Aralov, Bir Sovyet Diplomatının Türkiye Anıları, İş Bankası Yayınları, s. 26-29.
[51]
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Ayrım
Yirmi Beş

Hem Amerikancı olup hem solcu geçinmek…
Şimdi bu Amerikan uşağı, işbirlikçisi, kara gücü harekete, bu
Amerika’nın bölgedeki İsrail’den sonra ikinci bir petrol bekçisi harekete, bu çocukların yüzünü Amerikan bayrağının renk figürleriyle
boyayıp “Biji Serok Obama!” diye bağırtan harekete hâlâ sol diyebilen insanlar çıkar mı, dersek siz ne dersiniz?
Biz; “Çıkar, evet çıkar”, deriz. “Hem de kendisini demokrat, ilerici, sol, sosyalist ve hatta komünist olarak tanımlayanlardan bile çıkar... Hem de mebzul miktarda”...
Bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin legal plandaki siyasi kolu
HDP’nin Bağlamacı Selo’yla Gültan Kışanak ve Ahmet Türk’ü, ABD’ye
gidip her biri birer CIA yapılanması olan “Düşünce Kuruluşları”nı
tavaf edip, sonra da basın açıklaması yaparlar. Derler ki, “Biz ABD’den
Suriye’de bize rol vermesini istedik.”
Selocan, hatırlanacağı gibi, “Uluslararası Ziyaretçi Liderlik
Programı” adı altında tertiplenen, üç hafta süreli, CIA’nın ajan yetiştirme
kursundan geçirilmiş ve üstün başarıyla mezuniyetini tamamlamıştır.
Wikileaks Belgeleri bu gerçeği netçe ortaya koymaktadır. Yine bu
belgelerde, ABD Adana Konsolosu, Selocan için; “Kürt meselesinde
kullanacağımız ideal kişidir”, değerlendirmesini yapmaktadır, merkeze
(CIA merkezine) gönderdiği kriptosunda...
Öcalan; “Amerika Ortadoğu’da rol oynamak istiyorsa, Kürtlerle
işbirliği yapmak zorundadır”, diye yazıyordu on yıllar öncesinin
“Özgür Gündem”deki yazısında...
Kandil’deki Karayılan bir Amerikan yayın organına (Newsweek’e)
verdiği demeçte;
“Biz Türklerin aksine Amerika’ya düşman değil, dostuz. Yedi
bin silahlı savaşçımızı-gerillamızı ABD’nin emrine verebiliriz”, diyordu.
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Avrupa’daki PKK temsilcisi Zübeyir Aydar da; “Amerika
uzaklardan gelen dostumuzdur”, beyanında bulunuyordu.
Zaten şu anda da Kuzeydoğu Suriye’de ülkenin petrol yataklarını,
Amerika adına bu yeni Petrol Bekçisi-PKK-PYD-YPG-SDG-kara gücü
olarak elinin altında, hâkimiyetinde tutmaktadır.
ABD bu “kara gücü”nü, kırk bin TIR’ı aşkın bir askeri malzemeyle
donattığı altmış bin kişilik bir orduyu oluşturuvermiştir. Tabiî kendisi,
kendi Özel Kuvvetleri, komuta etmektedir bu Burjuva Kürt Hareketi’nin
ordusuna...
Özetçe; bu Amerikancı hareket ABD Emperyalist Hayduduyla etle
tırnak gibi kaynaşmıştır...
ABD’nin Ortadoğu’daki İsrail’le birlikte iki ileri karakolu rolünü
oynamaktadırlar...
İsrail demek nasıl aslında Amerika demekse; PKK, HDP, PYD,
YPG, SDG demek de artık Amerika demektir...

Yeni ABD Başkanını ilk kutlayanlar arasında
HDP Eşbaşkanları var
Geçenlerde ABD Haydudu yeni Başkanını seçti, değil mi?
Eski faşist bunak Trump gitti, yeni faşist bunak Joe Biden geldi.
Bu, dünyanın en kanlı seri katili emperyalist devletin yeni başkanını
ilk kutlayanlar kim oldu?
Yeni CHP’nin Sorosdaroğlu nam lideriyle birlikte HDP’nin iki
“Eşbaşkanı Mithat Sancar ve Pervin Buldan...
Ne adına?
HDP adına...
Şöyle der, daha doğrusu şöyle yalama geçer bu Amerikan uşakları:
“Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Mithat Sancar,
ABD Başkanı seçilen Joe Biden ve Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris’e kutlama mesajı iletti:
“Mesajda, “Ağır pandemik koşullar altında yürütülen rekabetçi bir seçim kampanyası sonucunda ABD Başkanı seçilmenizden
dolayı Halkların Demokratik Partisi adına sizi kutluyoruz. Sayın
Kamala Harris’in Başkan Yardımcısı seçilmesini Amerika’nın demokrasi tarihinde önemli bir başarı ve dönüm noktası olarak görüyoruz” ifadelerine yer verildi.
“Etik ve barışçıl bir dış politikaya öncelik verilmesi gerektiği
vurgulanan mesajda, “Amerika politikalarının demokrasi, insan
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hak ve özgürlükleri, sosyoekonomik adalet, cinsiyet eşitliği, iklim
değişikliğine ekolojik yaklaşım ile etik ve barışçıl bir dış politika
gibi gündemlere öncelik verip desteklemesini umut ediyoruz” denildi.”[52]

Nasıl yalama çekiyor, gördünüz mü uşaklar efendilerine?
Büyük felaketlere katlanarak, ağır yüklerin altına girerek kazanmış
oluyor seçimi, insanlık düşmanı faşist bunak Joe Biden...
Sadece ona değil, “Başkan Yardımcısı” kadına da övgü düzmekten
geri kalmıyor bu ABD yalayıcıları…
Kamala Harris adlı bu kadının seçilmesi de Amerika’nın demokrasi
tarihinde bir “dönüm noktası” teşkil ediyormuş...
Yakın Tarih bize netçe göstermiştir ki; ABD Emperyalizminin
kadın temsilcileri de cellatlıkta erkeklerinden asla geri kalmamışlardır.
Madeleine Albright, Condoleezza Rice, CIA Başkanı Gina Haspel,
Hillary Clinton, Irak-Ebu Garib Cezaevindeki işkenceci kadın Lynndie
England vb.’leri...
Ne demokrasisinden söz ediyorsunuz, bre hain satılmışlar!
Che’nin deyişiyle; “İnsan soyunun başdüşmanı olan bu emperyalist
hayduda”, demokrasi, soksan geçer mi?
Tarihin görüp geçirdiği en büyük, en kanlı seri katildir bu emperyalist
devlet...
Bugüne dek yüz milyonlarca masum insanın kanını içmiş, canını
almış bu kanlı diktatör; bu alçak emperyalist kötülükler imparatorluğu.
Hitler ve Naziler bile bunun yanında çömez kalır...
Bu alçak emperyalistin işledikleri suçları saysak ciltler dolusu
kitaplar ortaya çıkar...
Ve hâlâ da Ortadoğu’da, Asya’da, Latin Amerika’da kan dökmeyi,
faşist darbeler tertiplemeyi kolluyor bu başbelası cellat!..
Ve ayrıca Burjuva Demokrasisi Yirminci Yüzyıl’la birlikte son
bulmuştur.
İngiliz-Boer Savaşları ve Küba’da Amerikan-İspanyol Savaşı, tanık
olunan ilk emperyalist savaşlardır, Lenin’e göre.
Küba’yı İspanyol sömürgecilerden alıp kendi modern sömürgesi
yapabilmek için giriştiği bir savaştı ABD’nin oradaki savaşı. 21
Nisan-10 Aralık 1898 tarihlerini kapsar.
https://www.hdp.org.tr/tr/es-genel-baskanlarimizdan-joe-biden-ve-kamala-harris-e-kutlama/14807.
[52]
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İngiliz-Boer Savaşı da 11 Ekim 1899-31 Mayıs 1902 tarihleri
arasında geçer.
Emperyalizm Çağında devlet, artık Bankalar Tapınağında birleşentoplanan bir avuç tekelin-Finans-Kapital’in yürütme komitesi gibi
çalışır. O işlevi görür...
Artık kimin Başkan, kimin bakan, kimin parlamenter olacağına
sadece bu Finans-Kapital örgütleri karar verir...
Demokrasi de, serbest seçimler de boş lakırdıdan, kandırmacadan
ibaret olur...
Fakat tüm emperyalistler ve hizmetkârları da HDP’liler ve benzerleri
gibi bu katı gerçeği inkârdan gelirler...
İnsanlar sosyal sınıf karakterlerine ve temsilcisi oldukları sınıf ya
da zümrelerin çıkarlarına göre siyasette bir yol tutarlar, yön belirlerler...
Bu olağandır... PKK ve türevleri de sınıf çıkarları gereği 1991 sonrası
Amerika’ya dümen kırmış ve Miami limanlarına demir atmıştır.
ABD’nin hizmetine, buyruğuna girmiş, onun uşağı olmuştur...

ABD’nin, Amerikancı Kürt Hareketi’ne verdiği
bir başka görev:
Türk Solu’nu yörüngenize çekin
Fakat bununla kalmamıştır...
ABD’li efendileri bunlara eski sol geçmişlerini de kullanarak, bir
başka görev daha yaptırmak istemiştir. Bunlara demiştir ki, tamam bana
ve benim çıkarlarıma sadakatle ve kusursuz bir biçimde hizmet edin,
fakat bu arada sadece söylemde olmak üzere solculuk yapmaktan da
vazgeçmiş olmayın. Solcuyuz demeye devam edin...
“Havuç ve Sopa” yöntemini kullanarak Türk Solunu ve sizin
dışınızdaki Kürt Solunu kendi yörüngenize çekin!..
Bunlar da aynen öyle yaptılar...
Bizim dışımızda kalan solun tamamını, yörüngelerine alıp
uydulaştırdılar. Ay’ın hem Dünya’nın hem de dolayısıyla Güneş’in
uydusu oluşu gibi bu zavallı sol, PKK’yle birlikte Amerika’nın da
uydusu olmuş durumdadır artık...
Tabiî böylece de bu acınacak haldeki zavallı Sol’da Amerikan
karşıtlığı, ABD karşıtlığı ya da emperyalizm karşıtlığı bitmiştir artık.
Bu adı var kendi yok sol da ABD’nin Sol Tabelalı Şark Ekspresi’nin
vagonlarından veya yolcularından olmuştur gayrı.
Biz bunlara “Sevrci Soytarı Sahte Sol” diyoruz. “Sefalet Sol’u”
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diyoruz. Siyasi jargona uygun söylenişiyle bu sol “CIA Solu”dur artık...
Bunların savundukları sosyalizme de “CIA Sosyalizmi” denir.
Bunların halkla, vatanla milletle bir ilgileri, bağları kalmamıştır...
Bunlar bütünüyle ABD’li CIA’cı akıl hocalarının kendilerine verdiği,
ellerine tutuşturduğu reçeteleri okurlar...
Doğrudan ya da dolaylı olarak BOP savunuculuğu, Yeni Sevr
savunuculuğu yaparlar...
Bunların AB ve ABD tarafından fonlanan akademisyenleri,
aydınları, yazarçizerleri ve sanatçıları da vardır... Hepsi ortaklaşa bir
koro oluştururlar...
İktidarıyla muhalefetiyle medya da bunların yönetimi altındadır.
Bu sebeple PKK-HDP ve türevleriyle ilgili haberler hep TV’lerin,
gazetelerin baş haberleri arasında yer alır.
Ve Gerçek Sol olarak yalnızca biz kalınca, bu Amerikancı satılmışlar
medyasının tamamı bize düşmandır. Sağlı sollu tamamı düşmandır
bize... Bizim eylemlerimiz, direnişlerimiz, kavgalarımız ve yazılarımız,
bildirgelerimiz hiç yer almaz, yer bulmaz onların medyasında...
Böylece de bizim Halkımıza ulaşmamız, Halkımızın bizi anlaması
önemli ölçüde kısıtlanmış, engellenmiş olur...
İsterler ki biz gelişip güçlenmeyelim. Meydan sürgit bu
Amerikancılara kalsın...
Kaderin ne İblisçe bir oyunudur bu, Yoldaşlar...
Bizimle birlikte Türkiye’nin de can yakıcı trajedilerinden biridir bu,
aynı zamanda...
Velhasıl; işimiz hiç kolay değil. Fakat biz zorlukların alışığıyız.
Güçlükleri de aşarız sabırlı ve kararlı mücadelemizle... Sonunda
muhakkak biz kazanacağız!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
13 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi Altı

Meclisteki Beşli Çete
Amerikan Uşağı hainlerden oluşur
Banu Avar’ın anlatımından oluşan şu videoyu izledikten ya da tapesini okuduktan sonra, Meclisteki bu Beşli Çete’nin ve dışarıdaki
türevlerinin Amerikan uşağı hainlerden derleşik olmadığını, Vatan
Millet ve Halk Düşmanı olmadığını savunabilen insanlar çıkar mı,
dersek; siz ne dersiniz?
Sizi bilmem ama ben “çıkar” derim ne yazık ki, hem de milyonlarca...
Çünkü Türkiye sağlı sollu “Alamancı Raif Abi”nin adamlarıyla
doludur. Bunların aldıkları din ve okul eğitimi, tarikat, cemaat, yurt ve
çevre eğitimi, şiddet ağırlıklı aile eğitimi; onlarda ağır bir zihin hasarı
yaratmıştır. Zihin ve ruh çöküntüsü yaratmıştır.
Böyle olunca da bunlar için tüm eğitim, otorite bildiklerinin
kulaklarına üfürdüğü her şeyi itirazsız hafızaya kaydetmeye ve yeri
geldiğinde onları tekrarlamaya ve hatta satmaya indirgenmiştir...
Bunlarda sorgulayan, araştıran, inceleyen, okuyan, gerçeği bulmaya
odaklanan, olayları nasılsalar öylece görmeye odaklanan ve de olayları
her şeyden önemli sayan bir mantık, zihin yapısı, düşünce metodu asla
yoktur...
Aslında insan doğmuşlardır fakat insanlıktan çıkarılmışlardır,
mallaştırılmışlardır bu vatandaşlar.
Bunlar sadece diplomasızlardan oluşmamaktadır... Bunların bir
bölümü lise, üniversite diplomasına ve hatta doçent, profesör unvanına
bile sahiptir.
Fakat böyleleri de akıllarını gerektiği gibi kullanarak değil,
söylenenleri papağanca ezberleyerek almışlardır o diplomaları...
Gerçek aydın olma yani diyalektik metot ve mantığa sahip olma
açısından Türkiye insanlarına baktığımız zaman tam anlamıyla bir çöl
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manzarasıyla karşılaşırız...
Neyse, sözü daha fazla uzatmadan, sözünü ettiğimiz videoyu
izleyelim ya da tapesini okuyalım.
***
Videonun Tapesi:
Sunucu: Diyorsunuz ki bu adamlar, mevcut cumhurbaşkanı şimdiki
başbakan, aslında önceden, çok planlanmış, ayarlanmış.
Banu Avar: Anlatayım mı onu bir kere daha bilmeyenler için?
Şimdi bana BBC telefon ediyor, Nick Gaving adamın ismi. Ben
Tayyip beyin çevirmeniydim. Birlikte gittik, yeni gelmişti. Belediye
başkanıydı o zaman.
Telefonda diyor ki yani; Refah partisiyle ilgili belgesel çekeceksiniz. O zaman ben gideyim, sayın Necmettin Erbakan’ı bulayım. Çünkü
en büyük isim o. Hayır, diyor, istemiyoruz onu, diyor. Belediye Başkanını istiyoruz yeni gelen. Abdullah Gül Bey var, diyor. Düşünün ben
o zaman tanımıyorum. Londra’dan dönmüştüm. Diyor ki; işte orada,
Yardımcısı Abdullah Gül Bey ve bir de Fehmi Koru, diyor.
Arkasından bir hafta geçiyor, ABC arıyor; Asya Pasifik’te en önemli
televizyon. Birebir aynı konuşma. Arkasından bir hafta geçiyor, PBS
arıyor ve yine birebir aynı konuşma.
Yani ben her seferinde Necmettin Bey’i ayarlayayım diyorum, bunun adı “fixer”lık. Yani birisi geliyor, çekim yapacak. 10 gün kalmak
istemiyor, siz saat başına birini koyaraktan bunu yapıyorsunuz.
Sunucu: Biz bundan ne anlayalım?
Banu Avar: Şimdi aradan 6 ay geçiyor, bu çok ilginç. Sonra Morton
Abromovitz, eski ABD büyükelçisi, diyor ki: Şimdi artık Erbakan gibi
birini istemiyoruz. Bizim tercihimiz daha çağdaş, kravatlı falan biri.
Öyle bir beyanat verdi ve Milliyet bunu baş sayfadan yayınladı.
Yani daha önceden de bir sürü yazışma olduğu ortaya çıktı. Yazışmalarda da daha net olarak Erbakan’ın artık istenmediği, küresel menfaatler çerçevesinde çalışmadığı, onun yerine daha kendilerine yakın
bir ekibin kurulması gerektiği de yazılmış.
Sunucu: Anladım. Ben neyi anlamaya çalışıyorum biliyor musunuz? İzninizle.
Banu Avar: Yani ben bu küresel çeteyi takip eden bir gazeteciyim.
Sunucu: Anladım.
Banu Avar: Çalışan daha doğrusu.
Sunucu: Bu anlattıklarınız benzeri komplo teorileri zaman zaman...
Banu Avar: Ama bu komplo teorisi değil, ben başıma gelenleri anlatıyorum.
Sunucu: Hayır hayır, sizin dediklerinizi kastetmiyorum. Bunlar zaman zaman Türkiye’de dillendirilen şeyler. Şimdi Türkiye’de de işte 10
yılını bitirmek üzere olan bir iktidar var. Onun öncesinde de merhum
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Özal iktidarı var. Sizin anlattıklarınız o zaman insana şöyle geliyor...
Banu Avar: Ben bu iktidarı ve bundan öncekileri de...
Sunucu: Şey gibi oldu yani. Şike davası gibi oldu. Ben GS-FB maçına boşuna mı sevinmişim gibi bir algı oluyor. Yani ben sandığa boşuna mı gittim? O zaman herkes ya da o aileler bunları planladı; biz de bir
tiyatro mu oynuyoruz gibi akıllara sorular gelebilir. Buna ne dersiniz?
Banu Avar: Peki, yazı getirdim de. Bu yazı benim yazım. Fred
Rustmann diye bir CIA mensubu var. Meşhur Langley istihbarat örgütü
var. Herkes bilmese de önemli bir istihbarat örgütü ABD’de.
Oradan bir hanım, Lisa Ruth, kendisiyle röportaj yapıyor, Fred
Rustmann’la. Böyle de bir yazım var. “Eski CIA şefi anlatıyor” diye
bir yazı.
Şimdi çok enteresan bir röportaj ve bu yeni bir röportaj. Yeni derken
son 6 ayın röportajı. Şimdi bu soruya o kadar güzel cevap veriyor ki...
Onu bir yerinden bulup okumak istiyorum.
Diyor ki biz CIA olarak, diyor, hedef seçtiğimiz ülkede ABD’ye
faydalı olacak bir devlet başkanı adayı seçeriz veya seçtiririz, diyor.
Bunun için medyayı kullanırız, aklınıza gelen her türlü psikolojik operasyonu yaparız, bizim işimiz budur, diyor.
Bu aday tespit edilince fonlarla desteklenir, politik yol haritası eline verilir, basın-yayın organları onu seçimlere hazırlar ki istenmeyen
adam gitsin, yerine ABD’ye faydalı olan gelsin. Lisa Ruth diyor ki, yani
ülkeye gidilip de perde arkasından gizli çalışmalar mı yapılır?
[Rustmann] Diplomasi de devrededir [diyor]. “Nice Doggy” yani
biliyoruz, Nice Doggy’yi. “Cici Köpek” yaklaşımı da devrededir. Yani
sırt da sıvazlarız. Tüm bunlar işe yaramazsa da her türlü operasyonu
yaparız, [diyor].
Şimdi Suriye’de yapılan da bu örtülü operasyon.[53]

***

CIA için “Örtülü Operasyonlar”
ucuz ve kansızdır
Banu Avar’ın videoda söz ettiği ve Langley İstihbarat’tan Lisa Ruth
ile eski CIA mensubu Fred Rustmann arasındaki röportajın anlatıldığı
“Eski CIA Şefi Açıkça Anlatıyor!” başlıklı yazısı ise şu şekilde:
***
‘Örtülü operasyonlar iyidir, ucuzdur, kansızdır... Hedef ülkeye
gidilir, bizim için çalışacak bir lider bulunur ve iktidar devrilir!’
Langley İstihbarat’dan Lisa Ruth eski CIA mensubu Fred Rustmann
ile ÖRTÜLÜ OPERASYONUN FAYDALARINI konuşuyor! İbret-i
[53]

https://www.youtube.com/watch?v=upbGygdK6JA&ab_channel=Baypars.
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âlem için izleyin… Ne yazık ki bire bir çevirisi için zaman yok ama
özeti şöyle:
CIA örtülü operasyonları, küresel çıkar gruplarının birbirini
yemesi sonucu sağlıklı bir şekilde yapılamıyor. Karşı gruplar, CIA
harekâtını basına sızdırıyor ve kendi metotlarını devreye sokuyor… Bu
rekabet olmasa CIA hedef ülkelerde gizli operasyonlar yaparak devlet
başkanlarını rahatlıkla işgale gerek kalmadan devirebilir… Ama farklı
çıkar çevreleri ve bağlı medya, CIA operasyonlarını deşifre ediyor...
Bu, CIA’yı yıpratıyor…
Şimdi CIA yeniden ‘yapılandırılmalı’ ve devlet başkanlarını
devirme ve ABD’ye yakın kuklaları başa geçirme konusunda daha aktif
rol almalı…
2011’de yapılan röportajdan bazı bölümlerinin çevirisi şöyle…
Fred Rustmann: Politik örtülü operasyonlar için önce, hedef ülkede,
ABD’ye faydalı olacak bir ‘devlet başkanı adayı’ olmalı. Bu aday tespit
edilince, fonlarla desteklenir, politik yol haritası eline verilir, basın
yayın organları onu seçimlere hazırlar ki istenmeyen adam gitsin yerine
Amerika’ya faydalı olan gelsin.
Lisa Ruth: Yani bir ülkeye gidilir ve perde arkasında gizli
‘çalışmalar’ yapılır…
Fred Rustmann: Diplomasi de devrededir, ‘nice dogy’ (cici köpek)
yaklaşımı da denenir, ama tüm bunlar işe yaramazsa, örtülü operasyonlar
gerçekleştirilir. Bu yol, işgal, savaş vs.den çok daha ucuz ve etkilidir.
(...)
Fred Rustmann: 70’lerin ortasından itibaren örtülü operasyonlarda
başarısızlıklar gözlenmiştir. Gizlilik sağlanamadı...
Mesela Mübarek adamımızdı… Berbattı ama bizim adamımızdı.
Yerine geçecek biri tespit edilemeden devrildi ve bakın sonuç ne kadar
kötü…
Kaddafi de kötüydü ama yavaş yavaş hizaya gelmeye başlamıştı...
Yeterince hızlı adımlar atmadı... Gitti… Bizim acilen petrole ihtiyacımız
vardı. Bekleyemezdik. Örtülü ve açık operasyon gerçekleştirildi...
Kaddafi gitti, ABD çıkarları çerçevesinde belirlenmiş adamlar geldi...
Burada CIA operasyonlara yardımcı oldu...
Lisa Ruth: Suriye ve Yemen’de iktidara gelecek ‘seçilmiş’ biri
henüz yok. Bu durum örtülü operasyon için ideal değil mi?
Fred Rustmann: Kesinlikle! CIA oralarda olmalı ve ‘çalışmalı’...
İktidar koltuğu için, ABD çıkarlarını kollayacak ‘özel’ birini bulmak
için uğraşmalı. Esad gidici... O kesin. O gidince ortalığı anarşinin
saracağı da kesin... İşte bu sırada bizim için çalışacak birini bulmak
zorundayız.
Lisa Ruth: Şimdi ters köşe yapayım ve sorayım: Bir ülkeye gidip
iktidarı düşürme harekâtına girişmek çok hoş bir şey değil. Mesela
Libyalılar ABD’ye gelip örtülü operasyonlar yapsa hoşumuza gider mi?
Bu gibi işler ahlâki değil diyenlere ne cevap verirsiniz?
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Fred Rustmann: Ne yani… Irak’ta olduğu gibi 4.000 Amerikalı
askerin tabutlar içinde gelmesi daha mı iyi?.. Bunu mu istiyorlar!
Evet, bu kirli bir oyun ama buna mecburuz... Bugün örtülü
operasyonları layığıyla yapamıyoruz... Yeterince örtülü ve gizli
kalamıyorlar çünkü! Medya örtülü operasyonlara karşı çıkıyor... Biz
bir aday buluyoruz, onu iktidara hazırlamak için yazılar yazdırıyoruz…
O yazılar ABD medyası tarafından da farklı şekilde algılanıp
kullanılabiliyor ve ortaya karmakarışık bir durum çıkıyor.
Herkes iyi düşünsün! Örtülü operasyonlar iyidir. Ortalık kan gölüne
dönmez... Değişim ucuza malolur... Ama gizli olması gerekir… Ertesi
gün operasyon haberleri New York Times’ta manşet olursa yaptığınız
işin anlamı kalmaz! CIA bu korku nedeniyle rahat çalışamıyor son
zamanlarda…
Bakın Afganistan’da iyi iş çıkardık! Sahada önce CIA olarak biz
vardık... Oraya yüzlük dolarla dolu bavullarla gitmiştik… Taliban’ı
da, El Kaide’yi de ininden dışarı çıkardık... Sonra durmak zorunda
kaldık… İşler bozuldu…[54]

***

ABD Başhaydudu
kendine hizmet edecek hainleri nasıl devşiriyor?
İnsan soyunun başbelası ABD Emperyalist Haydudunun dünya
halklarına nasıl İblisçe hileler yapıp tuzaklar kurduğunu, onların içinden
nasıl hainler devşirip onlar aracılığıyla milyarlarca insanı sömürdüğünü
ve dünyanın dört bir yanını talan ettiğini, savaşlar çıkarıp katliamlar
yaptığını belgeleriyle ortaya koyan Banu Avar’ın şu videosunu da
izleyelim ya da tapesini okuyalım.
***
Videonun tapesi:
Erbakan gibi biri değil Tayyip Bey gibi biri lazım demiş. Ve ben
1994’te burada “fixer”lık yapıyordum. Yani gelen basın mensuplarına
yardımcı oluyordum. O zaman zannediyorum Nisan ayında önce
BBC aradı, arkasından ABC, arkasından da PBS aradı. Hepsinde aynı
konuşma geçti.
Konuşma şöyleydi: Nick Gaving arıyor, [BBC’nin] editörü.
Efendim diyorlar, Refah Partisi konusunda biz bir Program yapmak
istiyoruz. Tamam diyorum hemen Sayın Erbakan’ı ayarlayayım. Hayır,
onu istemiyoruz yardımcısı varmış. Kimse tanımıyor o zaman daha.
Abdullah Gül’ü istiyoruz, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tayyip
Erdoğan’ı istiyoruz ve Fehmi Koru’yu istiyoruz. Ardından bir hafta
[54]

http://banuavar.com.tr/eski-cia-sefi-acikca-anlatiyor-banu-avar/.
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geçiyor ABC arıyor, birebir aynı konuşma. Allah Allah diyorum. Ben
çünkü o zaman bilmiyorum bu insanları, Abdullah Bey’i mesela.
Arkasından PBS arıyor şeyin, Amerika’nın en önemli Devlet Radyo
Televizyonu. Birebir aynı konuşma. Erbakan’ı ayarlayayım hayır
istemeyiz. Biz Büyükşehir Başkanını, Abdullah Bey’i ve şeyi isteriz.
Ve geldiler, duruyor o kayıtlar, yapıldı o konuşmalar filan. O zaman
belliydi nereye geçileceği. Bu şekilde ayarlanıyor.
Şu anda da belli adamlar hazırlanıyor solda bu, sağda bu, şunda
şu. Bunların hepsini Nelson Ledsky denen CIA istasyon şefi diyor
ki büyük millet meclisinin her tarafındayım, diyor. Şimdi böyle
adamlar getiriliyor. Getirilir getirilmez deniyor ki özelleştireceksin.
Burada sıkıntı istemiyorum, diyor ülkede. Bütün olan biten fabrikalar
kapatılıyor. Yugoslavya’da da bu yapıldı. Birçok ülkede bu yapıldı.
Ondan sonra aç ve işsiz olarak sokaklara dökülen insanlara, evinden
de belki çıkamayan insanlara ya da televizyonda zehir enjekte edilmeye
başlıyor. “Yemekteyiz” ile başlıyor. Senin bütün kutsallarına, nimetine
hakaret ediyor. Yaşlıların hepsini uçkur peşinde gösteren evlilik
programları, 68 ülkede birden başlatıldı bunlar.
Aynı şekilde kadınlara sabahtan akşama kadar kendi kocasına,
kendi en önemli insanlarına hakaret edecek şekilde, 5 dakika için
meşhur olma imkânı tanınıyor. Kendi kocasını çekiştiriyor ekranda ki,
biz kol kırılır yen içinde kalır ile büyüdük. Bütün bu şeyler, aklınıza
gelebilecek her türlü kutsal tabu yıkılıyor. Hanımlarımız eğer eğitimli
ise, Sex and The City, Desperate Housewives’la yalnız ve özgür kadın
feminizmine itekleniyor. Gördüğünüz Yemekteyiz Programı’nda
bir hanımın hanım pazarladığı çıktı ortaya. Bunlar ortaya çıkıyor.
İnanılmaz bir düşme yaşanıyor kültürel olarak. Bu şekilde bir şeyle...
Arkasından da Yugoslavya’da yapıldığı gibi etnik sendikacılık ve
etnik kaşıma başlıyor. Düğmeye basılıyor ve iç savaş çıkıyor. Ve bir
bakıyorsunuz ordu ile polis karşı karşıya getirildi Yugoslavya’da, polis
silahlandırılmıştı. Ve daha sonra barış gücü askerleri gelip biz sizi
ayırmaya geldik deyip petrol bölgelerine, havzalarına veya stratejik
bölgelerine el koyuyorlar. Bu şablon herkesin aklında dursun.[55]

***
Bu videolar neyi gösteriyor, neyi kanıtlıyor?
1- BBC, ABC, PBS, NBC gibi ünlü yayın kuruluşlarının aslında,
iddia edilenin aksine İngiliz ve Amerikan Derin Devletinin elinde
olduklarını ve bu emperyalist haydut devletlerin ve onların gerisinde de
dünya tekellerinin çıkarlarını savunduklarını. Hem de sinsice, kalleşçe...
Olaylara yalnızca bu haydut, çakal emperyalistlerin sınıf ve zümre
https://www.youtube.com/watch?v=TNLueVtDgak&ab_channel=Ampul%C3%BCPatlat.
[55]
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çıkarları açısından baktıklarını, onlarını penceresinden baktıklarını,
aktardıklarını, yorumlayıp değerlendirdiklerini... Demek ki Yoldaşlar;
Türkiye’de olduğu gibi dünyada da yayın tekellerinin hiçbiri bağımsız
ve tarafsız değildir.
İşte bu sebepten biz, “Parababalarının Satılmışlar Medyası” diyoruz,
“Amerikancı Medya” diyoruz, bunları nitelerken...
Bu alçaklar ne der kendileri için?
“Ana Akım Medya.”
Bu anlamsız adlandırma tamamen onların hain, satılmış, halk
düşmanı içyüzlerini gizlemek için başvurdukları bir kandırmacadır...
2- Tayyipgiller’in (Tayyip, Kraliçe’nin Gül’ü ve Bilderberg’ci
Fehmi Koru’nun) o tarihten daha önce CIA, MI6 ve Mossad tarafından
devşirilmiş olduğunu.
3- Meclisteki “Beşli Çete”nin ve Meclis dışındaki türevlerinin
hepsinin başta CIA gelmek üzere bu ajan örgütler tarafından
oynatıldığını...
Ne demiş CIA Şefi Nelson Ledsky?
“Biz Meclisin her tarafındayız.”

Yani ne demiş oluyor?
İktidarı da, muhalefeti de biz belirliyoruz ve biz oynatıyoruz...
Saygıdeğer Halkımız!
Senin, “Benim Meclisim” dediğin TBMM aslında CIA, MI6 ve
Mossad bağlantılı hainlerden derleşik bir yapı tarafından ele geçirilmiş...
Morrison Sülü’nün (Demirel’in) değişmez Dışişleri Bakanı İhsan
Sabri Çağlayangil’in dediği gibi:
“CIA senin (Çağlayangil “benim” diyordu) altını oymuş...” Vekilim
diye seçtiklerin, dost diye sarıldıkların, benim “Milli İstihbarat
Teşkilatı”m diye sahiplendiklerin ve tüm önemli kurumların CIA
tarafından ele geçirilmiş...
Yani seni sen yönetmiyorsun... CIA yönetiyor, Pentagon yönetiyor,
Washington yönetiyor, İngiliz yönetiyor, Siyonist İsrail yönetiyor...
Burada “Yeni Başlayanlar İçin” tekrarlayalım:
“Meclisteki Beşli Çete” kim mi?
İşte bunlar:
AKP, MHP, CHP, HDP, İyi Parti.
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Bunların bir de Meclis dışına düşmüş ya da Meclis dışında kalmış
türevleri vardır, bilindiği gibi. Bunlar da aynı yolun yolcusudur. Aynı
emperyalist haydut devletlerin işbirlikçisidir, taşeronudur, piyonudur...
Bunların tamamı Anayasa ve TCK dışına düşmüş Vatan Millet ve
Halk düşmanlarıdır...
Yarın hesaba çekilecekler, işledikleri binbir suçun hesabını
vereceklerdir!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
18 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi Yedi

AKP’giller ve FETÖ işbirliği
Ey bin yüz altmış beş odalı, altı yüz metrekare mutfaklı Kaçak ve
de Haram Saray’da mukim Amerikan Devşirmesi Hain!
Ey İblis’i rehber edinmiş Muaviye-Yezid Dincisi!
Ey milyarlık saraylara, uçaklara, milyonluk zırhlı Mercedes’lere
doymayan din tüccarı!
Ey üç yüz milyar dolarlık kamu malını hırsızlayan, İslam Tarihinin görüp tanıdığı en büyük Gulûl suçlusu!
Ey Ege’de 18 Ada’mızı Yunanistan’a elleriyle teslim eden büyük
vatan satıcı!
Ey efendisi olan ABD, AB Emperyalistleriyle birlikte Ortadoğu’da
on milyon masum Müslümanın kanına giren Kanlı Zalim!
Ey Türkiye’yi de üç parçaya bölen BOP’un Eşbaşkanlığıyla övünen sıfır numara Amerikan Uşağı!
Ey CIA’nın oynattığı FETÖ’nün Türkiye’deki en önde gelen ortağı!
Senden ve avanenden daha kallavi FETÖ’cü var mıdır Türkiye’de?
Kesinlikle yoktur!
Yine senin gibi devşirilmiş ve CIA’nın emri altına girmiş, yıllar boyu
(dokuz yıl) Diyarbakır Milletvekilliğini yapan, Kürt-İslam Sentezcisi
Mehmet İhsan Arslan bak ne diyor? Daha doğrusu ne kadar açık ve net
bir itirafta bulunuyor:
“İlk aşamada askeri vesayet vardı, adım atamıyorduk. Ne zaman ki ciddi bir mücadeleyle askeri vesayeti ortadan kaldırdık,
orada yılana sarıldık. İşbirliği yaptık.
“Tahmin etmediğimizden fazla onlar işin içine girdi. Hatta onlar lokomotif oldu, biz arkada icraatta bulunduk. Sonra FETÖ’nün
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vesayeti gündeme gelmeye başladı. Biz bunu fark ettiğimizde irkildik. Ondan sonra da tabiî kıyamet koptu. O güne kadar hukuk
içinde kalmaya azami dikkat gösteriyorken 15 Temmuz’dan sonra
doğrusu panikledik ve olayın vahameti karşısında ancak yargıyı
kullanarak başarılı olabileceğimiz kanaatine vardık.
“Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları, biz kullanmaya başladık, can havliyle.”[56]

Bu satılmış hainin ve benzerlerinin “Askeri Vesayet” dediği şey ya
da durum, Yeni Sevr’e giden yolun üzerinde engel oluşturan Mustafa
Kemal ve Kuvayimilliye Gelenekli Ordu Gençliği’yle Aydınların, Bilim
İnsanlarının varlığıdır. Satılmış; “Adım atamıyorduk”, diyor. Doğru…
Nereye doğru-hangi yöne doğru “adım atamıyor”lardı?
Yeni Sevr’e doğru. BOP’un hayata geçirilmesine doğru. Çünkü
yukarıda anılan Vatansever Güçler buna izin vermiyordu.
Amerika’yı, onun casus örgütlerini de arkalarına alarak FETÖ ve
Tayyipgiller, “Milli Orduya Kumpas Kurdular.” “Ergenekon, Balyoz,
Askeri Casusluk” gibi operasyonlar, işte bu Yurtsever Güçleri terörize
ve tasfiye etmek için yapılmıştır.
Tabiî “Oda TV, Poyrazköy, Arınç’a Suikast” gibi adlarla
adlandırdıkları operasyonlar da… “Kozmik Oda” Operasyonu da…
İşte bu alçakça ve İblisçe, CIA yönetimindeki operasyonlarla
Ordunun direnci kırılmış, morali bozulmuş ve gardı düşmüştür.
Sonrasında da Türk Ordusu’nun ABD-CIA, FETÖ ve Tayyipgiller’e
teslimiyeti gelmiştir.
AKP’nin kuruluşundan beri Tayyip ve avanesiyle çok sıkı kişisel
dostluğu da olan Mehmet İhsan Arslan, FETÖ’nün Türk Ordusu’na
tetikçi rolündeki saldırılarında onlarla ortaklık etmiştir. Bavulcu
Mehmet Baransu ve FETÖ’nün polis şefleriyle el ele vermiştir.
Bu hainin oğlu Mücahit Arslan da Tayyip’in şu anki
milletvekillerindendir.
Yine bu CIA devşirmesi hain, FETÖ’yle Tayyipgiller’i barıştırmak
ve yeniden Yurtseverlere karşı birlikte savaş yürütmeleri için, tıpkı
Bilderbergci Fehmi Koru gibi arabuluculuk da etmiştir, röportajında
anlattığına göre…
Velhasıl bu hain, çok açık ve net olarak itiraf ediyor:
“FETÖ’yle işbirliği yaptık”, diyor…
Mehmet İhsan Arslan’ın BBC Türkçe’den Ece Göksedef’e verdiği röportaj,
https://bbc.in/39MIQQm.
[56]
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Devleti FETÖ’yle öylesine paylaştık ki diyor; “Sonra FETÖ’nün
vesayeti gündeme gelmeye başladı…”
Demek ki CIA denetimindeki dinci bir TERÖR ÖRGÜTÜYLE
devleti paylaşıyorsun. Ne Anayasa takıyorsun, ne hukuk, ne kanun…
Yani yaptığınız bir darbeyle devleti ele geçiriyorsunuz, bir çete
devleti haline getiriyorsunuz… Durup dinlenmeden suç işliyorsunuz.
Anayasayı ihlal suçu dahil…
Sonunda “Esas oğlan kim olacak? Fetö’mü, Tayyip mi?” konusunda
anlaşmazlığa düşüyorsunuz. Kavgaya dönüşüyor bu anlaşmazlık, en
sonunda da silahlı bir savaşa, Ganimet Paylaşım Savaşına…
Elbirliğiyle yıktığınız Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşım
savaşına… Tüm mafyatik yapılanmalarda olduğu gibi…
İhsan Arslan çok önemli bir itirafta daha bulunuyor:
Biz, Laik Cumhuriyet’i; Yargıyı bir operasyon silahı olarak
kullanarak yıktık, diyor…

HKP, Ergenekon Davaları’nın
CIA Operasyonu olduğunu ilk günden göstermiştir
Biz de teorimizin gücüyle, bu “Ergenekon Davaları” adlı CIA
Operasyonlarının gerçek anlamda zerre miktarda olsun hukuk, kanun
manun içermediğini, yargı maskeli bir operasyon silahı olduğunu
görmüş ve göstermiştik.
Kandıra Cezaevinde ziyaret ettiğimiz vatansever generallere, bunun
bir hukuki dava olmadığını, bir CIA Operasyonu olduğunu, dolayısıyla
da hukuki savunma yapmaya çalışmanın, onların oyununa gelmek
olacağını, bu operasyonu kendilerine yapanlara karşı şöyle demeleri
gerektiğini söylemiştik, o sıra orada tutuklu bulunan Hurşit Tolon ve
Şener Eruygur Paşa’lara:
“Biz Türk Ordusu’nun Vatansever, Mustafa Kemal ve Kuvayimilliye
Gelenekli Komutanlarıyız. Sizse CIA’nın emrindeki hainlersiniz. Vatan
Millet ve Halk düşmanlarısınız.
“Siz BOP taşeronlarısınız, Tayyipgiller’le birlikte… Vatana
ihanet suçu işliyorsunuz. Ve Halkımız ve Tarih önünde mutlaka
yargılanacaksınız. İhanetinizin hesabını vereceksiniz…”
Fakat Paşalar, bizim önerimizi haklı bulmakla birlikte sahiplenmeye
cesaret edemediler… Avukatları olduğunu ve onların yönlendirmesiyle
hukuki savunmalar yapacaklarını söylediler. Partimiz Avukatlarının da
kendilerini savunmalarından çekindiler, hatta korktular. Onlar mülayim
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davranarak başlarına sarılmış olan bu beladan-felaketten en az zararla
kurtulabileceklerini sandılar.
Neyse, işin o yönü ayrı bir facia, orayı geçelim.
Bir de ne diyor İhsan Arslan?
“Onların yargıyı kullanırken kullandığı bütün taktikleri, araçları, biz
kullanmaya başladık.”
Yani FETÖ YARGISI’nın aynısını biz de oluşturduk, kurduk.
Ne demişti birkaç yıl önce AKP kurucusu, AKP’de Ekonomiden
Sorumlu Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yardımcılığı yapan, AKP
Programının da yazarlarından biri olan Ekonomi Profesörü Abdüllatif
Şener?
“AKP’de FETÖ’cü olmayan tek bendim. Benim dışımda kalan
herkes FETÖ’cüydü.”
Kaldı ki, yazar Hikmet Çiçek, “FETÖ’nün Solcuları” kitabında
onun da adını Abant Toplantıları’na katılanlar arasında saymaktadır.
Yine 7 Temmuz 2008 tarihli Vatan’ın internet sitesinde aynen şu
cümle yer almaktadır:
“Yeni bir parti kurma hazırlığında olan Şener’in, Gülen cemaatine yakın Abant Toplantısı’nda konuşma isteği kibarca reddedildi.”[57]

Demek ki arkadaşlar; siyasette sermayesi din olan, bu Antika TefeciBezirgân Sermaye Sınıfı temsilcilerinin tamamı FETÖ’cüymüş.
Zaten Tayyip’in de açıkça, netçe itiraf ettiği gibi bunların stratejik
hedefleri aynıdır: Ortaçağcı, Faşist Bir Din Devletidir varmak istedikleri
yer.
Yani 2013 17-25 Aralık’a kadar FETÖ’nün siyasi partisi AKP’ydi.
Biz ne demiştik tâ 2013’te?
Aynen şunu:
“Tayyipgiller Yargısı, FETÖ yargısından asla daha adil olmayacaktır.”

Yani Tayyipgiller Yargısının da hukukla, yasayla masayla asla zerre
miktarda ilişkisinin olmayacağını… Nitekim, karşılaştığımız durum da
aynen bu oldu…
Çünkü bunların her ikisini de ABD, İngiltere, Siyonist İsrail ve
onların casus örgütleri oynatmaktadır.
[57]

http://www.gazetevatan.com/sener-e-gulen-vetosu-188025-gundem/.
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Bu Emperyalist Çakal devletlerin de amacı, Laik Türkiye
Cumhuriyeti’ni BOP çerçevesinde en az üç parçaya bölmektir. Yani
Yeni Sevr’dir...
Sonra FETÖ de, Tayyipgiller de, Muaviye-Yezid, CIA-PentagonWashington Dincisidir. Bu nedenle de İblis bile bunların yanında toy
ergen kalır. Bunlar cahil, yoksul, bilinçsiz insanlarımızı “Allah’la
Aldatma” üstadıdır…
Bunların hakla, adaletle, kanunla, hukukla asla işleri olmaz…

AKP’giller, FETÖ’nün en büyük ortağını
yani kendilerini yargılayacak Yargı bırakmadılar
Özetçe arkadaşlar!
Şimdi bu FETÖ’nün en önde gelen yardım ve yatakçısı, işbirlikçisi,
ortağı Tayyip ve avanesi hakkında, yani Tayyipgiller hakkında en ufak
da olsa bir soruşturma, kovuşturma, dava mava açılabilmiş midir?
Hayır…
Neden?
Çünkü ortada bir Yargı bırakmadılar… Yargı görünümündeki
savcılıklar, mahkemeler, “Adalet Sarayları”, Tayyipgiller’in bir
operasyon silahıdır artık…
En kallavi FETÖ’cünün Tayyipgiller olduğuna dair binbir
somut kanıt, helvacıkabağı tarlasındaki kabaklar gibi kör gözlerin
bile görebileceği şekilde görünüp dururken, kimse Tayyipgiller’e
dokunamıyor…
Bu açık, kesin, net kanıtları yok sayıyor sözde “Yargı Mensupları”…
Tıpkı FETÖ’nün yargı mensupları gibi onlar da sadece sahiplerini
korumakla, onların iktidar ve çıkarlarını kollamakla görevli sayıyorlar
kendilerini. Doğrusunu söylemek gerekirse de bu hukuk dışı, hak,
adalet ve vicdan dışı, insanlık dışı görevlerini çok iyi yapıyorlar…
Fakat onların da sonu gelecek, FETÖ’nün, Zekeriya’larının, Cihan
Kansız’larının sonunun geldiği gibi…
Bu devran böyle gitmeyecek!..
Tayyipgiller de “yargılarıyla” birlikte, tüm takım taklavatlarıyla
birlikte çelik bilezikle tanışacaklar bir gün…
Bugünün TCK’si çerçevesinde, emri sadece yasalardan ve bağımsız
vicdanından alan savcı ve yargıçlardan oluşan, bağımsız ve tarafsız
mahkemeler önünde bulacaklar kendilerini… Bundan kimsenin şüphesi
olmasın…
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Tarihe not düşme babından, İhsan Arslan’ın bu itiraflarından sonra bir
kez daha suç duyurusunda bulunalım, derim Hukukçu Yoldaşlarımıza.
Bundan daha açık ve net FETÖ’cülük itirafı olur mu?
Bakalım ne diyecek, nereye kaçıp saklanmaya çalışacak
Tayyipgiller’in sözde savcıları…
En sonunda nasıl olsa biz kazanacağız…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi Sekiz

Azerbaycan olaylarının ardından
Ermenistan’ı kurtaran Rusya,
bölgenin hâkimi olmuştur
Azerbaycan, Rusya tarafından oyuna getirilerek, kazanacak olduğu kesin zaferden vazgeçirildi. Böylece de zaferini Rusya’ya hediye
etti…
Bu oyuna getiriliş, Sıffin Savaşı’nda Hz. Ali Ordusu’nun düşürüldüğü duruma benzedi.
Hatırlanırsa, savaşın üçüncü gününde Hz. Ali Ordusu, kesin biçimde zaferi kazanmak üzeredir. Tam bu anda Hind ve Ebu Süfyan
oğlu Muaviye, şeytani bir plan kurar. Askerinin mızraklarının ucuna
Kur’an sayfaları taktırır. Ve aramızda Kur’an Hakem olsun diye bağırttırır askerlerini.
Hz. Ali Ordusu’nun kafası karışır, şaşkınlığa düşer. Aralarındaki bir bölüm gafil ve gizli hain; “Biz Kur’an’a karşı nasıl savaşırız?
Savaşı sonlandırıp anlaşma yoluna gidelim.”, der. Hz. Ali kurulan
tuzağı fark edip ordusunu zorlasa da sonuç alamaz… “İki grup arasında barışın tarafsız hakemlerce gerçekleştirilmesi kararlaştırıldığı
zaman Muâviye Amr b. Âs’ı, taraftarlarının ısrarı üzerine Hz. Ali
de Ebû Mûsâ’yı hakem olarak seçti. Hakemler Ezruh’ta bir araya
geldiklerinde Hz. Ali ile Muâviye’nin azledilerek halifenin bir şûra
tarafından seçilmesini kararlaştırdılar. Bu karar önce Ebû Mûsâ tarafından açıklandı; söz sırası Amr’a gelince Amr Hz. Ali’yi azledip
hilâfet makamına Muâviye’yi tayin ettiğini bildirdi. Ebû Mûsâ buna
karşı çıkmışsa da durum değişmemiş ve neticede hakem olayı hilâfet
meselesini bir çıkmaza götürmüştür.” (İslam Ansiklopedisi) Sonrası
Hz. Ali’nin trajik sonuyla biten bir sürece yol açar…
Ermenistan-Azerbaycan Ateşkes Anlaşması’nda da hakemlerin
rolünü Putin, Lavrov ve diğer Rus akıldaneleri-kurmayları oynamıştır…
249

Azerbaycan karşısında bozguna uğrayıp panik halinde geri çekilen
Ermeni Ordusu’nu ve Dağlık Karabağ’ın merkezini kurtarmıştır,
Azerbaycan’ın elinden…
Üstelik de, Dağlık Karabağ’ı ve orayı Ermenistan’a bağlayan
beş kilometre genişliğindeki Laçin Koridoru’nun denetimini hatta
hakimiyetini Rusya’nın eline teslim etmiştir Azerbaycan.
Bununla da yetinmemiştir Rusya; Azerbaycan’ın batı bölgeleriyle
Nahcivan Özerk Cumhuriyeti’nin ulaşımını-irtibatını sağlayan
Koridorun denetim ve kontrolünü de eline almıştır.
Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki sınırın güvenliğini-statüsünü
denetleyip sağlayacak gözlem merkezlerinin hâkimi de Rusya olacak.
Yani özetçe arkadaşlar; bölgenin efendisi-hâkimi Rusya olmuştur
gayrı…
Azerbaycan bundan sonra, diyelim ki “vatan torpağı” saydıkları
Karabağ’ı kurtarmak istese, karşında Ermenistan’la birlikte Rusya’yı
da, Rus Ordusu’nu da bulacaktır…
Öyle anlaşılıyor ki Azerbaycan, daha Rusya’nın kim olduğunu,
kimden yana olduğunu öğrenememiştir.
Oysa Rusya, 1993 saldırı, işgal ve kıyımında açık ve net biçimde
Ermenistan’ın yanında olmuştur… 27 yıldan beri de aynı yandadır…
Yani Türkiye’ye, Türk Dünyası’na olduğu gibi Azerbaycan’a da
düşmandır.
Bu son savaşta da Ermenistan’ı silah-harp araç gereçleri bakımından
desteklemekle birlikte, fiili-askeri bir destekte bulunmamıştır. Bunu da,
Türk Dünyası’nın tamamını karşısına almaktan ve Amerika’nın safına
itmiş olmaktan çekindiği için yapmamıştır, yapamamıştır…
İşte dokuz maddeden oluşan “Ateşkes Antlaşması Metni”…
***
1. 10 Kasım 2020 Moskova saatiyle 00.00’da Dağlık Karabağ
çatışma bölgesinde tam ateşkes sağlandığı ve tüm askeri faaliyetlerin
durdurulduğu ilan edilir. Bundan sonra taraflar olarak anılacak olan
Azerbaycan Cumhuriyeti ve Ermenistan Cumhuriyeti, bulundukları
pozisyonlarda kalır.
2. Agdam ilçesi, 20 Kasım 2020 tarihine kadar Azerbaycan
Cumhuriyeti’ne iade edilir.
3. Dağlık Karabağ’daki cephe hattı boyunca ve Laçin koridoru
boyunca, hafif silahlı 1.960 asker, 90 zırhlı personel taşıyıcı, 380
otomobil ve özel araçtan oluşan Rusya Federasyonu barış gücü
konuşlandırılır.
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4. Rusya Federasyonu barış gücü, Ermenistan silahlı kuvvetlerinin
çekilmesine paralel olarak konuşlandırılır. Rusya Federasyonu barış
gücünün görev süresi 5 yıl olup Taraflardan hiçbirinin bu hükmün
yürürlüğünün sona ermesinden 6 ay önce beyanda bulunmaması
halinde, sonraki 5 yıllık dönemler için kendiliğinde uzar.
5. Çatışan Tarafların mutabakatlara uyup uymadığını izleme
verimliliğinin artırılması amacıyla, barış gücü ateşkes kontrol merkezi
konuşlandırılır.
6. Ermenistan Cumhuriyeti, Kelbecer ilçesini 15 Kasım 2020’ye,
Laçin ilçesini 1 Aralık 2020’ye kadar Azerbaycan Cumhuriyeti’ne
iade eder. Dağlık Karabağ ile Ermenistan’ın bağlantısını sağlayacak ve
aynı zamanda Şuşa şehrini etkilemeyecek olan Laçin koridoru (5 km
genişliğinde) Rusya Federasyonu barış gücünün kontrolünde kalır.
Tarafların mutabakatı ile Dağlık Karabağ ve Ermenistan arasındaki
bağlantıyı sağlayacak Laçin koridorunun yeni güzergahı için
önümüzdeki üç yıl içinde inşaat planı oluşturulacak ve daha sonra bu
güzergahın korunması için Rus barış gücü konuşlandırılacak.
Azerbaycan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların Laçin
koridoru boyunca her iki yönde seyahat güvenliğini garanti eder.
7. Yerelde yerinden edilmiş kişiler ve sığınmacılar, Dağlık
Karabağ topraklarına ve çevredeki ilçelere BM Mülteciler Yüksek
Komiserliği’nin kontrolü altında döner.
8. Savaş esirleri, rehineler ve diğer tutukluların yanı sıra cenazelerin
değişimi gerçekleştirilir.
9. Bölgedeki tüm ekonomi ve ulaşım bağlantıları üzerindeki blokaj
kaldırılır. Ermenistan Cumhuriyeti insanların, araçların ve kargoların
her iki yönde sorunsuz şekilde seyahat etmesinin organizasyonu
amacıyla Azerbaycan Cumhuriyeti’nin batı bölgeleri ile Nahçıvan
Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşımın güvenliğini garanti eder.
Ulaşımın kontrolü, Rusya Federal Güvenlik Servisi’nin (FSB) Sınır
Birimi organları tarafından gerçekleştirilir.
Tarafların mutabakatı ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti’ni
Azerbaycan’ın batı bölgelerine bağlayan yeni ulaşım yollarının inşası
sağlanacaktır.[58]

***
Bu ateşkes sağlanmasaydı, daha hızlı bir biçimde Azerbaycan
ilerlemesini sürdürecek ve Dağlık Karabağ’la birlikte 1993’te işgal
altına düşmüş topraklarının tümünü kurtarmış olacaktı. Ve belki de
bugün bu kurtarış tamamlanmış olacaktı.
Çünkü Ermeni Ordusu bozulmuş, güvenini kaybetmiş durumdaydı.
Bozgun halindeydi…
[58]

https://bianet.org/bianet/dunya/234206-karabag-anlasmasi-neleri-degistirdi.
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Ateşkes, Ermenistan’ı da, Ordusunu da kurtarmış oldu, kesin ve net
bir yenilgiden…
Bunu Putin de, Paşinyan da açık olarak belirtmekten geri
durmamıştır…
Putin şöyle diyordu:
“Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri Şuşa’yı kontrolü altına aldı. Paşinyan’ın da ulusa sesleniş konuşmasında tamamen adil ve dürüstçe
söylediği gibi, durum Ermeni tarafı için çok kritikti.
“Artık saatleri sayıyorlardı. Azerbaycan Hankendi’yi de alabilir ve daha ileri gidebilirdi. Bu koşullarda ateşkesin derhal sağlanması Ermeni tarafının çıkarınaydı.”[59]

Açıkça itiraf edildiği gibi, Ateşkes ve Antlaşma metni maddeleri,
Ermenistan’ın lehine bir durum oluşturmuştur. Bir anlamda Ermenistan’ı
kurtarmıştır…

Azerbaycan,
Rusya’nın tuzağına düşmekten
kendini kurtaramadı
Bir savaşın seyrini bütün yönleriyle görebilmek için Mustafa Kemal
gibi askeri deha olmak gerekir…
Ne demişti 26 Ağustos 1922 sonrası Mustafa Kemal?
“Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz’dir, ileri!”
Hedef netçe belirtilmiş ve en kıdemsiz erin bile anlayacağı
açıklıkta ortaya konmuş, belirtilmişti. Ve tüm Ordu, bu stratejik hedefe
kilitlenmişti artık. Hedef ele geçirilinceye kadar dur durak olmayacak,
bozgun halindeki düşmana soluk aldırılmayacak, 9 Eylül’de de düşman
İzmir’de denize dökülecekti…
Tabiî böyle net sonuçlu bir zafer kazanabilmek için yukarıda
da belirtildiği gibi Mustafa Kemal kalibresinde bir komutan olmak
gerekir…
Kaldı ki Azerbaycan’ı böyle bir hayati yanlışa düşmekten
sakındırmak için daha önceki paylaşımlarımızda-yazılarımızda da
sözünü ettiğimiz Lübnan Hizbullahı’nın ilk Genel Sekreteri Subhi
Tufeyli açık bir uyarıda bulunmuştu.
Şöyle demişti, hatırlayacağımız gibi:

[59]

https://odatv4.com/putin-karabagda-noktayi-koydu-18112025.html.
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***
Videonun tapesi:
Azerbaycan…
Bugün Azerbaycan’ı bütün dünya biliyor. İnsanların çoğu
bilmiyordu. Basın, raporlar, haberler vasıtasıyla insanlar Azerbaycan
adında bir sorunun olduğunu anlamaya başladılar.
Sorunun adı, Ermenistan’ın Azerbaycan toprağını yaklaşık 30 yıldır
işgal etmesiydi. Hakikat bu. Bugün Türkiye toprağını geri alması için
Azerbaycan’a yardım ediyor. Bu da gerçek.
Ve burada bazı devletler var: “Savaşa gerek yok, gelin sorunu
diyalogla çözelim”, gibi şeyler diyorlar. Öncelikle tarihe dönmeme
müsaade edin. Çünkü bu konuyla haber babından bir ilgim var.
(…)
Bu devletlerin oluştuğu anda Ermenistan’la Azerbaycan arasında
sorun patlak verdi. Ve Ermenistan Azerbaycan’a hücum etti ve toprağını
işgal etti. Bugün “saldırdı” diyorum çünkü bütün dünya biliyor ve itiraf
ediyor ki evet, Ermenistan Azerbaycan’ın beşte bir toprağını işgal etti.
İnsanları sürdü, 30 yıl kamplarda yaşamalarına neden oldu, birçoğu
öldürüldü…
O zamanlar Tahran’daydım. Medyayı dinliyorum. İnsanlar
Ermenistan’ın yanında. Devlet Ermenistan’ın yanında, basın
Ermenistan’ın yanında. Şaşırtıcı. Ermeni saldırgan. Siz, İslam
devletiyiz, diyorsunuz. Düşmanın karşısındayız, diyorsunuz. Zulmün
karşısındayız, diyorsunuz. Nasıl zalimin yanında durabilirsiniz?
Azerbaycan… Siz diyorsunuz ki yüzlerce yıldır Azerbaycan İran’ın
parçası, Azerbaycan Halkı İran Halkının bir parçası. Asıl Azeri Halkı
İran’dadır. Onların yanında durmanız tabiîdir. Öncelikle onlar mazlum.
İkinci olarak sizin yapınızdan. Ya da büyük halkınızın bir parçası.
Üçüncü olarak onlar Müslüman, mazlum aynı zamanda Şii. Gerçekten
şaşırdım.
Burada hangi ölçü var? Kur’an mı? “İyilikte ve takvada
yardımlaşın”. İyilik ve takva nerde? Afalladım. İran’daki bu işin aslı
nedir?
Bir gün dışişleri bakanını yakaladım. Durumu anlayayım dedim.
Nedir bu hikâyeniz? diye sordum. Kısaca, insanların vaktinin almamak
için. Tam olarak şöyle dedi:
“Ermenistan Türkiye sınırında. Biz Türkiye’nin Türki
cumhuriyetlerle iletişimini engellemeye çalışıyoruz. Türkmenistan,
Özbekistan, Azerbaycan vb. Biz Türkiye’ye set-engel oluşturmak için
Ermenistan’ın yanında Türkiye’nin karşısında duruyoruz.”
Kendi kendime, keşke sana sormasaydım, dedim. En azından (makul)
bir sebep olduğu ihtimaliyle hüsnü zanda bulunurdum. Bu ülkeler
trajediden, zulümden yeni çıkmışlar. Sen ve Türkiye bunlara yardım
hususunda dayanışmak, tek bir ümmet oluşturmak, ortak paydalarda
buluşmak, birlik oluşturmak yerine… Ama sen Ermenistan’a yardım
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ederek üstelik Şii Müslüman’ın aleyhine Türkiye’yle nasıl yüzleşirim
diye düşünüyorsun.
Bu hangi Kur’an’dadır?
Kur’an’ın yakınından geçtin mi? Dinledin mi, anladın mı Kur’an’ın
çizdiği siyaseti? Bugün de aynı şey oluyor. İran’ın; “Biz aracılıktan
yanayız, savaşı durdurun”, dediğini duyuyoruz. Rusya diyalogdan yana,
savaşı durdurun, diyor. Fransa da aynı şekilde. Biz aracılıktan yanayız,
diyalogdan yanayız, savaşı durdurun diyen her kimse pisliğin tekidir.
Neden?
Ermenistan işgalci. Savaşı durdurun demek, işgal devam etsin,
demektir. 30 yıldır diyalog var, hiçbir neticeye ulaşamadı. Bunu diyen
işgalcinin yanındadır. Tıpkı işgali sürdürürken İsrail’le görüşelim,
diyenler gibi. Barış görüşmelerini işgalciyle sürdüren işgalin
yanındadır. Bu yüzden, evet toprağın kurtarılması gerekiyor. İşgal
sürerken görüşmeleri sürdürmeye davet, yalancılıktır. Sen işgalden
yanasın, insanların topraklarından atılmasından yanasın demektir. Sen
insanlara zulümden, zorbalıktan yanasın. Bu zulümdür, bu suçtur.[60]

***
Ancak Azerbaycan Yönetimi, Rusya’nın tuzağına düşmekten
kendini kurtaramadı…
“İpin ucunu” Putin’in eline, Lavrov’un eline verdi.
Bunlar ne yapar?
27 yıldan beri ne yapmışlarsa onu…
Azerbaycan’ı oyalarlar, avuturlar…
Sonuç?
Hiç…
Azerbaycan, “Karabağ vatan torpağıdır. Vazgeçilemez” demeye,
bugüne kadar olduğu gibi daha on yıllar boyunca da devam eder
durur…
Oysa böylesine vahim bir hatayı (eline düşmüş bulunan Ermeni
Ordusu’nu salıvermeyi), dağılmış, gardı düşmüş bir hasmı elinden
kaçırmayı; usta bir sporcu ve onun teknik yönetmeni bile yapmaz. Mike
Tyson’ın, son maçında Muhammed Ali’yi (ki Parkinson hastalığının
başlangıcındadır) perişan ederek, onunla dalga geçerek yenen ve resmi
kariyerini sona erdiren Larry Holmes’la yaptığı şu maçı izleyelim bir.[61]
Lübnan Hizbullahı Eski Genel Sekreteri Şeyh Subhi Tufeyli, https://www.youtube.
com/watch v=7o_CUYCcfug&ab_channel=Haks%C3%B6zOkulu.
[60]

Söz konusu maç şu linkten izlenebilir:
https://www.youtube.com/watch?v=2zZ9Nr9uJoc.
[61]
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M. Tyson neyi hedeflemiş maç öncesi?
Hasmını nakavtla yenmeyi…
Sonsuz bir özgüvene sahip…
Bu nereden kaynaklanıyor? O güne dek yaptığı tüm maçların,
puanla kazandığı ikisi hariç, tümünü nakavtla kazanmış olmasından.
Enerji dolu, genç, yumruğa dayanıklı bir bedene ve indirici yumruklara
sahip oluşundan. 21 yaşındadır o zaman. Hasmıysa boks sporu için ileri
sayılabilecek, ihtiyar denebilecek bir yaştadır, 38 yaşındadır.
Fakat bir dezavantajı vardır. Boyu (1.78 m.) hasmından daha kısadır;
(L. Homes, 1.91 m.’dir) bu olumsuzluğu aşmak için yumruk yemeyi
de göze alarak yakın dövüşe girebilmek için hasmının üstüne atlayıp
onun gardını açmayı ve indirici yumruklarını vurmayı hedefler, başarır
da bunu. Zaten yumruklarının kuvvetinden dolayı tüm rakiplerinde
yaratmış olduğu korkutucu bir ünü vardır.
Çalıştırıcısı diyor ki; maçlara bir-sıfır önde başlardık biz. Biz cesurca
dövüşürdük, rakiplerimiz ise korka korka…
Böylesi sağlam bir maç stratejisiyle çıkıyor ringe Tyson ve hedefine
de eksiksiz ulaşıyor. Perişan ediyor L. Holmes’u.
Rakibinin moral, psikolojik ve fizik direncini kırınca anında soluk
aldırmadan, boğarcasına üzerine çullanıyor. Art arda indirdiği kombine
yumruklarla bir saman çuvalı gibi yuvarlıyor ringin zeminine.
Demek ki usta bir sporcu ve spor adamı bile, dağılmış durumdaki bir
hasmı, onun işini tam olarak bitirmeden ve önceden belirlemiş olduğu
stratejik hedefe tam olarak ulaşmadan elinden bırakmıyor, elinden
kaçırmıyor…
Demek ki bir spor karşılaşmasında bile sadece fizik güç değil;
öncelikle akıl, bilgi, birikim, deneyim ve hem kendini, hem de hasmı
çok iyi analiz ederek, değerlendirerek yapılan maç planı-maç stratejisi
konuşur. Sonucu o belirler…
Gelinen noktada görüyoruz ki Azerbaycan’da böyle bir hazırlık,
plan, program, strateji ve belirlenmiş, odaklanılmış hedef yokmuş.
Yeterli özgüven yokmuş…
Binlerce şehit vererek kazanmak üzere olduğu zaferi Rusya’ya, Yeni
Çar Putin’le avanesine hediye etti. Bozgun halindeki Ermeni Ordusu’nu
elinden kaçırdı…
Karabağ’ı kurtaramadı. Üstelik de Rus Ordusu’nun hâkimiyetine
terk etti…
Sadece Karabağ’ın ikinci büyük şehri Şuşa’yla boş kenar kasabalarını
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kurtarabildi Ermeni istilasından…
1993 Ermeni saldırısında kaybettiği topraklarının da bir bölümünü
kurtardı.
Dolayısıyla bu, yarım bir zafer oldu Azerbaycan için.
Rusya, bu çatışmalar sayesinde, bölgenin belirleyici aktörü olduğunu
pekiştirmiş oldu. Bilindiği gibi Ermenistan’da askeri üssü de bulunuyor.
ABD ve Fransa gibi emperyalist rakiplerini geri plana iterek oyun
dışı bıraktı…
Türkiye ise Azerbaycan’ı desteklemekle bölgede cüzi bir etkinlik
kazanmış oldu.

Biz Gerçek Devrimcilerin hedefi
Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’dir
Tekrar vurgulayalım ki Rusya artık emperyalist bir güçtür. Bölgede
de bu kimliğine uygun çıkarlar elde etmek için oyun oynamaktadır.
Tüm emperyalistler gibi Rusya için de Dağlık Karabağ’ın anlamı,
önemi, Türkiye Türkleriyle Doğu Türkleri arasında Hıristiyan bir devlet
aracılığıyla set oluşturuyor olmasıdır.
Rusya da ABD, İngiltere ve AB Emperyalistleri gibi, Türkiye’nin
Doğudaki kardeşleriyle birleşmesinden ölümlerinden korkar gibi
korkmaktadırlar. Bu sebeple de o settin korunması-orada tutulması için
ellerinden geleni yapmaktan geri durmamaktadırlar…
Ne yazık ki Rusya ve Batılı Emperyalistler, bu savaş sonrasında
da başarılı olmuşlar ve o settin yerinde kalmasını-durmasını, görev
yapmaya devam etmesini sağlayabilmişlerdir.
Biz Gerçek Devrimcilerin hedefi de o emperyalist kukla setin
yıkılması ve Doğudaki kardeşlerimizle birliğimizin sağlanması
olmalıdır. Mustafa Kemal’in de Türk Milletine vasiyet ettiği idealin
gereği olarak…
Edirne’den Çin sınırına kadar, Doğu Türkistan’ı da içine alacak
biçimde bir Türk-Kürt Halk Cumhuriyeti’nin kurulması olmalıdır.
Doğu’nun Büyük Devrimcileri Sultan Galiyev, Turar Rızkılov,
Mollanur Vahidov ve hatta Mustafa Suphi, Ethem Nejat ve Onbeşler’in
de ideali buydu…
Böyle bir birlik oluşturulduğunda, böyle bir Antiemperyalist Kale
oluşturulduğunda, emperyalist haydutların da sakınarak itiraf ettikleri
gibi, onlar için eski Sovyetler Birliği’nden çok daha korkutucu ve
tehlikeli bir güç meydana gelmiş olacaktır. O zaman Emperyalist
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Çakallar Asya, Ortadoğu ve Afrika’da bugünkü gibi sömürü, talan ve
katliamlar yapamayacaklardır.
Hatta Latin Amerika’da bile adımlarını çekinerek, korkarak atmak
mecburiyetinde kalacaklardır.
Yani Yoldaşlar; böyle bir birlik ve sosyalist güç oluşturmak,
bütün Dünya Halkları için koruyucu bir şemsiye, güvenle sırtlarını
dayayabilecekleri bir dost ve müttefik meydana getirmiş olacaktır…
Lenin’in de açıkça belirttiği gibi; “Sosyalizmin dünya çapındaki
zaferinden yıllar sonra bile milletler varlıklarını sürdüreceklerdir.”
Böyle bir Kale kurulacaktır… Bizim stratejik hedefimiz budur…
Ve tabiî, en sonunda, Dünya Halkları tek bir Sosyalist Aile olacaktır…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
23 Kasım 2020
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Ayrım
Yirmi Dokuz

ABD, Sorosçu Kemal’i
Mustafa Kemal’in CHP’sini
çökertmekle görevlendirdi
Tayyipgiller; İdrakı, Ahlâkı, Adalet Duygusunu yok etti…
İnsanı çürüttü…
Sorosdaroğlu Kemal nam Hafız ve avanesiyse CHP’yi çürüttü.
Enkaza çevirdi…
Ey CHP’ye umut bağlamış içtenlikli fakat düşünemez duruma düşürülmüş bilinç yoksulu insanlarımız!..
Hiç sormaz mısınız, bu “TR 705” nedir, necidir, diye?
Mustafa Kemal’e “Kefere Kemal” diyen kaşar Ortaçağcı din tüccarı M. Bekaroğlu’nun, “Ekmek için Ekmeleddin”in CHP’de işi ne,
diye?
Ermeni Soykırımı Emperyalist Yalanıyla kafayı bozmuş bu Canan
Kaftancıoğlu’nun, Selina Doğan’ın CHP’de işi ne, diye?
Üstelik de bu bey ve hanımlar sadece Osmanlı’yı değil, Mustafa
Kemal ve Birinci Kuvayimilliyecileri de soykırımcı olmakla suçlarlar.
Hem de yalnızca Ermeni Soykırımcısı da değil; Pontus, Süryani ve
Dersim Soykırımcılığıyla da suçlarlar…
Bu Sorosçu Kemal Efendi, yanına avanesinden fazla değil sadece
iki kişiyi alarak (olurlar üç kişi) tüm milletvekili adaylarını belirliyor.
Bu nasıl demokrasidir?
Bu adam demokrasinin yanından geçmiş midir?
Niçin sormazsınız bu nasıl iştir, diye?..
Yine aynı Sorosçu, “Biz otuzların, kırkların CHP’si değiliz”,
diyor.
Bunu niye diyor? Bununla ne demek istedi, diye?..
Ve yine bu Sorosçu, “Laiklik tehlikededir diyemem, dersem altını
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doldurmam gerek. Bunun için somut kanıt yok”, diyor.
Gerçekten de “Laikliğin tehlikede olduğunu gösteren somut kanıt
yok” mudur, diye hiç sormayacak mısınız?..
Bakın, bu hainler haini, Türkiye düşmanlığında Tayyipgiller’den,
MHP’den, HDP’den ve İyi Parti’den zerrece geri kalmayan bu sinsi
ve korkak yılanın, Emperyalist Çakal ABD’nin yeni insanlık düşmanı
Başkanı Joe Biden’a gönderdiği kutlama mesajına bakın bir:
“Amerika Birleşik Devletleri’nin 46. Başkanı olarak Joe Biden
ve yardımcısı Kamala Harris’i tebrik ederim. Türkiye-ABD arasındaki dostluğun ve stratejik müttefiklik ilişkilerinin güçlenmesini
dilerim.”

Sahtekârlığa ve kandırmacaya bakın, ABD uşaklığının utanç verici,
mide bulandırıcı boyutuna bakın!
Bir defa ABD Çakalı, Türkiye’nin dostu değil düşmanıdır. Hem de
en ağulusundan…
NATO emrine verilmelerinden dolayı ortalama altmış yıl beyinleri
yıkanan, psikolojik harekâta maruz bırakılan Türk Ordusu’nun Gerçek
Mustafa Kemalci komutanları bile sonunda bu gerçeği görmüşler,
NATO ve ABD’ye karşı tedbir alınması gerektiğini, Türkiye’nin
Atlantik Hattı’ndan koparak Doğuya yönelmesi lazım geldiğini hem
kendi aralarında, hem de Genç Subaylar-Ordu Gençliği karşısındaki
konuşmalarında ortaya koymaya başlamışlardır.
İşte bu uyanış karşısında Wikileaks Belgelerinin de netçe ortaya
koyduğu, gösterdiği gibi, ABD temsilcileri acilen harekete geçirilmişler
ve Türk Ordusu’na karşı FETÖ ve Siyasi Ortağı Tayyipgiller aracılığıyla,
CIA yönetiminde “Kumpas Kurulmuştur.”
“Ergenekon Davaları” adlı CIA operasyonu gerçekleştirilmiştir.
Ordudaki, Üniversitelerdeki, Medyadaki namuslu, yurtsever ve Mustafa
Kemal Gelenekli insanlarımız alçakça, puştça yalanlarla, suçlamalarla
zindanlara doldurulmuşlar, yıllarca yatırılmışlar ve mesleklerinden
edilmişlerdir…
Sorosçu Kemal ve avanesi bu ihanet günlerinde sinsice ellerini
ovuşturmuştur. CIA, FETÖ ve Tayyipgiller’in Türk Ordusu’na
karşı giriştikleri bu iğrenç saldırının tümüyle başarıya ulaşması için
temennidar olmuştur. “Yargı sonunda en doğru kararı verecek, hak
yerini bulacaktır”, anlamında gevelemelerde bulunarak FETÖ Yargısına
destek vermiştir. Okey çekmiştir.
Sonra ABD hiçbir dönemde Türkiye’yle “Stratejik Müttefiklik”
ilişkisi içinde olduğunu kaydetmemiştir…
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ABD’nin dünyada yalnızca dört “Stratejik Müttefiki” vardır. Bunlar:
Kanada, İngiltere, İsrail ve Yeni Zelanda’dır.
Kaldı ki ABD, bu en yakın müttefiklerinin hepsiyle de istihbarat
paylaşımında bulunmaz.
CIA’nın merkez ofislerinde yıllarca çalıştıktan sonra, ABD’nin
dünya nüfusunun tamamını kitlesel olarak dinleyip yüzyıllarca
saklayacak bir teknolojiye sahip olduğunu görüp bu alçaklığa insani
ve vicdani değerleri nedeniyle isyan ederek ABD’den kaçan ve şu anda
Rusya’da yaşayan Edward Snowden, yazdığı “Sistem Hatası” adlı
belgesel niteliğindeki anı kitabında, ABD’nin sadece Kanada ve Yeni
Zelanda’yla istihbarat paylaşımında bulunduğunu belirtiyor…
Bilgisayar dehası-en üst hackerlardan olan E. Snowden, kitabında,
“Ömrünüzde bir kere bile cep telefonundan alo demişseniz ve bir kere
bile interneti kullanmışsanız, ona girmişseniz; bu iletişiminiz CIA ve
Ulusal Güvenlik Ajansı tarafından izlenir, değerlendirilir ve ABD’yi
ilgilendiren bir durum varsa, yüzyıllarca korunacak biçimde kaydedilir”,
diyor. Hem de bu işlemler saniyeler içinde gerçekleşir; “sizin ruhunuz
bile duymaz”, diyor.
İşte böylesine aşağılık, saldırgan, hak hukuk tanımaz, insanlıktan
nasipsiz bir devlettir, ABD Emperyalist Haydudu… Demokrasinin de,
özgürlüğün de, insanlığın da en büyük düşmanıdır…
Kahraman Gerilla Che’nin deyişiyle, “İnsan soyunun en büyük
düşmanıdır.”
İşte böyle bir alçağa yavşıyor, Sorosdaroğlu Kemal! Çünkü onun da
devşiricisi ve CHP’ye musallat edicisi ABD!
ABD Çakalı, Tayyipgiller’i Laik Cumhuriyet’i çökertmekle,
Türkiye’yi BOP çerçevesinde üç parçaya bölmekle görevlendirmiştir.
Sorosçu Kemal ve avanesini de, Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının
kurduğu CHP’yi çökertmekle. Yeni CHP’ye dönüştürmekle… Böylece
de BOP’un taşeronlarından biri olmakla…
Önce de dediğimiz gibi, Yoldaşlar; Meclisteki bu Amerikancı Beşli
Çete, ABD Çakalına hizmette ve Türkiye’ye ihanette birbirleriyle yarış
halindedirler…
Gün gelecek, hepsi hesaba çekilecek!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Kasım 2020
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Ayrım
Otuz

Halkımızı, ölümcül virüsle mücadelede de kandırdın
Halk düşmanlığınız, vurgun, talan hırsınız ve Kaçak Saray’ınızı
koruma önceliğiniz yüzünden on binlerce insanımızın Kovid-19 belasından ölümüne sebep oldunuz ülen!
Halkı korumaya yönelik hiçbir ciddi-gerçekçi önlem almadığınız
gibi, sürekli yalan söyleyerek virüsün çok saldırgan ve hızla ölümcül
sonuçlara yol açan bir salgına dönüşen karakterini gizlediniz. Tehlikeyi hafife almanın ötesinde, neredeyse yokmuş gibi gösterdiniz.
Vaka ve ölüm sayılarını ona, yirmiye bölerek açıkladınız.
Son ana kadar sınırları açık tuttunuz. Kara, hava ve deniz ulaşımına bir sınırlama getirmediniz. 21 bin insanı Umre’ye gönderip
virüsle enfekte olmuş olarak geri döndürdünüz.
Kaşar kallavi FETÖ’cü Din İşleri Bakanı’n Ali Erbaş’la ve yüzbinlerce “hülooğğğ”cunla birlikte Ayasofya Tiyatrosu oynadın.
Miting yaptın, çay dağıttın, hem de çayın âlâsının üretildiği Karadeniz’de…
Parti kongreleri yaptın…
Ve tüm bunlar yetmezmiş gibi Kurban Bayramı öncesinde; “Bu
salgından kurtuluyoruz inşallah, iki bayramı birlikte yapacağız”,
diyerek insanlarımıza bu salgın bitiyor artık, tehlike geçmiş durumda
diye düşündürttünüz.
1 Mayıs’tan itibaren de ekonomik alandaki eksik gedik kısıtlamaları
da kaldırarak artık her şey normale döndü, mesajı verdiniz…
Tabiî Halkımız da sizin bu açıklama ve uygulamalarınızdan etkilendi.
O da sanki salgın geçip gitmiş gibi davrandı…
İşin sonunun buraya varacağı besbelliydi… Virüsün şakası yoktu…
Ve rüzgâr hızıyla yayılıyordu… Bulaşıyordu insandan insana ve
yayılıyordu. Halkımızsa, İslam’a girişle birlikte başlayan bin yüz
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yılın verdiği tevekkülle, kendisinin ya da ailesinden birinin başına
gelmedikçe böyle bir felaket yokmuş gibi davranıyordu…
1 Mayıs’tan itibaren “Sürü Bağışıklığı”na geçtin. Ekonomiyi
uçurumun kenarına getirip dayamıştın çünkü. Halktan hayâsızca zamlar
ve vergiler yoluyla topladığın paraları yeyim ettiniz yandaşlarınızla
birlikte. Kuvayimilliye yadigârı ne kadar Kamu İktisadi Kuruluşu varsa
satıp yok pahasına yediniz. Vatanın madenlerini, limanlarını, dağını,
ovasını, ormanını, Ordu’nun silah fabrikasına varıncaya kadar satıp
yediniz. Ve Altın, Dolar, Euro ile doldurduğunuz binlerce küpünüze
rağmen yine de doymadı gözünüz, bitmedi, duraksamadı kamu malı
çalma hırsınız…
Bu sebeple de halkı işsizlik ve pahalılık cehenneminde yakıp
kavurdunuz… Bu nedenle de hiçbir ciddi yasak koymadınız bu salgın
karşısında… Vatandaşı kuru ekmek bile bulamaz hale getirirsek
iktidarda kalamayız. Kaçak Saray’ımız başımıza yıkılır, dediniz…
Varsın herkes böyle bir salgın yokmuş gibi davransın, sonunda ölen
ölür, kalan da bize fazlasıyla yeter, dediniz. Ve de “Sürü Bağışıklığı”na
geçtiniz…
Bu bağışıklık kazanılabilir; fakat yüz binlerce cana mal olarak. 83
milyon nüfusun ortalama 60 milyonu bu virüsle tanışır. Yaşlı, kronik
hastalığı olanlar ve vücut direnci düşük olanlar ölür, öldürülür virüs
tarafından. Kalanlar da bağışık hale gelmiş olur. Virüs de sönümlenmeye
geçerek çeker gider ülkeden… Sürü Bağışıklığı budur…
Bu insan düşmanı anlayış, İngiliz Papaz Malthus’un ve Evrimbilimci
Darwin’in ekonomi ve nüfus teorisinin kapsamı içine girer.
İşte bu anlayışa yöneldiniz, 1 Mayıs’la birlikte…
Biz, felaketin boyutunun buralara kadar uzanacağını tâ o zamanlar
gördük…
“Halkımıza karşı suç işliyorsunuz. Salgın hakkında yalanlar
söyleyerek kandırıyorsunuz ve bir anlamda intihara yönlendiriyorsunuz
halkımızı”, diye feryatlar ettik.
Sonra halkımıza dönerek; “Sana Tayyipgiller’den bir fayda gelmez.
Bu Kovid-19 felaketine karşı da kendi yaramızı kendimiz sarmak
durumundayız. Bilim insanlarının önerileri doğrultusunda önlemlerimizi
alalım, imkânlarımızın elverdiği oranda”, dedik… Mecbur olmadıkça
evden çıkmayalım, sosyal ilişkilerimizi en aza indirelim, dedik.
Tabiî çalışmak zorunda olan kardeşlerimiz açlıktan ölmemek için
çalışacaklar. Ama çalışırken de elden geldiğince bilinçli davranalım,
bilim insanlarımızın tavsiyelerine uymaya çalışalım, dedik…
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2 Mayıs tarihinde yazdığımız yazının başlığı şuydu:
“Ülkeye yaşattıkları felaketi önemsiz göstermeye çabalıyorlar...”

13 Mayıs tarihinde yazdığımız yazıdaysa şöyle demiştik:
“Halka ne olursa olsun, deyip ‘Sürü Bağışıklığına’ yöneldiler”

Bunlarla yetinmedik; 14 Eylül’de Tayyipgiller iktidarı hakkında,
salgın karşısında bilimin emrettiği önlemleri almadıklarından
ve halkı yalanlarıyla kandırarak felakete sürüklediklerinden
dolayı, sorumluluklarını yerine getirmeyerek görevlerini kötüye
kullandıklarından dolayı Suç Duyurusunda bulunduk.
Başta Tayyip olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kaçak
Saray’ın sözde “Bilim Kurulu Üyeleri” ve 81 ilin Valisi hakkındaydı
suç duyurumuz…
Fakat Tayyipgiller, Yargıyı, Adaleti, Hukuku da bitirdikleri için,
yükseğiyle ve yüksek olmayanıyla tüm Yargı Kurumunu Kaçak
Saray’ın “Hukuk Bürosu”na çevirdikleri için bu Suç Duyurumuzdan da
bir sonuç alamadık…
Eğer ülkemizde bağımsız bir yargı bulunmuş olsaydı, Tayyipgiller
o zaman hak ettikleri cezaya çarptırılır, binlerce insanımız da hayatını
kaybetmemiş olurdu…
Tayyipgiller’in Sağlık Bakanı Fahrettin Koca diyor ki artık; “Günlük
vaka sayısı 29 bin küsur, can kaybıysa 177.”
Bu sayılar bile hilelidir…
TTB Merkez Konseyi açıklıyor ki günlük vaka sayısı en az 50
bindir…
Biz diyoruz ki günlük vaka sayısı bu rakamın da çok üzerindedir.
Çünkü artık neredeyse her ailede bu virüsle tanışmış bir veya daha fazla
kişi vardır.
Benim bile iki oğlum, onca bilinçli davranmalarına karşın şu anda
hafif semptomlu Kovid-19 hastasıdır. Üçüncü oğlum da aynı evde
yaşadığından dolayı, herhangi bir belirti göstermemesine-bir şikâyeti
olmamasına rağmen resmi sağlık ekibince hasta kabul edilip ilaç
tedavisi başlatılmıştır.
Olay şöyle olmuştur: Bu oğullarımdan büyük olanının işyerinden bir
arkadaşı, katıldığı aile yakınının cenaze taziyesinde virüsü kapmış, o da
getirip toplam 10 iş arkadaşına bu laneti bulaştırmıştır. Oğlum da eve
gelip diğer oğluma bulaştırmıştır.
Oğullarım bu konuda almaları gereken her önlemi almışlardır. Fakat
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bazı çalışma ortamlarında insanlar o kadar iç içe çalışmak zorunda
kalıyorlar ki, sakınmak mümkün olmuyor. Ufacık ortamda çalışmak,
yemek yiyip çay içmek durumunda kalıyorlar… Virüs de illa ki
bulaşıyor… Kaçınamıyorsun… Ne kadar sakınırsan sakın…
Aslında gerçek anlamda yapılması gereken, gıda ve sağlık sektörü
dışında kalan tüm ekonomi alanlarını üç hafta süreyle durdurmak
ve aynı sürelik sokağa çıkma yasağı uygulamaktır. Ancak böyle bir
önlemle salgının üstesinden gelinebilir. Virüs ülkeden defedilebilir…
Fakat bu sürede devletin, vatandaşın bütün giderlerini karşılaması
gerekir. Bunun için de güçlü bir ekonomik altyapıya sahip olmak
gerekir. Bakın, emperyalist Almanya bile bu alana otuz milyar Euro
kaynak ayırmıştır; “Çalışma, evde kal” dediği yurttaşlarına vermek
için…
Tayyip ne yapıyor?
IBAN numarası veriyor… Vermediği gibi vatandaştan para istiyor…
Bunlar böyle işte… Bunların elleri, iş makinalarının kepçeleri gibi
çalışır. Devamlı kendilerine doğru çekerler. Yani bunların “Verelleri
yoktur, Alelleri vardır.” Sürekli alsınlar bunlar; hep istedikleri budur…

AKP’giller, onbinlerce insanımızı
göz göre göre canından etmiştir
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Şu an bütün hastaneler bu belaya yakalanmış insanlarımızla dolup
taşmaktadır.
Sağlık çalışanlarımız, emekçilerimiz son derece fedakârca
çalıştıkları için fizik ve ruhsal olarak çok yorgun düşmüş durumdadır.
Bu emekçilerimiz de görev başında 71’i doktor olmak üzere toplam 185
kayıp vermiştir.
Yoğun doluluktan dolayı, hastanede yatması gereken hasta
insanlarımız evlerine gönderilmektedir.
Yoğun bakım üniteleri, oksijen cihazları yetmez olmuştur.
Yani hastaneler tıkanma noktasına gelmiştir…
Ülkeyi bu duruma düşürenler muhakkak ki çok ağır bir suç
işlemişlerdir… Sorumluluklarını yerine getirmeyip görevlerini
kötüye kullanarak, tüm bunlara ilaveten de halkımızı yalanlarla
kandırarak yaşanmakta olan felaketin boyutunu minimalize ederek,
onu rehavete sürüklemişlerdir. Böylece de kişicil önlemler almalarını
engellemişlerdir.
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Gelinen aşamada artık felaketin çapı eskisi oranında gizlenemez
olunca da, mecburen gerçeğin üçte ya da dörtte birlik kısmını açık
etmek durumunda kalmışlardır…
Bu açık biçimde yapılmış bir suç itirafıdır. Bu itirafları da 14
Eylül’de yapılmış suç duyurusu dosyamıza bir ek belge-somut delil
olarak eklenebilir, hukukçu yoldaşlarımız da zaten ekleyeceklerdir…
On binlerce insanımızı yok yere canından etmek, onların yanına
kalmayacaktır. Bugün değilse yarın, kesinkes bu konuda da hesaba
çekileceklerdir.
Düşünün bir ya;
Günlük vaka sayısını seksen bin olarak kabul edersek, bunun yüzde
iki ya da üçü ölümle sonuçlanmaktadır. Buna yüzde ikisi desek bile
günlük bin altı yüz can kaybımız olduğunu görürüz.
Aylık ne kadar olur kayıplarımız?
Kırk sekiz bin…
Sürü Bağışıklığının kazanılması-oluşması için daha dört aylık bir
süreye ihtiyaç olduğunu öngörüyor bilim insanlarımız.
Yani ne acıdır ki ve öyle görünüyor ki Yoldaşlar, bundan sonra da
ortalama iki yüz bin civarında insanımız hayatını kaybedecek. Hem de
tarifsiz acılar içinde…
Bu konuya dair, aylar öncesinde yazdığımız yazılarda da demiştik
ki; “Türkiye’nin en büyük şanssızlığı, böylesine azgın ve acımasız bir
virüs salgınına, böylesine halka ve bilime düşman, hainler haini bir
iktidar altında yakalanmış olmasıdır… Neylersiniz…”
Bu da geçecek yoldaşlar, ama çok kayıplar vereceğiz, büyük acılar
çekeceğiz.
Hareket olarak da kayıp verdik…
Celalettin Yoldaş’ımızı kurban verdik bu canavara…
Halkımız da on binlerce kurban verdi, bilindiği gibi…
İşin aslındaysa, bu konu da tıpkı Deprem Felaketi gibi bir felakettir…
Deprem de, Kovid-19 da öldürmez esasında… Öldüren, Antika ve
Modern Parababalarının-Yerli Yabancı Parababalarının halk düşmanı
sömürü ve talan düzenidir!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Kasım 2020

271

Ayrım
Otuz Bir

Sevrci Sol,
Amerikancı Kürt Hareketi’ni “sol” diye cilalıyor
İnsanlar, sosyal sınıf eğilimleri doğrultusunda edindikleri değerler sisteminin yönlendirmesiyle bir yol seçerler hayatta… Ona göre
yaşarlar, ona göre siyasi tercihlerde, benimsemelerde bulunurlar…
Bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin temsilcileri de, İmralı’sından Kandil’ine, HDP’sinden PYD-YPG-SDG’sine bir eksiksiz
tamamı, sıfır numara Amerikan Uşağı, Amerikan Piyonu-Taşeronu
ve Amerika’nın Ortadoğu’daki Yerel Gücü-Kara Gücü olmayı ve Siyonist İsrail Muhibbi olmayı seçmişlerdir… Kenetlenmişlerdir “İnsan
Soyunun Başdüşmanı” bu Emperyalist Kan İçici Haydut Devletle…
Ergenlerinin yüzlerini Amerikan Bayrağının renk ve desenleriyle
boyamışlar, süslemişlerdir. Ve hep bir ağızdan tilili çeker gibi
haykırmışlardır; “Biji Serok Obama!” diye…
Suriye’de Amerikan Özel Kuvvetleri’nin emrinde kan kusturmaktadır
halklara ve cehenneme çevirmektedirler ülkeyi…
Amerikan Celladı da bunlara 50-60 bin TIR dolusu silahla donattığı
60 bin kişilik bir ordu kuruvermiştir.
Bunlar bu… Apaçık meydandalar. Hiçbir şeyi saklayıp
gizlemiyorlar…
Fakat bu Amerikan işbirlikçilerini solcu diye, sosyalist diye allayıp
pullayıp cilalayan Türk Solu’ndan bazı insan sefaleti, alçak ve namus
yoksunu sözde sol liderler vardır. Bunların yönetiminde olan hareketler
vardır. Biz böylesine aşağılık, iğrenç, paçavralaşmış kişi ve hareketlere,
bilindiği gibi, “Sevrci Soytarı Sahte Sol” diyoruz, on küsur yıldan
beri…
Kandil’in bir numaralı şefi Murat Karayılan’ın İsrail Medyasına
verdiği şu beyanata bakın bir!
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***
Karayılan İsrail gazetesine konuştu: Silah da bırakırız ancak...
26.11.2020
Haber Merkezi - PKK Yürütme Komitesi Üyesi Murat Karayılan,
her zaman politik bir çözümden yana olduklarını ve meseleleri barışçıl
yöntemlerle çözmekte ısrar ettiklerini söyledi.
İsrail merkezli The Jerusalem Post Gazetesi’ne konuşan Karayılan,
gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“Kürt sorununun” bölgede en eski sorunlardan biri olduğunu
belirten Karayılan, “On yıllarca süren inkâr ve zulme rağmen,
varlığımızı bugüne kadar koruyabildik. Ezilenlerin partisiyiz ve onların
haklarını temsil ediyoruz. ABD dahil hiçbir güce düşmanlığımız yok ve
ABD’yi asla hedef almadık. Lozan Konferansı sırasında Birinci Dünya
Savaşı’ndan sonra ABD Başkanı Woodrow Wilson, Kürtlerin haklarını
kabul etti, ancak diğer güçler Wilson’un tavsiyelerine karşı çıktı. Lozan
anlaşması Kürt milleti için bir felaketti”, dedi.
Türkiye’de Kürtlere “inkâr politikası” uygulandığını belirten
Karayılan; “Kürtleri fiziksel olarak veya kültürel asimilasyon yoluyla
yok etmeye çalışıyorlar. Amerika Kürtlerin insan haklarını inkâr
etmiyor ama Kürtleri ulus olarak kabul eden net bir politikası da yok”,
diye konuştu.
ABD’ye de kendileri ile iletişime geçme çağrısında burulan Murat
Karayılan; “Amerika’nın hakkımızda yanıltıcı ve sahte bilgilerle
beslendiğini düşünüyorum. Amerika’nın bizimle iletişime geçmesi,
Kürtlere karşı net bir politika ortaya koyması ve Kürt sorununun
çözümüne katkıda bulunması tek çözümdür”, ifadelerini kullandı.
Karayılan; “ABD’nin bu politikasını gözden geçireceğini ve Kürt
halkına karşı daha olumlu olmasını umut ediyoruz. ABD’ye, PKK’yi
terör listesinden çıkarması çağrısında bulunuyoruz. PKK, IŞİD’in
bölgeden temizlenmesinde büyük bir rol oynadı”, dedi.
PKK’li Murat Karayılan; “PKK’yi kurduğumuzda MarksistLeninizm bir akımdı ve biz de bu fikirlerden etkilendik. Ancak biz
Sovyet ideolojisini eleştirdik. Bu yüzden Sovyetler Birliği çöktüğünde
olumsuz etkilenmedik, çünkü onlardan her zaman uzak durduk”,
değerlendirmesinde bulundu.
PKK lideri Abdullah Öcalan’ın; “Kürt sorununu diplomasi
yöntemiyle çözmeye çalıştığını ancak cezaevine konulmasıyla
sürecin başarısızlığa uğradığını”, belirten Karayılan, bu tutukluluğun
Kürtlere yönelik bir başka savaş ilanı olduğunu savunarak; “Öcalan
tutuklanmasaydı Kürt sorunu çözülebilirdi”, dedi.
“Her zaman politik bir çözüme hazır olduklarını”, ifade eden
Karayılan, Rojava ve Rojhılat Kürtlerini ABD ile ilişki kurmaları
konusunda cesaretlendirdiklerini kaydetti.
Karayılan; “Sovyetler Birliği çöktü çünkü demokrasi yoktu
ancak Amerika demokrasi sayesinde ayakta kaldı. ABD ile ilişki
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geliştirilmesine karşı değiliz. Aksine, Kürdistan’ın tüm bölgelerinin
ABD ile ileri düzeyde temasını destekliyoruz. Ne yazık ki, demokrasi,
insan hakları ve özgürlükleri desteklememize rağmen, ABD ve Batı
ülkeleri hâlâ Türk devletini ve bize yönelik askeri müdahalelerini
destekliyor”, ifadelerini kullandı.
Silah bırakma konusunda da açıklamalarda bulunan Karayılan;
“Türkiye’deki Kürtler tanınmadan ve Öcalan da dahil siyasi tutuklular
serbest bırakılmadan silah bırakmayacaklarını”, dile getirdi.
Karayılan; “Silahlı çatışmada ısrar etmiyoruz ama Türk devleti
savaş istiyor. Silahları devre dışı bırakmak için bir anlaşma imzalamak
istiyoruz. Türk devleti bizi yok etme politikasını sürdürürse bu zor
olacak. Savaşa devam etmek istemiyoruz. Bu sorunları çözmek için
diyaloğu tercih ediyoruz”, dedi.
Öcalan’ın 2013’teki silah bırakma kararını da hatırlatan Karayılan,
Türkiye’de hükümetin bu adıma ilk başta karşılık verdiğini ancak daha
sonra “eski şiddet politikasına” döndüğünü ve buna karşı “kendilerini
korumak zorunda kaldıklarını”, belirtti.”[62]

***
Hatırlayacağımız gibi Karayılan, aynı içerikteki bir açıklamayı 15
yıl kadar önce Amerikan Medyasına da yapmıştı. O da işte:
“ABD bize düşmanlarımızın gözünden bakıyor. Bizi dostlarınız
olarak görmenizi istiyoruz”, diyor.
“(…)
“Karayılan çok farklı bir havada. Newsweek’e, büyük bir şevkle demokrasiden, insan haklarından ve “Bush’un yeni Orta Doğu
projesi”nden bahsediyor. Yedi bin savaşçısının, İslami köktencilik
karşısında ABD için değerli bir müttefik olabileceğini söylüyor.
Pek tabiî ki İran karşısında da. Karayılan’ın iki yıl önce kurulan
kolu, Özgür Yaşam Partisi (PJAK, pejak diye telaffuz ediliyor) de
Azerbaycan’dan Irak’a uzanan İran sınırı boyunca 1500 gerillası olduğunu iddia ediyor. Irak’taki Amerikan güçleri bu gruptan
uzak duruyor, en azından kamuoyu önünde. PJAK lideri Abdülrahman Hacı Ahmedi Almanya’da sürgün hayatı sürdüğü evinden
telefonla verdiği mülakatta, “ABD ile düşmanımız ortak, ama o
bize yardım elini uzatmıyor” diyor.”[63]

Yine hatırlanacağı gibi, A. Öcalan da Özgür Gündem’deki
yazılarında; “Amerika, Ortadoğu’da etkin olmak istiyorsa Kürtlerle
işbirliği yapmak zorundadır”, demişti. İşte bu “işbirliğinin” kallavisini
[62]

(https://www.rudaw.net/turkish/kurdistan/261120208.

Michael Hastings’in Murat Karayılan’la yaptığı ve 07 Ekim 2006 tarihinde Newsweek
Dergisi’nde yayınlanan röportaj.
[63]
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yapmış durumdadırlar şimdi…
Türkiye’de Öcalan’ın yerine oynatılmak için hazırlanan (tabiî
Amerika tarafından) Selahattin Demirtaş da hatırlanacağı gibi, on yıllar
önce CIA tarafından keşfedilmiş, ABD’ye götürülerek Uluslararası
Ziyaretçi Liderlik Programı” denilen ajanlık eğitim programından
geçirilmişti.
ABD Adana Konsolosu da ülkesinin Dışişlerine gönderdiği bir
kriptoda “tam aradığımız lider” diyordu Demirtaş için. İşte Wikileaks
Belgesi:
“KÜRTLERE YÖNELİK POLİTİKA
“(U) Ankara Büyükelçiliği tarafından hazırlanmıştır. A/DCM
Thomas Goldberger, E.O. 12958, gerekçeler 1.4 (b) ve (d).
“1. (U) Bu mesaj Adana Konsolosluğundandır.
“(…)
“Yorum: Geçen ay boyunca Türkiye’nin güneydoğusuna yaptığımız çoklu ziyaretlerde dinlediğimiz birçok kişi içerisinde, bölgeyi
saran sorunlara yönelik yaklaşımlar bağlamında Demirtaş’ın en
anlayışlı ve makul olanlardan biri olduğunu düşünüyoruz.
“3. (C)   27 Eylül’de Konsolosluk Bürosuyla gerçekleştirilen bir
toplantı sırasında, avukat ve Diyarbakır İnsan Hakları Derneği
Başkanı Selahattin Demirtaş, Türkiye’nin güneydoğusunda artan
PKK eylemleriyle ilgili, bölgedeki diğer konsolosluk bağlantılarımızın görüşlerini yansıttı.
“(…)
“10. (C) Biyografik not: Zazaca konuşan ve Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programının (ILVP) eski bir katılımcısı olan Demirtaş’ın 1 yaşında bir oğlu var. Eşi Diyarbakır kırsalında öğretmenlik
yapıyor. Zorunlu askerlik görevini bu yıl yapabilir. 14.10.2005
“MCELDOWNEY”[64]

Yine aynı Demirtaş, Gültan Kışanak ve Ahmet Türk’le ABD’de
“Düşünce Kuruluşu” tabelalı CIA kuruluşlarını ziyareti sonrasında
aynen şöyle demişti. Ya da şöyle demişlerdi ortak kanaat olarak:
“Amerika’dan, bize Suriye’de rol vermesini istedik…”
Böylesine hizmete hevesli taşeronlara ABD hiç rol vermez mi?
Âlâsını verir… Verdi de, görüldüğü gibi.
Ve aynı Demirtaş, Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin en kitlesel, en
insancıl ve en meşru eylemi olan Gezi İsyanı’mızı, tam da AKP’giller
ağzıyla konuşarak “Darbe”cilikle suçlamıştı… Aynen şöyle:
[64]

https://wikileaks.org/plusd/cables/05ANKARA6245_a.html.
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“(…) Ama şöylesine bir hareket içerisine de girildi. ‘Bu şekilde
hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk hareketini çıkarabilir miyiz? Ya da bu halk hareketini darbeye kanalize
edebilir miyiz?’ Böyle bir arayış oldu. Bunu, biz hem sokaktaki
gözlemlerimizle hem de arkadaşlarımızın tespitleriyle rahatlıkla
ifade edebiliyoruz. Bu bir spekülasyon değil. Biz bu kısmına
şiddetle karşı çıktık. Bu yüzden de bir mesafe koyduk. Buradan bir
darbe çıkarmak isteyenlerle birlikte olmayız biz.”[65]

Apaçık biçimde görüldüğü gibi bunlar, yani PKK-HDP-YPG-PYD
ve SDG tam anlamıyla karşıdevrimci, ABD hizmetinde ve emrinde
burjuva bir harekettir.
Türkiye’de ve Ortadoğu’da her demokratik, ilerici, sol ve sosyalist
hareketi de sırtından vurmaya teşne-hazır bir en ağulu cinsinden gerici
harekettir.
Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin diğer üyeleri neyse bunlar
da aynen odur. Tabiî ortak payda, bunların hepsi için “Sıfır Numara
Amerikancılık”tır…
Bunlar budur, Arkadaşlar!
Biz bunlara diyoruz ki; yolunuzu seçmişsiniz siz: Amerikancılık…
Herkes istediği yolu seçer. Fakat hiç değilse Mesud Barzani kadar olsun
namuslu olun! Yani namussuzluğunuzda olsun namuslu olun. Soluz,
solcuyuz biz filan diye oynamayın… Türkiye’de sol bırakmadınız
ülen!.. Hepsini paçavraya çevirdiniz, sefalete çevirdiniz. “Havuç ve
Sopa yöntemi”yle hepsini yörüngenize çekip Amerika’nın peşine
taktınız…
Yaptığınız bu kötülük öbürlerinden daha yıkıcı olmuştur…
Fakat, başka türlüsünü yapamazsınız, değil mi?
Size sol oynama emrini de ABD Çakalı verdi. “Sol oynayarak Türk
Solu’nu da bitirin”, dedi size…

Türkiye’de, HKP’den başka Gerçek Sol kalmadı
Saygıdeğer Arkadaşlar;
Türkiye’de bizim dışımızda Gerçek Sol’un kalmamasının en önemli
iki nedeninden biri de budur.
Ve Arkadaşlar; bunların, ABD’nin emri doğrultusunda “Türk
Solu”ndan Meclise taşıdığı paçavralaşmış, ahlâk ve namus yoksullarını
https://odatv4.com/agactan-devrim-diyen-demirtas-gezi-direnisine-bakin-ne-demisti-1507141200.html.
[65]
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da asla ciddiye almayın… Onların zerre miktarda olsun sollukları
kalmamıştır… Onların kullandığı halkçı söylem, içerikten yoksun bir
kandırmacadan ibarettir… O kadarcık sözde halkçılığı kıdemli burjuva
partilerinin, Parababaları Partilerinin kaşar sözcüleri de yapar zaman
zaman…
Bu Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi, DİSK ve diğer Meslek
Örgütlerini de ele geçirip yörüngesine çekerek içini boşaltmış, Meslek
Örgütü olmaktan çıkarmıştır. Böylece de işlevsiz kılmıştır onları. Tabiî
kitle bağlarını da koparmıştır…
DİSK, KESK, TTB, TMMOB artık birer halk örgütü değil,
PKK-HDP’nin yörüngesinde, doğrudan ya da dolaylı onun çizgisini
izleyip sözcülüğünü, savunuculuğunu yapan örgütlere dönüşmüş
durumdadırlar…
Birkaç gün önce Eğitim-Sen kongresinde yaşanan olaylar, bu
acı gerçeği bir kez daha netçe ortaya koymuştur. İsterseniz yaşanan
olumsuzluklara ilişkin söylenenlere bakalım özetçe bir:
“Eğitim-Sen’de Tartışmalı Kongre: DSD Kongreden Çekildi
“Bugün başlayan Eğitim-Sen Genel Kurulu’nda önemli bir
tartışma yaşanıyor. Eğitim-Sen’de çoğunluğu oluşturan grubun,
yönetimi kendi siyasi anlayışı doğrultusunda dizayn etme çabası
karşısında Devrimci Sendikal Dayanışma grubu kongreden çekildi.
“(…)
“Konuya ilişkin Devrimci Sendikal Dayanışma bir bildiri yayınlayarak süreci ayrıntılı olarak anlattı. DSD bildirisini paylaşıyoruz:
“KAMU EMEKÇİLERİ HAREKETİNİN BİRİKİMLERİNİ
VE ÜYE İRADESİNİ YOK SAYAN EĞİTİM SEN 11. GENEL KURULUNDAN ÇEKİLİYORUZ!
“28-29 Kasım 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Eğitim-Sen 11. Olağan Genel Kuruluna, kamu emekçileri hareketinin
en önemli birikimi ve mücadele aracı olan KESK’in tarihine, değerlerine ve bütünlüğüne ciddi zarar verecek yaklaşımların yarattığı sorunlarla gidiliyor.
“(…) Yapılan görüşmelerde anlaşıldı ki, bu anlayış, Genel Kurul’da eğitim emekçilerinin ve eğitimin sorunlarını tartışmayı
değil, sendika yönetimini kendi arzuladığı biçimde dizayn etmeyi
amaçlamaktadır.
“Bu amaç doğrultusunda “MYK’nın nasıl ve hangi gruplardan
oluşacağını”, “temsiliyetlerin hangi gruptan olacağını” dayatmayı
“çoğunluk gücünün” verdiği bir hak olarak görebilmiştir. Bu tartışma sadece bir MYK dağılımı tartışması olsa, kuşkusuz ki üzerinde durulacak bir konu olmazdı. Ama bilinmesi gerekir ki tartışma

280

konusu olan sendikanın örgütsel demokratik birikimi, mücadele
anlayışı ve politikasıdır.
“(…)
“Pandeminin eğitimdeki eşitsizliği derinleştirdiği, tarikat-cemaat karanlığının çocuklarımızı kuşattığı bir ortamda “demokratik bir ülke, laik ve kamusal eğitim” için canla başla mücadele
edilmesinden rahatsız olunmasının anlaşılır bir yanı olamaz. Adı
“eğitim ve bilimle” özdeşleşmiş bir sendikada, Merkez Yürütme
Kurulu’nun 3 yıllık çalışma dönemini, “sınıf siyasetini”, “kamusallık anlayışını”, “laiklik mücadelesini” ve “aydınlanma değerlerini”
savunmakla eleştirmenin akla ve izana sığar hiçbir yanı bulunmamaktadır.
“(…)
“Devrimci Sendikal Dayanışma olarak Eğitim Sen’in ve
KESK’in mücadele tarihiyle bağdaşmayan bu dayatma karşısında,
daha şimdiden meşruiyeti tartışmalı hale gelen, Eğitim Sen 11. Olağan Genel Kurulu’ndan çekiliyoruz!”[66]

Görüldüğü gibi kendini sol olarak kimliklendiren grup kongreden
çekilmiş ve meydanı bütünüyle bu Amerikancı hareket yandaşlarına
bırakmıştır.
Böyle bir örgütten Eğitim Emekçilerine ne hayır gelir?..
Adamların zaten öyle bir bakışları ve dertleri yok… Onların derdi,
kendi Amerikancı hareketlerinin çıkarları doğrultusunda orayı nasıl
kullanacaklarıdır. İşte Türkiye’nin bütün yönleriyle acı dolu hallerinden
bir kesit, arkadaşlar…
Bir biz miyiz bunca olumsuzluğa karşı savaşan?
Evet, yalnızca biziz, Yoldaşlar.
Marksizm-Leninizmin şaşmaz prensiplerinin ve ışığının
doğrultusunda, aydınlığında zafere ulaşıncaya kadar dur durak bilmeden
kavgaya devam edeceğiz…
Ne demişti Yoldaşlarımız Denizler ve Mahirler?
“Bizim düşmanımız Amerikan Emperyalizmi ve yerli işbirlikçileridir…”

Ve ne demişti Kahraman Gerilla Che Guavera?
“Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve
insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için bir
savaş marşıdır.”[67]
[66]

http://solsiyaset.org/egitim-sende-tartismali-kongre-dsd-kongreden-cekidi/.

[67]

Che’nin 1967 yılında OLAS Konferansı-Tricontinental’e gönderdiği mesaj.
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Ve ne demişti Kıvılcımlı Usta?
“1959-69 yılları İkinci Millî Demokratik Devrim, 27 Mayıs’ın
ışığı altında çim çiğ aydınlandı. Burada, nükleer başlıklı Amerikan
üslerine sırtlarını dayamış bulunan Finans-Kapital Oligarşisi,
Mustafa Kemal’in “EMPERYALİZM” dediği BATI GERİCİLİĞİ’dir. Burada köylerimizi inlete inlete sömürdükçe biti kanlanan tefeci hacıağalık Mustafa Kemal’in “Saltanat” dediği DOĞU
GERİCİLİĞİ’dir. Her iki gericilik de, 48 yıl önce Kuvayimilliyeci
atalarımızın savaş açtıkları aynı iki başlı ejderhanın bugünkü gelişimidir. İki kahredici, iki lanet olası büyük başbelâmızdır.
“Birinci Kuvayimilliyecilik: SİLÂHLI, askercil, sıcak savaştı.
Bu savaşın bütün yokluklarına rağmen cephesi açıkça belirliydi.
Stratejisi ve taktiği az çok genel kurallara göre basitti. Hedefi ise
olağanüstü kolay anlaşılırdı.
“İkinci Kuvayimilliyecilikte, cephe ne denli baş döndürücü,
strateji ve taktik ne denli karmakarışık, hedef ne denli güç anlaşılır
olursa olsun, Birinci Kuvayimilliyeciliğin devrimci, kutsal Mustafa
Kemal gelenekli CUMHURİYET BAYRAĞI başımızdadır.”[68]

Evet, Yoldaşlar, biz Gerçek Devrimciler için dost da düşman da
bellidir.
Zafere Kadar Daima!.. Savaşa devam…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Aralık 2020

[68]

Hikmet Kıvılcımlı, Cumhuriyet Bayramı Nedir?, 29 Ekim 1968.
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Ayrım
Otuz İki

Sonun yaklaşıyor ama peşkeş, ihanet ve
yolsuzluklarının sonu gelmiyor
Ey Psikozlu Profesyonel Kamu Malı Hırsızı!
Ey CIA’nın, zihnini boşaltıp piyonlaşmaya formatladığı, ihanette
sınır tanımaz hain!
Ey Ege’de 18 Ada’mızı, efendisi ABD ve AB’den aldığı emir doğrultusunda Yunanistan’a eliyle teslim eden aleni vatan satıcı!
Ey Ortadoğu’da efendisi ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına
taşeronluk edebilmek için ellerini on milyon masum Müslümanın kanına bulayan seri katil!
Ey kendi ve aile efradı, üç yüz milyar dolarlık Kamu Malı aşırmasına rağmen bir türlü gözü doymayan akıl almaz yaratık!
Ey dağ taş, nehir göl, liman fabrika bırakmadan yabancı
Parababalarına yok fiyatına satarak milletin kanını kurutmaya ant içmiş
vatan millet düşmanı!
Ey hem hiçbir ciddi önlem almayıp hem de halkı yalanlarla uyutarak
her gün 1000’i aşkın insanımızı Kovid-19’a yem ettiren affedilmez azılı
suçlu!
Ey FETÖ’yle ve bilumum tarikat ve cemaatlerle -ki hepsi de sen
ve avanen gibi CIA yönetimindedir- “Milli Ordu”ya Kumpas Kuran
Büyük Kumpasçı!
Ey “Keşke Yunan Galip Gelseydi!”, diye feryat eden Yunancı hainler
takımının Başpatronu, hain kere hain!
Memlekette yeşermiş dal; zehirlenmemiş dağ, ova, göl, nehir;
satılmamış fabrika, liman, arsa bırakmadınız ülen!
Borsa İstanbul’un yüzde 10’unu Katar’a satarak elde kalan tüm
Kamu Mallarının da bir bölümünü satıp geçtin. Hem de hiç elin
titremeden, vicdanın sızlamadan…
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Öyle anlaşılıyor ve görülüyor ki, Kaçak ve de Haram Saray’ın yıkılıp
tahtın devrilince, yarım milyar dolarlık sözde hediye uçağın (karşılığında
20 milyar dolarlık Tank Palet Fabrikası’nı verdin Katarlılara) ve diğer
12 uçağınla, tüm sülalenle birlikte oraya kaçacaksın… Her santimi
ihanetle örülmüş planın bu!
Artık yolun sonu görünüyor senin için. Seni Kaset Tutsağı, hilkat
garibesi, Saray’ın Arka Bahçeli’si bile kurtaramayacak…
Din alıp satarak “Allah’la aldattığın” yoksul ve cahiller sürüsü bile
artık yavaş yavaş uyanmaya başladı…
Buna rağmen hırsızlıklarınızın, yolsuzluklarınızın, peşkeşlerinizin
ve ihanetlerinizin ne sonu geldi, ne de bunlarda hız kestiniz.
Şu son birkaç günkü peşkeş, ihanet ve yolsuzluklarınıza bakın bir!
***
“Güllük Limanı’nın işletme hakkı 45 yıllığına satıldı
“AKP iktidarı, Muğla’da yer alan Güllük Limanı’nın 45 yıllık
işletme hakkını, 35.2 milyon liraya özel şirkete sattı.
“Özelleştirme İdaresi, Güllük Liman Sahası’nın özelleştirilme
ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklifin 35,3 milyon
TL ile ICC Grup İnşaat Ticaret Ltd. Şti. tarafından verildiğini
açıkladı. Böylelikle Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne ait olan liman
45 yıllığına özelleştirilmiş oldu. Yerine ise yat limanı oluşturulması
imar planları hazırlandığı kaydedildi.”[69]

***
“187 bin ağaç kesilmekten kurtarıldı
“Eskişehir’deki demir-nikel ve krom-manyezit ocağı için yapılması planlanan ağaç katliamı, yöre halkının açtığı dava sonucu
mahkeme tarafından durduruldu.
“Eskişehir’in Mihalıççık, Beylikova ve Sivrihisar ilçeleri sınırlarında yapılması planlanan ‘Krom Manyezit Ocağı Kapasite Artışı, Demir-Nikel Ocağı ve Kırma Eleme Tesisi Projesi’ne Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı Mayıs 2019’da ÇED Olumlu kararı verdi. Tarım alanları, meralar ve orman arazilerinden oluşan maden sahası
için verilen ÇED Olumlu kararına karşı dört vatandaş iptal davası
açmıştı. Eskişehir 1. İdare Mahkemesi, Bakanlığın verdiği kararı hukuka aykırı bularak iptal etti. Proje kapsamında 187 bin 225
adet ağacın kesilmesi planlanıyordu. Mahkemenin iptal kararında,
maden sahasındaki orman alanlarıyla ilgili değerlendirme yapılmaksızın kararın alındığına işaret edilerek bu durumun mevzuata
[69]

https://www.birgun.net/haber/gulluk-limani-nin-isletme-hakki-45-yilligina-satildi-324527.
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aykırı olduğu belirtildi.”[70]

***
“Ethem Sancak’ın yeğenine İstanbul’da 172 bin metrekarelik
arsa tahsis edildi
“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan kararıyla hükümete yakın iş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni
Murat Sancak’a ait şirkete İstanbul’da 172 bin metrekarelik arsa
tahsis edildi.
“Resmi Gazetede AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre İstanbul’un Silivri ilçesindeki 172 bin metrekarelik alan Maxicells İlaç Sanayii AŞ’ye
‘münferit yatırım yeri’ olarak tahsis edildi. 10 milyon TL sermayeli
şirket, hükümete yakın iş insanı Ethem Sancak’ın yeğeni Murat
Sancak’a ait.”[71]

***
“Ovit Tüneli’nde Cengiz İnşaat’a görülmemiş kıyak
“Rize-Erzurum arasında Ovit Dağı içine kazılan Ovit Tüneli’nin inşaatı Cengiz İnşaat’a verildi. Sayıştay’ın raporuna göre,
Ovit Tüneli’nde, maliyeti 19 bin 568 lira olarak hesaplanan bir iş
için söz konusu firmaya, 17 milyon lira ödendiği tespit edildi. Raporda, ‘Sonuç olarak yaklaşık maliyette bedeli 19.568,00 TL olarak
belirlenen iş kalemi için yaklaşık 17.000.000,00 TL ödeme yapılmıştır.’ İfadelerine yer verildi.”[72]

***
İçtenlikli Kur’an Müslümanı rahmetli Yaşar Nuri Öztürk Hoca, bu
Tayyipgiller avanesinin içyüzlerini, kanser illetiyle savaşırken, ömrünün
son günlerinde bile şöyle netçe, kesince, açıkça ortaya koymuştu:
“Yaşar Nuri Öztürk: Milleti soyuyor, soyuyor iyi mi tezgâhı
kurmuşlar, kasalarına, keselerine dolduruyorlar milletin alınterini,
göz nurunu; ondan sonrada diyor ki, bu milletin “a...” koyacağız.
“Yaşar Nuri Öztürk: Sen şimdi misliyle... Misliyle iade ederim
yok. Bu milletin bir ferdi olarak “Ben a... koyacağım”, diyorum.
“Sunucu (Uğur Dündar): Hocam o tape “a…” şey yapacağız
diyor ya; o aleniyet kazandı. Ben ondan mahkûm oldum. Yani müteahhit işi kopartıyor ve diyor ki tamam kaptık işi artık millettin
[70]

https://www.eskisehir.net/eskisehir/187-bin-agac-kesilmekten-kurtarildi-h40300.html.

https://www.birgun.net/haber/ethem-sancak-in-yegenine-istanbul-da-172-bin-metrekarelik-arsa-tahsis-edildi-325379.
[71]

https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ovit-tunelinde-cengiz-insaata-gorulmemis-kiyak-chpli-kusoglu-sayistayin-raporunu-bak-319145h.htm.
[72]
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“a...” falan. Bunu ben söyletmiyorum ki müteahhit söylüyor. Dava
açılacaksa, ortada bir hakaret varsa ona aç kardeşim.
“Yaşar Nuri Öztürk: Valla 50 tane davada açsa, 50 tane temerküz kampına da gönderse, ben hakkımı kullanacağım. Üç tane de
dalyan gibi oğlum var. Biz birbirimize de vekâlet verdik. Dördümüz birden yaşadığımız sürece bu alçak lafı edenlerin biz “a…”
koyacağız. Ben kendi hakkımı kullanıyorum.
“Herif ana avrat sövmüş bize, ben kendi hakkımı kullanıyorum. Ben koyacağım tamam.
“Bitti bu kadar.
“Müjdat Gezen: Yaşar Nuri sana bir şey söyleyeceğim.
“Yaşar Nuri Öztürk: Bir kravat taktık diye, filan profesör unvanı aldık diye biz şey mi olduk. Tövbe yarabbim...
“Müjdat Gezen: Ben çok yorgunum Yaşar Nuri benim için de
koy bir zahmet.[73]

***
“Dünyada bir tane Müslüman yok ki, “Nerede yaşamak istersin?” sorusuna bir Müslüman ülkenin ismini versin. Bunları görün bari. Ya İsveç ya İsviçre, ya İngiltere ya Amerika, ya Fransa,
ya Almanya, ya İskandinav ülkelerinden biri. Bir tane Müslüman
ülke yok. Fırsatını bulan, kapağı cehenneme postaladığı ülkelerden
birine atıyor.
“Şuurlu ve vicdanlı halk lazım. “Ben bilmem kimin neyinin kılı
olurum”, diyen bir kitleden bu benim sözlerime yankı bekleyemezsiniz. O bugün onun bilmem neyinin kılı olacak, yarın falancanın
kılı olacak, gelen ağam giden paşam... O şey kılı olmaktan bir türlü
kurtulamayacak.
“Yeter ki bana biraz kömür, biraz makarna falan ver bitti. “Komurumu veriyor”, diyor. Zaten onun başka bir meselesi, başka bir
beklentisi yok. “Komur…” O “komur”ler sana verilsin diye, işte
300 küsur kişi gitti orada.
“Aşîrateke-l-akrabîn!” En yakınında olanları uyar! Dağın arkasına ahkâm postalama. Afrika’ya, Uganda’ya ahkâm postalama.
Şeytanın çocuğu! Karşındaki kitleyi aptal zannediyorsun değil mi?
Bu nasılsa aptal. Felsefede bunlara “a priori” denir.
“Milyon dolarlar konuşuluyor. Diyor ki “Bu milletin “a...koyacağız” diyor.
“Şimdi bu milletin bilmem neyin kılı olacak adama müstahak
olabilir ama ben bu milletin bir ferdi olarak bir kaç misliyle iade
ediyorum size. “…… koyacağız” aynen.
https://www.youtube.com/watch?v=A5KZDmfIJmo&feature=emb_logo&ab_channel=Bilirdi%C5%9FiFacebook.
[73]
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“Öyle yağma yok. Ahlâksız, izansız, ciğersiz; RTÜK’ü çok
sevdiğim için daha fazla sayamam, hadi şerefsiz de diyelim o
kadarla yetinelim.
“Yani sen bana ana avrat söveceksin ve ben sana şerefsiz demeyecek miyim? Alçak, alçak seni hayvanların yüzkarası...
“Kuran’ın tek düşmanı zulümdür ve zalimdir. Sen zalimi bu
şekilde aklayıp, himaye edip, temize çıkarıp, korumaya alırsan,
senin bu kitabın anladığı manada bir dinin, Allah’ın olabilir mi?
“Ulan, ulan siz buna din mi diyorsunuz?
“Sonra da insanlığa diyorsunuz ki Cennetin yolu buradan geçiyor.
“Nereden geçiyor ulan, nereden geçiyor?
“17 Aralık hırsızlarının Türkiye’sinden mi geçiyor?
“Nereden geçiyor?”[74]

***
Artık millet bıktı usandı ülen, bu Allahsız hırsızlıklarınızdan,
yolsuzluklarınızdan, peşkeşlerinizden. Gazetelerin üçüncü sayfa
haberleri gibi sizin de günlük ahlâksızlık dolu vukuatlarınızla
doldurduğunuz sayfalar oluştu artık…
Milletin yarıdan fazlasının, sizlerden birinin suretini görmesi,
sesinizi duyması gayrı mide bulantısı çekmesine, öğürmesine,
kimyasının bozulmasına, eğer sofra başındaysa iştahının kapanmasına
sebep oluyor…
Daha önce de söylediğimiz gibi, yüz yıldan bu yana Türkiye
Halkının başına getirilmiş en büyük belasınız, felaketsiniz… ABD ve
CIA sizi bunun için devşirdi.
Çelik bilezikle tanışıp hesap vereceksiniz!
Kesinkes…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Aralık 2020

[74]

https://www.youtube.com/watch?v=AaRnbnvewbA&ab_channel=YilmazYilmazr.a.
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Ayrım
Otuz Üç

Ne çok hainmişsin...
Türkiye dostu, Kara Harp Okulundan mezun Şehit Muammer
Kaddafi’den ne kötülük gördün de ABD ve AB’li efendilerine yaranabilmek için katlinde taşeron rolünde görev yaptın, Psikozlu Seri
Katil ve de Hain?
Türkiye dostu Beşşar Esad’ı da katlettirebilmek için dokuz seneden beri meydanlarda “Zalim Esed, Zalim Esed!”diye höykürüp duruyorsun, hain kere hain, katil kere katil!
Ve toplamda Ortadoğu’da on milyon masum Müslümanın ABD
ve AB Emperyalist Haydutlarınca katlinde onlarla suç ortaklığı ettin.
Ellerini o Müslümanların kanlarına buladın, bre Allah’tan korkmaz,
kuldan utanmaz!
Ne kadar hainmişsiniz, zalimmişsiniz, katilmişsiniz, Allahsız
kitapsızlar!
Emperyalist Haçlı’ya hizmette bu sınır tanımaz, dur durak bilmez
heveskârlığın ne böyle, insan soyunun yüz karası?
Bak, Suriye’de oynadığın rolün en son bölümünü ne kadar açık tarif
ediyor, ABD Çakalının gözlemcisi:
“Geçen ay Türkiye, Mısır, Bahreyn, İsrail ve Suriye’nin kuzeydoğusunu ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi Joel Rayburn, Temsilciler Meclisi Dış
İlişkiler Komisyonu’nda ABD’nin Suriye politikasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
“(…)
“Rayburn, ‘Türkiye, Suriye’nin kuzeydoğusunda bazı bölgeleri işgal etmeye ve ABD’ye sadık Kürt nüfusunu taciz etmeye ve
yerlerinden etmeye devam ediyor’ iddiasında bulunan Dış İlişkiler
Komisyonu Başkanı Elliot Engel’ın bu sözlerine, Türkiye’nin, Suriye lideri Beşar Esat’ın İdlib’de ilerlemesini engelleyen bir ‘askeri
engel’ oluşturduğu yanıtını verdi.”
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“(…)
“Türkiye’nin Suriye’deki faaliyetleri konusunda mümkün olduğunca yapıcı bir diyalog sürdürmeye çalıştıklarını dile getiren
Rayburn, Suriye’nin kuzeydoğusunda barışçı bir çözümün herkesin çıkarına olduğunu söyledi.”[75]

Açıkça anlatıldığı gibi senin görevin, vatanını savunan Beşşar Esad
kuvvetlerini İdlib’de tutarak Doğu cephesini zayıflatmaktır. Yani Esad
güçlerinin Doğudaki ABD ve Yerel Ortağı PKK-PYD-YPG ve SGD’ye
karşı verdiği savaşı zayıflatmaktır.
Bilindiği gibi, Beşşar Esad ABD ve IŞİD saldırılarına karşı
Suriye’de Kürt güçleriyle birlikte savaşmayı önermiş ve Kürt Sorunun
demokratik yönden çözümü konusunda söz vermişti. Fakat PKK-PYDYPG ve SGD, antiemperyalist cephede yer almak yerine, ABD safında,
emperyalist safta yer almayı yeğlemişti.
Senin görevin, dün de, bugün de ABD ile işbirliği ederek, Suriye’ye
yüklenmek; eğit-donat vb. projeleri yürürlüğe sokarak Suriye’yi
zayıflatmak, Kürt Güçlerinin ABD’ye sığınmalarını, ondan medet
ummalarını, onun “yerel kara gücü” olmalarını sağlamaktır.
Böylece yapımcın, devşiricin ve efendin olan ABD ve AB
Emperyalistlerine sadakatle ve bütün enerjinle taşeron rolünde hizmet
etmektir. Ne çok hain ve ne çok uşakmışsın be!
Dokuz yıldan beri Türk Ordusu’nu Suriye’de savaştırıyorsun,
vatanını savunan Esad liderliğindeki Suriye’ye karşı…
Olan bizim vatan evlatlarına oluyor. Beş yüze yakın şehit verdik bu
süreçte…
Ve Türkiye iki yüz milyar dolarlık ekonomik zarara-kayba uğradı.
Beş buçuk milyona yakın Suriyeli kaçkın da Türkiye’ye doldu…
ABD Emperyalist Haydudu oradaki amaçlarını da açıkça ortaya
koyuyor: ABD’ye ikinci bir Petrol Bekçisi kukla devlet-Amerikancı
Burjuva Kürt devleti oluşturmak…
PKK’nin amacı ne?
O da aynı: Ortadoğu’da ikinci bir İsrail olabilmek...
Peki, senin amacın ya da stratejik hedefin ne Kaçak Saraylı Psikozlu
Kamu Malı Hırsızı Hain?
Efendin ABD’ye ve AB’ye uşaklık etmek, taşeronluk etmek. Onun
gözüne girerek Ortaçağcı bir kukla din devleti oluşturabilmek… Bir
https://odatv4.com/turkiye-isidi-destekliyor-mu-sorusuna-bakin-ne-yanit-verdi-11122032_m.
html.
[75]
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Saltanat kurabilmek. Muaviye-Yezid Saltanatı gibi…
Tabiî bu arada da binlerce küpünü Altın, Dolar ve Euro’yla doldurup
Kaçak Saray’larda devran sürebilmek. TC Tarihinin gördüğü en büyük
Kamu Malı Hırsızısınız ülen siz! AKP kurucusu, ekonomi profesörü
Abdüllatif Şener’in tespitine göre üç yüz milyar dolar değerindeki
kamu malını sadece kendin ve ailen çalmış, aşırmış ülen!
Avanenle birlikte çaldığınız kamu mallarının tutarı trilyonlarca
doları bulur…
Bu çilekeş, yoksul millet birinci planda size çalışıyor.
Bak, hain hırsız!
Dostun Katar Emiri ve onun ataları yaklaşık yüz otuz yıldan beri
Katar’ı yönetiyormuş. Emir ve ailesinin serveti elli milyar dolar
değerindeymiş...
Siz 18 yıldan beri Türkiye’de iktidardasınız, servetiniz 300 milyar
dolar… Yani Katar Emirliğinin 130 yılda çaldığı kamu malının altı
katını-mislini 18 yılda çaldınız…
Bu ne hırs, ne gözü doymazlık ve ne hayâsızlık, utanmaz arlanmazlık,
Allah’tan korkmaz kuldan utanmazlık!..
İnsan şaşıp kalıyor…

Kaçak Saray’ın sofrasının yanında
Firavun’un ve Nemrud’un sofraları hafif kalır
Kaçak Saray’ındaki şu “iftar saltanatı”na bak bir! Saray’ının 600
metrekarelik mutfağında tam 35 tane usta aşçı var. Tabiî sayısız da
yardımcısı…
***
Videonun Tapesi:
Muhabir: Onlar Beyaz Melek diyor, biz başka bir isim bulduk.
G-20’de dillere destan olan Cumhurbaşkanlığının “Beyaz Karıncaları…
İlk komutun ardından ikinci komut geliyor ve herkes aynı anda
harekete geçiyor. Bu, provadaki anları; salon boş. Devlet protokolünü
ağırlayacaklar bugün görevleri ağır… Bu da sahne zamanı…
Çalışan: Sayın Cumhurbaşkanı ve Hanımefendi daha sonra tüm
salon…
Muhabir: Külliyedeki iftar yemeğinin en özel anlarını, ilginç
yöntemlerle dolu iftar hazırlıklarını ilk kez Kanal D haber görüntüledi.
Burası çok yoğun bir restoranın mutfağı değil.
Çalışan: 35 aşçı varız. 40 tepsi daha hazırlanacak.
Muhabir: Bir hayalet ütü… milimetrik desen hesapları… bir de
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sorumluluğu büyük aşçılar var o hazırlıklarda. Devletin zirvesi bugün
iftara bu karıştırdığınız çorbayla başlayacak.
Aşçı: Evet, ağır bir duygu tabiî ki ama güzel bir duygu.
Aşçı: Tabağı süsleyeceğimiz maydanozu belki yanlış yere koyarız
ama…
Şef Aşçı: Burası hatayı kaldırmaz…
Muhabir: Hep bir B planınız var mı?
Çalışan: Her zaman vardır.
Muhabir: A planını, B planını saatler önce hazırlıyorlar.
Çalışan: Sayın Cumhurbaşkanımız şu an binada, sessiz yapmalıyız.
Muhabir: Kış bahçesindeyiz bugün kurulacak ağır sofranın adresi
burası.
İlk gelen masa Cumhurbaşkanının oturacağı masa; 16 dilim, 1
yuvarlak tam 17 masa var burada aslında ama bakışta dev bir masa gibi
görünüyor. İşte bu masanın hazırlanmasının süresi ise sadece 8 dakika.
En zoru da o masaya serilen örtüyü ütülemek ama ona da bir
yöntem bulunmuş. Masalar jilet gibi olunca isimlikler yerleşiyor, forslu
tuzluklar masada yerini alıyor.
Sosyal Hizmetler Müdürü Seyit Başkonak: Salonu çıkarken son
bir temizlik aşamasından geçiliyor, parlatılıyor. Görüyorsunuz elleri
çalışıyor.
Muhabir: Çiçekler getirilirken, biz mutfağa doğru gidiyoruz.
Aşçı: Şehzade Aşı Çorbası, Osmanlığı Mutfağı’ndan, bir de Bonfile
Sarma var. Biz son noktayı koyuyoruz. Sosunu yapıyorum şu anda.
Akşam bir grubumuz var.
Muhabir: Bir grup diye biliyorlar misafirleri; esnaf da gelse, muhtar
da gelse aynı yemeği yapıyorlar. Bu arada 15 kişilik bulaşık ekibi
harıl harıl çalışıyor. Forslu soğuk mutfakta zeytinyağlılar konuluyor.
Cumhurbaşkanlığı’nın en tatlı yeri ise burası. Burası forslu pastane;
tabiî özellikle de Türk tatlılarına yer veriliyor.
Aşçı: Saray bohçası, sütlacımız var.
Muhabir: Bir de şambaba tatlısı olacak sofrada. Osmanlı
mutfağından çorbayla başlayacak yemek, Türk Tatlı tabağı ile son
bulacak. E Ramazan ayı, pidesiz olmaz. O da düşünülmüş.
İftara saatler kala dumanlar yükseliyor, hazırlıklar da giderek
hızlanıyor. Yukarıda prova var o sırada. Onlar kendilerine Beyaz
Melekler diyorlar. Cumhurbaşkanlığının yaklaşık 110 kişilik garson
ekibi. Aynı anda hareket ediyorlar, komut gelene kadar cansız manken
gibi duruyorlar.
Çalışan: Kafayı çok sallama, göz işaretiyle anlaş.
Muhabir: Prova bitince sıra görüntüde.
Ve o an geliyor. Şimdi sahnede ciddiyet, resmiyet; kuliste de telaşın,
heyecanın zamanı…
İşte tüm gün süren hazırlıkların en can alıcı anı bu an. Şef
kulaklarında kulaklıklarla Beyaz Karıncaları yönetiyor aslında. Kimse
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fark etmiyor.
Şef: Tabiî riskli ama keyifli…
Muhabir: Hem riskli hem zor görevleri. Çoğu zaman zirvedeki
sofraların yakın şahidi beyaz karıncalar.
Garson: Biz hem kör oluyoruz hem sağır oluyoruz hem de dilsiz
oluyoruz. Devlet çok önemli...[76]

***
Bu saltanatın yanında Firavun’un ve Nemrud’un saltanat sofraları
bile, açlık sınırının altındaki bir maaşa-yaşama mahkûm ettiğiniz asgari
ücretli işçi ya da öğretmen masası gibi kalır…
Siz çıldırmışsınız oğlum!
Zıvanadan çıkmışsınız siz!
Normal insan davranışı değil şu davranış örnekleriniz…
Aslında var ya Hafız; o saltanat sofralarındaki çorbanın bile bir tek
kaşığını olsun hak etmiyorsunuz… Hepsi haram size!
Ne demişti Emekli Amiral, Deniz Harp Okulu eski Komutanı
Türker Ertürk?
“Ben Beyaz Saray’ı da bilirim. Tayyip’in Sarayının yanında
ABD Başkanı’nın oturduğu Beyaz Saray müştemilat gibi kalır.”

Tabiî bunca hırsızlığı, yolsuzluğu yapabilmeniz, bu saraylarda
devran sürebilmeniz için de ihanet üstüne ihanet edebilmeniz gerekir
ülkenize…

AKP’giller,
Lozan’la bize bırakılan 19 Ada’mızı
Yunanistan’a teslim etti
Efendilerinden (ABD ve AB Emperyalistlerinden) aldığın emir
üzerine Ege’de Yunanistan’a ellerinle teslim ettiğin 18 Ada ve İki
Kayalık yetmemiş olacak ki bir ada daha satmışsın. Böylece de 19
Ada ve İki Kayalık satmış-teslim etmiş olmuşsun Yunanistan’a. Çuha
Adası’nı da satmışsın ülen hain!
Oysa bu adaların hepsi Lozan’da bize bırakılan adalardı…
Namuslu-Yurtsever Askerimiz Emekli Kurmay Albay, Milli
Savunma Bakanı Eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, bu acı gerçeği ve
ettiğiniz affedilmez ihaneti nasıl netçe ortaya koyuyor, bizim gibi içi
kan ağlayarak:
[76]

https://www.youtube.com/watch?v= Z_zNAmm_O9Y.
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“Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay
albay Ümit Yalım, ‘Türkiye’ye ait Küçük Çuha Adası’nda da artık
Yunan bayrağı dalgalanıyor” dedi ve ekledi: ‘Adalar (Ege) Denizi,
Yunan gölüne dönüştü. Türkiye, Anadolu kıyılarına hapsedildi.’
“Adalar (Ege) Denizini Yunan gölüne dönüştürmek isteyen Yunanistan, 19. Adamızı da işgal ederek hedefine bir adım daha yaklaştı. Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri emekli kurmay
Albay Ümit Yalım, 19. Adamızın işgalini Yunanistan belgelerine
dayanarak açıkladı.
“İsrail’in, Filistin’de uyguladığı “Önce iskân, sonra işgal” yönteminin aynısını Adalar Denizi’nde Yunanistan’ın uyguladığını öne
süren Yalım, Yunanistan’ın, daha önce işgal ettiği adalara ilave
olarak Küçük Çuha Adası’nı da işgale başladığı konusunda ilgili
makamlara yazılı olarak başvurduğunu belirtti. Yalım, SÖZCÜ’ye
şunları söyledi:
“AB BAYRAĞI DA VAR
“Yunanistan yine hiçbir engelle karşılaşmadan Küçük Çuha
Adası’nı da işgal etti. Osmanlı Devleti döneminden bu güne kadar
Türk egemenliğinde olan Küçük Çuha Adası’nda Yunan bayrakları ile birlikte Avrupa Birliği (AB) bayrakları da dalgalanıyor. AB
de işgale ortak olmuş. Küçük Çuha Adası, İstanbul’daki Büyükada
veya Meis Adası’nın 4 misli büyüklükte.”
“Küçük Çuha Adası’na inşa edilen kiliselerde de Yunan bayrağının dalgalandığını, Yunan Deniz Ticaret Filosu’ndaki gemilerin,
işgal edilen Küçük Çuha Adası’na, Mora Yarımadası ve Girit Adası’ndan turist taşıdığını, adaya inşa edilen limanını Yunan şirketlerinin işlettiğini, bir otel yapıldığını kaydeden Ümit Yalım, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“YUNAN EGEMENLİĞİ
“Küçük Çuha Adası’nın Belediye Başkanı Yunan vatandaşı.
Mahalli İdareler Seçim Kanunu’nun 9. Maddesine göre Belediye
Başkanı’nın Türk vatandaşı olması gerekiyor. Ancak, T.C. İçişleri
Bakanlığı, Yunan vatandaşı Belediye Başkanı Çarçalakis’i bu güne
kadar görevden almadı yerine kayyum atamadı.
“Küçük Çuha Adası’nın işgal edilmesiyle, Adalar Denizi’nden
Akdeniz’e geçişi sağlayan Kitira Geçidi de tamamen Yunanistan’ın egemenliğine girdi. Mevcut durum itibarıyla 19 Türk Adası
ve 2 Türk Kayalığı Yunan işgali altındadır. Adalar Denizi, Yunan
Gölü’ne dönüştü. Türkiye, Adalar Denizi’nde, Anadolu kıyılarına
hapsedildi.”[77]

https://www.sozcu.com.tr/2020/dunya/yunanistan-egedeki-19-adamizi-da-isgal-etti-6160929/.
[77]
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Vatan satıcılarından hesap sorulacak
Ey vatan satıcı hainler, ey ihanette sınır tanımaz vatan millet, halk
düşmanları!
Sizin Allah korkunuz da, dininiz de yok ülen!
Siz sadece Ebu Süfyan, Muaviye-Yezid Dincisisiniz. Ya da CIAPentagon-Washington Dincisi-İslamcısısınız. Sizin rehberiniz,
Washington’daki İblis… Kâbeniz de oradaki White House…
Sizi, yani sen ve avaneni Rahmetli İçtenlikli Müslüman, İlahiyatçı
Profesör Yaşar Nuri Öztürk ne de açık ve net ortaya koyuyor.
Sizin; “Müslüman sıfatıyla cenaze namazınızın bile kılınamayacağını,
gittiğiniz camilerde namaz olmayacağını”, söylüyor, çok haklı olarak.
Geçen yazımızda paylaştığımız görüntülü konuşmasında da çok güzel
anlatıyor sizi…
Tekrardan zarar gelmez, öğrenmeyi pekiştirir. Bir kez daha izleyelim:
***
Videonun Tapesi:
Dünyada bir tane Müslüman yok ki, “Nerede yaşamak istersin?”
sorusuna bir Müslüman ülkenin ismini versin. Bunları görün bari. Ya
İsveç ya İsviçre ya İngiltere ya Amerika ya Fransa ya Almanya, ya
İskandinav ülkelerinden biri. Bir tane Müslüman ülke yok. Fırsatını
bulan, kapağı cehenneme postaladığı ülkelerden birine atıyor.
Şuurlu ve vicdanlı halk lazım. “Ben bilmem kimin neyinin kılı
olurum”, diyen bir kitleden bu benim sözlerime yankı bekleyemezsiniz.
O bugün onun bilmem neyinin kılı olacak, yarın falancanın kılı olacak,
gelen ağam giden paşam… O şey kılı olmaktan bir türlü kurtulamayacak.
Yeter ki bana biraz kömür, biraz makarna falan ver bitti. “Komurumu
veriyor”, diyor. Zaten onun başka bir meselesi, başka bir beklentisi yok.
“Komur…” O “komur”lar sana verilsin diye, işte 300 küsur kişi gitti
orada.
“Aşîrateke-l-akrabîn!” En yakınında olanları uyar! Dağın arkasına
ahkâm postalama. Afrika’ya, Uganda’ya ahkâm postalama. Şeytanın
çocuğu. Karşındaki kitleyi aptal zannediyorsun değil mi? Bu nasılsa
aptal. Felsefede bunlara “a priori” denir.
Milyon dolarlar konuşuluyor. Diyor ki “Bu milletin “a…koyacağız”
diyor.
Şimdi bu milletin bilmem neyin kılı olacak adama müstahak olabilir
ama ben bu milletin bir ferdi olarak bir kaç misliyle iade ediyorum size.
“…… koyacağız” aynen.
Öyle yağma yok. Ahlaksız, izansız, ciğersiz; RTÜK’ü çok sevdiğim
için daha fazla sayamam, hadi şerefsiz de diyelim o kadarla yetinelim.
Yani sen bana ana avrat söveceksin ve ben sana şerefsiz demeyecek
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miyim? Alçak, alçak seni hayvanların yüzkarası…
Kur’an’ın tek düşmanı zulümdür ve zalimdir. Sen zalimi bu şekilde
aklayıp, himaye edip, temize çıkarıp, korumaya alırsan, senin bu kitabın
anladığı manada bir dinin, Allah’ın olabilir mi?
Ulan, ulan siz buna din mi diyorsunuz?
Sonra da insanlığa diyorsunuz ki Cennetin yolu buradan geçiyor.
Nereden geçiyor ulan, nereden geçiyor?
17 Aralık hırsızlarının Türkiye’sinden mi geçiyor?
Nereden geçiyor?[78]

***
Sanmayın ki ihanetleriniz, zulümleriniz, hırsızlıklarınız,
katillikleriniz öbür tarafa kalacak. Burada da hesaba çekileceksiniz.
Çelik bilezikle mutlak surette tanışacaksınız!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
11 Aralık 2020

[78]

https://www.youtube.com/watch?v=AaRnbnvewbA&t=362s.
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Ayrım
Otuz Dört

Pelvan Hamza’nın diploması yok da
Kaçak Saraylı’nın var mı?
Ülen Meclisteki Devşirilmiş, Amerikancı, Numaradan Muhalefet!
Ülen Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin Muhalefet Rolü Oynamakla Görevlendirilmiş Üç Bileşeni! (Saray’ın Arka Bahçeli’si artık
kaset tutsağı olduğu için Tayyip’ten çok Tayyipçidir.)
Pelvan Hamza’nın Diploma Sahtekârlığına karşı çıktınız. Âlâ!
Onu da neden sonra yaptınız ya; neyse olsun…
Partimiz bu sahteciliği aylar önce ortaya koyup Hamza hakkında
suç duyurusunda bulundu. Ayrıca Meclis Başkanlığına, YSK’ye, Üniversitelere, Güreş Federasyonu Başkanlığına ve Vakıfbank Başkanlığına dilekçelerle başvurarak Hamza için sorumluluklarının gereğini
yapmalarını istedi… Tabiî hiçbirinden de olumlu, hukuka ve ahlâka
uygun bir hareket görülmedi, görülemezdi de. Çünkü tüm Kamu Kuruluşları gibi bunlar da, Hamza’nın da sahibi olan Kaçak Saray’da
mukim en büyük Diploma Sahtekârının tutsağı konumundaydılar…
Siz Meclisteki sahteci Muhalefet, o zamanlar ölü numarasına
yattınız. “Şu Amerika düşmanı, Avrupa Birliği düşmanı Komünist
Parti’nin aklına mı uyacağız?”, deyip, Meclisin Ceylan Derisi kaplı koltuklarında (Topunuz, canına kıyılmış o güzeller güzeli masum
ceylanların bir tekinin bir tek patisi kadar olsun değer taşımaz ve bu
memlekete faydalı olmazsınız ya…) kayıkçı kavgası yapmaya devam
ettiniz.
Ne zaman ki Partimiz, Hamza’nın sahtecilikten mahkûm olmuş
olduğunu gösterir Mahkeme Kararına ulaşıp onu Cumhuriyet
Gazetesi’nde manşetten yayımlatınca, mecburen harekete geçip,
işlenmiş bu yüz kızartıcı suça karşı laf eder oldunuz… Olsun, bu da hiç
yoktan iyidir, olumludur…
Peki, ya Kaçak Saray’da mukim en büyük sahtekâr ne olacak?
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Onun diploması var mı?
Dünya alem biliyor ki yok!..
Hamza’nın diplomasızlığı, diploma sahteciliği, Ankara 7. Ağır
Ceza Mahkemesinin 22.02.2001 tarih, 1999/162 Esas, 2001/32 sayılı
kararıyla sabittir…
Tayyip’in diplomasının sahteciliği de Türkiye Noterler Birliği’nin
kararıyla sabittir…
Mahkeme devlet kurumu da Noterler Birliği devlet kurumu değil
mi?
“Adalet Bakanlığı”na bağlı çalışmaz mı her ikisi de?
Eee, Tayyip’in diplomasızlığını niye görmezlikten, bilmezlikten
geliyorsunuz? Efendiniz ABD Emperyalist Çakalı size öyle emir
verdiği için, değil mi?
Tayyip’in rolü bu, sizinki bu… Böyle oynayacaksınız, dediği için…
Merkez Parti Başkanı Abdürrahim Karslı’nın da yaşadıklarıyla
tanık olduğu gibi; “Türkiye’de sadece iktidar değil, Muhalefet de
devşirilmiştir ve Amerikan yapımıdır.”
İşte Türkiye’nin trajedisi budur. Daha önce de aktardığımız gibi ne
diyordu CIA Şefi Nelson Ledsky?
“Biz TBMM’nin her yerindeyiz.”

Hamza artık rezil rüsva olmuş bir adamdır… Bulunduğu her yerde
insanlar onu Altın Madalyalarıyla değil, Sahte Diplomasıyla anacaklar.
Sahtekârlığından söz edecekler... O bir mücrim artık…
Her biri çok büyük değer taşıyan madalyalarını, şampiyonluklarını
çöpe atıp sahtecilik yaparak, Çıkar Amaçlı Organize bir Suç Örgütü
olan Tayyipgiller’in saflarına katılmayı tercih etti… Sonuçta da battı…
El içine çıkamayacak hale geldi…
Hamza, devletten aldığı dört maaşla Kamuyu en fazla yetmiş seksen
bin lira zarara uğratır ayda…

AKP’giller’in kamuyu uğrattığı zarar
Pelvan’ınkinden katbekat fazla
Ya Tayyip ve avanesinin uğrattığı zarar?..
Tayyip’in ekonomi alanındaki en önde gelen suç ortağı Beşli Çete
(Cengiz, Kolin, Limak, Kalyon ve MNG), 2002’den 2020’ye kadar
devletten 203,7 milyar dolarlık iş almışlar, burjuva ekonomistlerin
yaptığı hesaplamalara göre… Bunların yine iki milyar TL’lik vergi
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borçları da silinmiş…
Bunların beşi de dünyada devletten en çok ihale alan on büyük
şirketin içinde. Biri birinci, üçü ilk beşin içinde, diğer ikisi de ilk onun
içinde…
Fakaat, AKP Kurucularından, AKP Programı’nın yazarlarından,
AKP’de Başbakan Yardımcılığı, Maliye Bakanlığı ve Milletvekilliği
yapmış Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener’in tespitlerine göre;
“Sadece Tayyip Erdoğan ve ailesinin aşırdığı Kamu Malı tutarı üç yüz
milyar dolar civarındadır.”
Şu vurguna, talana, hırsızlığın, hayâsızlığın büyüklüğüne bakın bir
ya!..
Dünyada Tayyip ve avanesinden daha fazla Kamu Malı Hırsızlığı
yapan olmuş mudur acaba?
Olmuşsa da Suudi Krallığı, Arap Emirlikleri, Şeyhlikleri,
Sultanlıkları filandır bunları yapanlar da… Yani aynı Tayyipgiller gibi;
“İnsanları Allah’la aldatan Büyük Aldatıcılardır-İblislerdir”, onlar da…
Adamlar çaldıkça, katmerli ihanete ve vatan satıcılığına daldıkça,
Allah diyorlar, Kur’an diyorlar, Ezan, Bayrak diyorlar…
Tabiî ki burada da büyük bir sahtekârlık yapıyorlar…
Allah’ı, Kitabı, Dini, Ezanı, Bayrağı kalkan olarak, maske olarak
kullanıp, bu kutsallıkların ardına gizlenip yüz kızartıcı işlerini
yürütüyorlar… Tarihteki benzerleri gibi, Muaviye-Yezid gibi…
Üstelik bu Kaçak Saraylı Hafız, cahil, bilinçsiz insanlarımızın din
duygularını istismar ederek ABD, AB Emperyalist Haydutlarına da
sırtını vererek Laik Cumhuriyet’i yıktı. Bir Ortaçağcı Din Devleti inşa
ediyor… Ne eğitim bıraktı, ne adil, bağımsız yargı, ne liyakat bıraktı,
ne ahlâk ve onur… Hepsini yerle bir etti.
Vatan satıcılığı yaptı. Ege’de 19 Ada ve bir Kayalığımızı -ki
Lozan’da bize bırakılmıştır- elleriyle ve bile isteye Yunanistan’a peşkeş
çekti, ABD ve AB’li efendileri öyle istiyor diye…
Ortadoğu’da on milyon Müslümanın kanının akıtılıp canına
kıyılmasında ABD ve AB Emperyalist Haydutlarına taşeron rolünde
hizmet ederek onlarla suç ortaklığı etti…
FETÖ’nün en önde gelen siyasi ayağı oldu, on bir yıl boyunca…
Devleti FETÖ’yle paylaştı…
Sonra da “Kandırılmışım” deyip işlemiş olduğu ağır suçtan
sıyrılmaya çalıştı…
Dağ, ova, nehir, göl bırakmadı; hepsini zehirletti komisyon
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karşılığında, yerli-yabancı Parababalarının şirketlerine…
Satmadık liman, fabrika bırakmadı yine… Ordunun Tank-Palet
Fabrikası’na kadar…
Tarımı çökertti. Sanayiyi çökertti. Eğitimi, Hukuku, Yargıyı, Orduyu
çökertti…
Merkez Bankasındaki 128 milyar doları yemekle yetinmedi, Merkez
Bankasını 46 milyar dolar da eksiye geçirtti…
Özetçe; Kaçak Saraylı ve avanesinin işlediği anayasal ve yasal
suçlar saymakla bitmez…
Hamza’nın yaptığı sahtecilik ve yolsuzluk, Kaçak Saraylı’nınkilerin
yanında devede tüy kalır…

Fasulyeden muhalefet
Kaçak Saraylı’ya tık diyemez
Durum bu iken neden Hamza’ya; “istifa et ve milletten özür dile”,
diyorsunuz da Kaçak Saraylı’ya tık diyemiyorsunuz bre yüreksizler!..
Bre korkaklar!..
Üstelik Kaçak Saraylı’ya hâlâ; “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın
Erdoğan”, diye hitap ediyorsunuz… Sinsi, korkak kurnazlığınızla
Türkçenin de kanına giriyorsunuz ülen!.. Utanmazlar!..
Bir de muhalefetmiş bunlar! Hadi len! Ne muhalefeti olacaksınız
siz!...
İnsan olun oğlum, kızım! İnsan, onuru için yaşarsa insandır…
Yapamazsınız da belki biliyorsunuz: İnsan kalmak kolay değil!..
Tayyip, kriminal bir kişiliktir. Yığınla yüz kızartıcı suç da işlemiştir.
Meşru Cumhurbaşkanı filan değildir. Çünkü o kriterlere sahip değildir.
Yüksekokul diploması yoktur. Attığı bütün imzalar yok hükmündedir…
Avanesi de binbir suça batmıştır… Bütün suç örgütleri gibi sonunda
yakayı ele verecekler ve çelik bilezikle tanışacaklardır.
Fakat şunu bilin ki fasulyeden muhalefet; sizin bu işte pirinç tanesi
kadar payınız, dahliniz olmayacak…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Aralık 2020
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Ayrım
Otuz Beş

Sözde muhalefet
binbir suça batmış Kaçak Saraylı’ya
“sayın” demekten utanmaz
Herkes biliyor, zarların hileli olduğunu.
Herkes yine de şans dileyerek atıyor zarları.
herkes biliyor, savaşın bittiğini.
herkes biliyor, iyi adamların kaybettiğini.
Herkes biliyor, dövüşün hileli olduğunu,
fakirler fakir kalır, zenginler zenginleşir.
hep böyle gider,
herkes biliyor.
Herkes biliyor, geminin su aldığını,
herkes biliyor, kaptanın yalan söylediğini.
herkeste bu buruk duygular,
sanki babaları ya da köpekleri ölmüş gibi.
Herkes ceplerine konuşur,
herkes bir kutu çikolata
ve uzun bir gül ister.
herkes biliyor.
(Everybody Knows – Leonard Cohen)
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Yetti gari ülen!
Danışmanı Diploma Sahtekârı-Hemi de dört maaşlı!
Ortaokul mezunu bir Pelvan ama Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi!
Kaçak Saray’da mukim Reyizi Diploma Sahtekârı. Aylık olarak da
750 milyon TL gideri var 1165 odalı, 600 metrekare mutfaklı sarayının.
Vekili çıkar TBMM Kürsüsüne; “Gurur duyuyorum ve başarılarının (yani sahtekârlıklarının) devamını diliyorum,”, der hiç utanıp
arlanmadan.
Bunların ar damarı çatlamış be yahu! Ahlâki, vicdani ve insani
değerler alanında tersine bir seleksiyon var bunlarda. En ahlâksız ve
sahtekâr olanı en tepeye çıkıyor…
Ne ülen bu?
Devleti hırsızlar, sahtekârlar, haramiler ve hainler devleti haline
getirdiniz…
Hırsızlar İmparatorluğu kurdunuz. Ortaçağcı Yezid Dincisi bir
devlet oluşturdunuz…
Buna bir dur demek, yetti ülen artık sahtekârlıklar, hırsızlıklar,
kanunsuzluklar demek lazım!
Bu Tayyip nam Hafız’ın diplomasızlığı da Türkiye Noterler
Birliğinin kararıyla sabittir…
Tayyip’in sahte diplomasına gerçekmiş gibi suret veren İstanbul
15’inci Noterine, Türkiye Noterler Birliği, yaptığı bu kanunsuzluğundan,
görevi kötüye kullanmasından dolayı ceza vermiştir.
Bunun daha lamı cimi kaldı mı?
Tartışılacak bir tarafı kaldı mı?
Bu Tayyip, Resmi Evrakta Sahtecilik suçu işlemiştir. Nitelikli
Dolandırıcılık suçu işlemiştir. Bu yüz kızartıcı suçlarından dolayı asla
kamu görevi yapamaz…
Ayrıca da Yüksek Okul Diploması olmadığı için asla CB seçilme
yeterliliğine sahip olamaz. O, sadece İstanbul İmam Hatip Okulu’nu
bitirmiştir. Hem de zor kötek. Arapça ve Kur’an gibi en baba iki
dersten ikmale kalmıştır. Bütünleme sınavlarında geçirivermişlerdir
öğretmenleri bunu… Oradan da böyle mezun olmuştur…
Kameralar karşısında prompter bozulunca, konuşmayı yeni söken
bebeler gibi, tekleyip durması ya da dilini yutuvermesi bundandır…
Ey Meclisteki Muhalefet Rolü Oynayan üç Amerikancı Partinin
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temsilcileri…
Nedir ülen bu “Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan” söyleminiz?..
Eğer Tayyip “Sayın”sa, Türkiye’de “Sayın” olmayan tek kişi
kalmaz…
Meşru-yasal bir CB mi var ki ortada? Binbir suça batmış kriminal
bir tip var…
Hiç utanmıyor musunuz, korkunuzdan ya da başka sebepten böyle
hitaplarda bulunmaktan?
Gerçek-uygun olmadığını bildiğiniz bir sıfatı ona yakıştırmaktan?
Millet size, böyle yamukluk yapın, yüreksizlik edin diye mi oy verip
Meclise gönderdi?
Hangi yüzle seçmenlerinizin ya da eşlerinizin, çocuklarınızın,
yakınlarınızın yüzüne bakabiliyorsunuz? Hiç insanlık yok mu sizde?
İçinizden hiç mi delikanlı çıkmayacak ülen!..
Yanlış anlaşılmasın; delikanlılıkta kadın erkek ayrımı olmaz…
Bakın, bu satırların yazarı İhtiyar Dayı, azgın, kanunsuz, işkenceci
cellatların tarifsiz işkencelerine de uğradı, sarhoş Parababası veletlerinin
saldırılarına da, hayvan düşmanı zalimler sürüsünün demir borulu,
labutlu saldırılarına da…
Kurşun yağmurlarına da tutuldu, 12 Eylül Faşist Diktatörlüğünün
idam talepli yargılamalarına da uğradı. Ama hiçbirinde zerre miktarda
korkuya kapılmadı…
Eğer bir tek kavgada korkuya kapılıp başı öne eğik çıkmış
olsaydık, bir ömür eşimizin, çocuklarımızın, yoldaşlarımızın yüzüne
bakamazdık…
Ve ayrıca da; ben erkeğim diyerek eşimizi kucağımıza basamazdık.
Şövalye yani Gazi-Alp ya da Delikanlı ya da Efe asla korkmaz. Ölür,
öldürür. Fakat korkmaz, başı öne eğilmez. Yüksek Şövalyelik Ahlâkına
zerrece toz kondurmaz…
Bu yüce Ahlâkın değerleri ölçütünde, savunamayacağı hiçbir söz ve
eylemde bulunmaz…
Ülen Tavşan Yürekli Burjuva Muhalefet!
Meşru olmadığını adınız gibi bildiğiniz Kriminal Tayyip’e niye hâlâ
“Sayın CB, Sayın Erdoğan” diyorsunuz?..
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Hamza’nın sahte diplomasını kabul ederlerse
işin ucunun Tayyip’e de dokunacağından korkarlar
AKP’li Cahit Özkan, Meclis Kürsüsünde yaptığı utanç verici,
ahlâki düşkünlük sergileyen konuşmasında sadece Pelvan Hamza’yı
savunmamıştır. Aslında-esas olarak Kaçak Saray’da mukim, Çıkar
Amaçlı Organize Suç Örgütü’nün başı olan Tayyip’i savunmuştur.
Tabiî Cavit Özkan’ın bu konuşması suç ve suçluyu övmek, suçunu
oluşturmaktadır açık ve kesin biçimde. Hukukçu Yoldaşlarımız, bu
kişi hakkında da gerekli suç duyurusunda bulunacaklardır herhalde.
Sahtekârlar cirit atacak Mecliste, devletin tepelerinde; onların
yardakçıları da onlara övgüler düzecek Meclis kürsüsünden. Biz kanun
manun takmayız havalarında…
Karşınızda ahmak mı var sizin?
Göreceksiniz kanunlarla dalga geçmenin ne olduğunu. O zaman
FETÖ itirafçıları gibi “ben ne ettim” diyerek “eyvah” çekeceksiniz ama
iş işten geçmiş olacak o zaman.
Fakat parti görünümündeki bu suç örgütü de Hamza’yı savunmaya
mecbur hatta mahkûm…
Çünkü adları gibi biliyor ki onlar; Hamza diploma sahtekârlığından
kuyruklandı mıydı, sıra kime gelecek?
Herkes diyecek ki, yahu Tayyip de sahte diplomalı, onu da
götürelim…
İşte böyle bir ihtimale karşı ön alıyor onlar… Hamza’yı cansiperane
savunuyorlar…
Fakat artık kabak gibi ortadadır gerçek…
Tayyip sahte diplomalıdır. Ağır suç ve suçlar işlemiştir.
Gayrimeşrudur. Bu nedenle de attığı bütün imzalar yok hükmündedir.
Verdiği bütün fetvalar, çıkardığı bütün fermanlar hep yok hükmündedir.
Satışları, ihaleleri hep kanunsuzdur, iptaldir. Olmamış sayılır. Bunlar
da tüm avaneleri ve takım taklavatlarıyla, vurguncu müteahhitleriyle
birlikte organize bir suç örgütüdür. Tüm suç örgütleri gibi eninde
sonunda yakayı ele verecekler ve çelik bilezikle tanışacaklardır. Ve
şu anki TCK kapsamında, tarafsız ve bağımsız gerçek mahkemeler
karşısında yargılanacaklar ve hak ettikleri cezalara çarptırılacaklardır…
Sadece merkez yöneticilerinin değil; il, ilçe yöneticilerinin ve onların
yakınlarının bile mal varlıkları gözden geçirilecek, haksız hukuksuz
edindikleri tüm varlıkları kamuya iade edilecektir.
Saygıdeğer Hukukçu Yoldaşlarım; bir dilekçe de Tayyip için verelim
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TBMM’ye.
Tayyip’in diploma sahtekârı olduğu da Türkiye Noterler Birliğinin
kararıyla sabittir. Ayrıca zaten bu utanç verici gerçeği, Leonard
Cohen’in şarkısında dendiği gibi, “Herkes biliyor!”
Hatta Tayyip vekili-AKP’li vekil Metin Külünk; “Peygamberin
de diploması yoktu”, diyerek dolaylı yoldan, tevil yoluyla itiraftan
çekinmemiştir.
Tayyip meşru CB değildir. Ayrıca da yığınla suç işlemiştir. Meclis
gereğini yapsın, diyelim.
Yani Tayyip’in CB’liği de yok hükmündedir. Düşürülsün, attığı
imzalar geçersiz kılınsın, aldığı maaşlar da geri alınsın, diyelim…
En azından Tarihe not düşmüş oluruz…
YSK’ye de, sizin uygun göreceğiniz başka yerlere de bir kere daha
dilekçeler verebiliriz… İşin teknik yönünü siz daha iyi bilirsiniz…
Sizin de çok iyi bildiğiniz ve kesinkes emin olduğunuz gibi bu
Ortaçağcı Hırsızlar İmparatorluğu yıkılacak. Bu azılı suç örgütünün
tüm üye ve yöneticileri de yargı önüne çıkarılacak.
Bunu bir an önce yapalım ki, bunların durup dinlenmeden Halkımıza
ve Vatanımıza yaptığı kötülükler, ihanetler çok daha tahripkâr-yıkıcı
sonuçlar doğurmasın…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Aralık 2020

313

Ayrım
Otuz Altı

Sorosçu Kılıçdaroğlu
Diplomasız Pelvan olayında bile
Tayyip’e yağlamada bulunuyor
Ülen Sorosçu-TESEV’ci Kemal!
Ne onursuz, sapısilik, korkak, İbiş adamsın sen!
Ülen utanmıyor musun, Diplomasız ve de en kallavi Diploma Sahtekârı, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal, İnönü düşmanı Kaçak Saraylı Tayyip’e “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı” demeye?
Ülen nerede bu Tayyip’in diploması?
Ergun Poyraz “Diplomasız” adında kitabını bile yazdı, onun bu
düzenbazlığının…
Yusuf Halaçoğlu, Ömer Faruk Eminağaoğlu gibi konusunda uzman, ciddi bilim adamları da konu edip ortaya koydular, Tayyip’in
diplomasızlığını…
Sen hiç duymadın mı bunları?
Hadi Partimizin bu konudaki çok yönlü uğraşlarını bilmiyorsun da,
adı geçen bilim insanlarımızın çabalarını da mı bilmiyorsun?..
Yoksa diplomasız da Cumhurbaşkanı olunduğunu mu sanıyorsun?..
Meclis Kürsüsünde Pelvan Hamza’nın diploma sahtekârlığına laf
çakarken bile; “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına Başdanışman
olmuş”, diyerek; Tayyip’e yandan çarklı yağlamada bulunuyorsun…
Ayıp ülen ayıp!
Hani “Başçalan”dı bu kriminal zat!..
Ne oldu da “Başçalan”lıktan “TC Cumhurbaşkanlığı”na terfi etti?
“Rahşan Affı”na filan mı uğradı?
Kaldı ki o rahmetli keserkaçığı insanın “affı” bile kurtaramazdı
Tayyip’i.
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Çünkü çoğu suçu gibi Tayyip’in bu suçu da yani kamu malı hırsızlığı
suçu da “yüz kızartıcı” suçtur. Ve böyleleri affa uğramış olsalar bile
“Kamu Görevi” yapamazlar…
Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si de 2013 sonrası birkaç yıl “17-25
Erdoğan” dedi Tayyip için…
Fakat ne zaman ki kasetiyle nazik yerinden yakalandı Tayyipgiller
tarafından, işte o zaman “Teslim Bayrağını” çekti. Fakat Tayyip
gaddar adam… Onun teslimiyetiyle tatmin olmadı. Onu getirip
Kaçak Saray’ının Arka Bahçesi’ne bağladı. O günden bu yana da bu
hilkat garibesi Tayyip’ten çok Tayyipçilik yapıyor. Tabiî mecburen…
Çaresizce…
Peki sana ne oluyor da Tayyip’e yağlama çekiyorsun, Sorosçu?
Bu nasıl muhalefetçilik ülen?

ABD’ci Yeni CHP ve Burjuva Kemalistler
Mustafa Kemal’i anlayamaz
Fakat şu bir gerçek ki Bahçeli Kaset Tutsağıysa sen de Kaset
Çocuğusun…
Yani Bahçeli, kasetiyle teslim alındı. Sense Baykal Kasetiyle
CHP’nin başına zıplatılıp oturtuldun. Yani her ikiniz de şu anki
varoluşunuzla “Kaset Mamulatı”sınız. Ve tıpkı Tayyip gibi sizi de ABD
Emperyalist Haydudu ve onun casus örgütü CIA, Ulusal Güvenlik
Ajansı ve Soros oynatıyor…
Yeni CHP’deki Burjuva Kemalistler de kuzu kuzu bu Sorosçu
soytarının Tayyip karşısında İbiş’i oynamasını seyrediyor…
Bu Burjuva Kemalistler ki, Mustafa Kemal’in zerresini olsun
anlayabilmiş değildirler, alayı ABD’ci, NATO’cu ve AB’cidirler…
Zaten onlar Atatürkçü, biz Mustafa Kemalciyiz!
Mustafa Kemal, “Amerika da içinde olmak üzere tüm Batı Âlemini”
ya da Batı Emperyalizmini hezimete uğratarak – hem de yeryüzünde
ilk kez – vatanı kurtardı, tabiî silah arkadaşları ve Halkımızla birlikte.
Böylece de Mustafa Kemal oldu.
Bugünün Burjuva Kemalistleriyse, Amerika’nın da dahil olduğu
Emperyalist Batı’nın kucağında oynayarak siyaset yaparlar. Sonra da
kendilerine “Atatürkçüyüz” derler…
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Ülkemiz er geç, ihanete batmış bu iktidardan
ve muhalefetten kurtulacak
Vah Türkiye’m vah!..
İşte böylesine hain, ABD devşirmesi, Vatan ve Halk Sevgisinden,
onurdan, ahlâktan, vicdandan, idrakten yoksun çapsızlar elinde kaldın.
Bütün subaşlarını, sırtlarını Batı Emperyalist Çakallarına yaslayan bu
insan sefaletleri tutmuş…
Halk yorgun, çaresizlik içinde… İşsizlik ve pahalılık cehenneminde…
Vatan, yeraltı ve yerüstüyle birlikte parça parça satılmakta… Zaten
bütün fabrikaları, tersaneleri, Ordunun Tank-Palet Fabrikası’na
varıncaya değin satıldı…
İçinde zerre miktarda insanlık olan herkes, Vatan ve Halk Sevgisi
olan herkes, bu Kaçak Saray’da mukim en büyük Diploma Sahtekârının,
bu “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçları,
Hamza’nınkine eşdeğer biçimde sabit olan Tayyip’in üzerine
gitmelidir… Tüm meşru, yasal yol ve imkânları kullanarak… Gerekli
olan tek şey cesaret ve namustur…
Tabiî Tayyip ve avanesi binbir suça batmıştır. Fakat bunlar şimdilik
ayrı konu olsun…
Tayyip’in de dolandırıcılık-sahtekârlıkla aldığı bu sıfatlarının
düşürülmesi gerekir…
Bu yapıldığı takdirde, zaten Tayyip, aile çevresiyle birlikte aşırdığı
üç yüz milyar dolar tutarındaki kamu parasının çok büyük kısmını
istiflediği Katar’a kaçar... Bu 300 milyar dolarlık hırsızlık tespitini, AKP
Kurucularından ve Yöneticilerinden, Ekonomi Profesörü Abdüllatif
Şener yapıyordu defaatle belirttiğimiz gibi…
Tayyip iktidardan tekerlenip kaçınca da bütün mafyatik
yapılanmalarda olduğu gibi örgüt dağılır… Kriminal örgütler lidere
bağlı örgütlerdir çünkü…
Türkiye de tepeden tırnağa suça ve ihanete batmış bu iktidardan
kurtulur…
Bu, er veya geç ama kesinkes gerçekleşecektir. Bir an önce olsun
da hiç değilse ihanet ve hırsızlık bir yerde durdurulsun. Yıkım ve
tahribatları noktalansın…
Bu iktidar; hırsızlık, yolsuzluk, sahtekârlık, ABD uşaklığı, ahlâksızlık
ve “Allah’la Aldatma”yla eşdeğer oldu. Bunların dindarlıkları da tıpkı
diplomasızlıkları gibi bir kandırmacadan, bir hile ve tuzaktan ibarettir…
Saygıdeğer İlahiyatçımız Yaşar Nuri Öztürk’ün deyişiyle; “Bunların
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Müslüman sıfatıyla cenaze namazları”, bile kılınmaz…
Ahiret Günü’ne, Hesap Günü’ne inanan bir insan bunların yapıp
ettiği ahlâksızlıkların, haksızlık-hukuksuzlukların milyarda birini bile
yapmaz, yapamaz…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
1 Ocak 2021
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Ayrım
Otuz Yedi

FETÖ’nün siyasi ayağı AKP’giller ve
Meclisteki Beşli Çete
FETÖ’nün Siyasi Ayağı, hasat mevsimi gelmiş Balkabağı Tarlaları gibi kör gözlerin bile göreceği açıklıkta ortada serili duruyor da,
Kaçak Saray’da mukim Ortaçağcı, Dinci Maskeli “Caligula”, “Yoktur!” dediği için kimse de var diyemiyor… Korkusundan, çıkarları
öyle gerektirdiğinden ya da gafilliğinden, cahilliğinden…
Hani geçenlerde de aktarmıştık ya Leonard Cohen’in “Everybody
Knows” adlı efsane şarkısından bazı dizeleri:
Herkes biliyor zarların hileli olduğunu,
Herkes biliyor kaptanın yalan söylediğini.
Herkes biliyor geminin su aldığını,
Herkes biliyor dövüşün hileli olduğunu.
Herkes biliyor iyi adamların kaybettiğini,
Herkeste buruk duygular babaları ya da köpekleri ölmüş gibi.
İşte böyle bir şey arkadaşlar…
Ülen bu FETÖ denen, merkez üssü Pensilvanya olan İblis’in
yönetimindeki, CIA’nın yönetimindeki bu örgüt devletin bütün
kurumlarında; Orduda, Yargıda, Kargada, Medyada, Ekonomide,
Eğitimde, Diyanet’te, hemen hemen akla gelebilecek tüm alanlarda
örgütleniyor da, bir tek siyaseti mi boş bırakıyor?
Bir tek siyasette mi örgütlenmiyor?
Hadi len! Adamla dalga geçmeyin… 83 milyon insanımızı eşek
yerine koymayın.
FETÖ’nün Siyaseti pas geçmesi için ahmak olması gerekir… Oysa
liderleri Feto son derece akıllı ve deneyimli biri. Herkesin de bildiği
gibi…
FETÖ’nün bir numaralı Siyasi Ayağı, Tayyipgiller başta gelmek
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üzere Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’dir.
Ne demişti AKP kurucu ve yöneticilerinden, bakanlarından biri olan
Prof. Abdüllatif Şener?
“AKP’de benim dışımda herkes FETÖ’cüydü.” Kaldı ki A.
Şener’in de FETÖ’nün ünlü “Abant Toplantıları”nın katılımcılarından
olduğunu öğrenmiş bulunuyoruz.
Yine AKP kurucularından ve eski milletvekillerinden İhsan Arslan da
FETÖ’yle ortak çalıştıklarını itiraf etmişti. Geçenlerde bir röportajından
yaptığımız, kelimesi kelimesine aktardığımız cümlelerinden bu bilgiyi
edinmiştik. İ. Arslan’ın oğlu Mücahit Arslan da AKP’nin şu anki
milletvekillerindendir. Diyarbakır milletvekili…
“Cemaatçi kardeşlerimiz bizden bugüne kadar ne istediler de
vermedik?”, diyen Tayyip’in ta kendisidir. FETÖ’nün yurda bir an
önce gelmesi için hamasi nutuklar atan da Tayyip’in kendisidir… Tüm
adamları da Tayyip’inkine benzer bir tutum içine girmişlerdir geçmişte.
Yani bu Tayyipgiller, bütün takım taklavatlarıyla eklemlenmişlerdi
FETÖ’yle…
FETÖ meczuplarının, militanlarının yüzde sekseninin devlete
Tayyipgiller döneminde yerleştiği, yerleştirildiği gerçeği, tartışma
kabul etmez bir kesinliktedir.
Bu Tayyipgiller’in tamamı, hiç firesiz FETÖ’cüydü. FETÖ’nün en
önde gelen, en kallavi Siyasi Ayağıydı.
Şimdi bu vatana ihanete eşdeğer suçtan sıyrılmak istiyorlar…
Tayyip 15 Temmuz’un hemen ertesinde bu suça bulaştıklarını kabul
de etti.
“Aldatılmışız, Allah’ımdan ve milletimden özür dilerim, af dilerim”,
dedi ve işin içinden çıkmak istedi.
Yahu bu nezaketsizlik suçu değil ki özürle, afla ortadan kalksın…
Bu, vatana ve millete ihanet suçu…
Sen önce bir Yargı önüne, tabiî bağımsız ve tarafsız bir Yargı önüne
çık, işlediğin suçun cezasını bir yüklen de ondan sonra Allah’la işini
hallet.
Her suç işleyen işini Allah’a havale edip suçtan yakasını kurtarsaydı,
o zaman Yargıya ne gerek var?.. Hukuka ne gerek var?.. Kapatalım
Mahkemeleri de Hukuk Fakültelerini de gitsin… Böyle bir dünya var
mı ya!... Ve hiç olmuş mu?..
Hayır Hafız! Hayır! Bağımsız, gerçek Yargı önüne çıkacaksınız…
İşlediğiniz binbir suça ilaveten FETÖ’cülükten de, onun Siyasi Ayağını
oluşturmuş olmaktan da yargılanacaksınız!..
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Pelvan Hamza’nın savunucusu Cahit Özkan
en militan FETÖ’cülerden
Geçenlerde Diploma Sahtekârı Pelvan Hamza’yı Meclis Kürsüsünden;
“Alnından öpüyorum, Milletvekilimiz ve Başdanışmanımızla gurur
duyuyor ve başarılarının devamını diliyorum”, diye savunan AKP
Sözcüsü Cahit Özkan var ya; bu vatandaş, FETÖ’nün “Ergenekon,
Balyoz Kumpasları” sırasında, FETÖ’nün bu alçakça, kalleşçe ve
puştça, CIA yönetimli saldırılarını olanca gücüyle ve büyük bir
heveskârlıkla savunanlardan biriymiş…
Yani bugün Hamza’nın alnından öptüğü gibi, o günlerde de
“Fethullah Gülen Hocaefendi”sinin ellerinden öpüyormuş.
Özetçe, en militan FETÖ’cülerden biriymiş…
Bu vatandaşın siyasi kişiliği hakkında şu yazılanlara ve onun
TV’lerde yaptığı şu konuşmalara bir bakar mısınız?
***
(Samanyolu TV’nin 2010 yılının Ağustos ayında yayınlanan bir
haber bülteninden alınmıştır)
Videonun Tapesi:
Haber spikeri: Sevgili seyirciler, Balyoz sanıklarının
tutuklanmamak için Orduevleri ve sosyal tesislerde bulundukları
iddiasını duymayan kalmadı.
Bugün, avukatların bununla ilgili farklı bir eylemi vardı. Hukukçular
Derneği, basın açıklamasını Fenerbahçe Orduevi’nin önünde yaptı.
Dernek, kanun tarafından aranan şahısları kollamanın, görevi kötüye
kullanmak olduğunun altını çizdi.
Cahit Özkan: Deliller, söz konusu sanıkların Orduevi’ne
saklandığını ve gizlendiğini göstermektedir.
Aradan geçen on gün süre zarfında, 102 sanıktan sadece 2 tanesi
yakalanabilmiştir. Bu durum kamuoyunda bu kişilerin Genelkurmay
Başkanlığı tarafından himaye edildiği düşüncesini akıllara getirmektedir.
Kamuoyu tarafından yüze yakın Balyoz Davası sanığı askeri
personelin Orduevlerinde himaye edildiği kanaati hakimdir. Türk Ceza
Kanununda bu eylem suç olarak tanımlanmıştır. Haklarında mahkeme
tarafından yakalama emri verilen sanıkların, Orduevlerinde himaye
edilmesi, saklanması, Türk Ceza Kanununun 283’üncü maddesinde
“Suçluyu Kayırma” şeklinde suç tanımına alınmıştır.
Balyoz Davası sanıklarını teslim etmek Türk Silahlı Kuvvetleri’nin
görevi olduğundan, söz konusu askerlerin teslim edilmemesi, askeri
yetkililer açısından Görevi ihmal suçunu oluşturmaktadır.
Demokratik hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir.
Hiç kimse, diğerine oranla daha ayrıcalıklı değildir. Genelkurmay
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Başkanlığı, demokratik hukuk devletinin gereğini yerine getirmeli,
derhal Orduevlerinde saklanan sanıkları adalete teslim etmelidir.
Kamu davası açılanların açığa alınmasının gerekliliğinden, söz konusu
askeri personelin derhal açığa alınması gerekmektedir. Genelkurmay
Başkanlığı ancak bu şekilde hukuka saygısını gösterebilecek ve Silahlı
Kuvvetlerin yıpranmasının önüne geçebilecektir.[79]

*
(2011 yılının Nisan ayında Ülke TV’de yayınlanan “Ülkede
Bugün” adlı programdan alınmıştır)
Videonun Tapesi:
Program Sunucusu: Bu yüzden, Fetullah Gülen Hocaefendi bir
an evvel cemaat faaliyetlerini askıya alsın gibi bir çağrı geldi MHP
lideri Devlet Bahçeli’den. Değerli üstada sormak istiyorum nasıl
değerlendiriyorsunuz Bahçeli›nin bu çağrısını?
Cahit Özkan: Bu çağrıyı öncelikle ben şu şekilde algılıyorum:
Süren davaların cemaat, siyaset, parti, irtica bağlamında değerlendirip
özellikle darbenin, darbe iddiası davalarının itibarsızlaştırılması bir az
önce ifade ettiğim üzere, yargıçların, savcıların itibarsızlaştırılması ve
davaların akamete uğratılması gayreti olarak görüyorum.
Öncelikle bakınız, bu davalar hukuk çerçevesinde devam etmektedir.
Hukuken yürüyen bir soruşturmadır. Delilleri ve iddianameleri ile
bir yeknesaklık arz etmektedir yani kabul edilen iddianameler söz
konusudur. O nedenle cemaat bir terör örgütü değildir ki böyle bir
terör örgütü yaklaşımıyla ateşkes ilan eder gibi bir yaklaşım içerisinde
bulunması gereksin.
Yani cemaatin faaliyetleri nedir, yani cemaat hukuki, siyasi bir
çalışma içerisinde değildir. Velev ki siyaset, legal anlamda bir siyaset
içerisinde de bulunabilir ancak burada bir terör örgütü mantığıyla
cemaate yaklaşılması öncelikle o cemaatin mensuplarına bir hakarettir,
bir yanlıştır. Bir siyasetçiye asla yakışmayan bir tavırdır. Ayrıca bir
siyasetçinin de kendi oy potansiyelinin olduğu, olabileceği bir cemaati
böyle hedef alması bu şekilde bir yaklaşım içerisinde olması maalesef
bir hezeyandır diye düşünüyorum.[80]

*
Baroları hedef alan AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan,
FETÖ kumpaslarını böyle savunmuş
CNN Türk canlı yayınında baroları hedef alan AKP Grup
Başkanvekili Avukat Cahit Özkan’ın, FETÖ kumpası Ergenekon ve
Balyoz davalarını savunduğu görüntüler tekrar gündem oldu.
AKP Grup Başkanvekili Avukat Cahit Özkan, CNN Türk’te katıldığı
[79]

(https://odatv4.com/vid_video.php?id=8HHD5.

[80]

https://www.dailymotion.com/video/x7ue8an.
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programda, baro seçimleri ile ilgili eleştirilerde bulundu.
(…)
AKP Grup Başkanvekili Özkan’ın bu sözleri hukuk camiasından
büyük tepki toplarken, FETÖ kumpasları Balyoz ve Ergenekon
davalarını savunduğu görüntüler tekrar gündeme geldi. Özkan’ın FETÖ
kumpası olan Balyoz davası sürecinde Genelkurmay’a karşı basın
açıklaması yaparak sanıkların FETÖ’cü hakim ve savcıların egemen
olduğu yargıya teslim edilmesini istediği görüntüleri yayınlayan
Aydın Baro Başkanı avukat Gökhan Bozkurt, “Fetöcü hakimler Türk
Ordusunu esir almaya çalışırken, dernek başkanı olarak orduevi önünde
‘Genelkurmay, askerleri Fetöcü hakimlere teslim et’ diye açıklama
yapan Cahit Özkan, bugün barolara ayar vermeye çalışıyor. Çünkü o
milletvekili yapıldı. Baroları bölmek Fetö projesidir. Nokta” ifadelerini
kullandı.[81]
*
AKP Grup Başkanvekilinin ‘Balyoz’ günleri: Vücut dilini
unutmayacağım
FETÖ derneği üyeliğini özgeçmişine yazan AKP Grup Başkanvekili
Cahit Özkan, kumpas davalar sürecinde aktif rol almış bir isim. Balyoz
kumpasıyla hedef alınan emekli Kurmay Albay Mustafa Önsel,
‘Silivri’de bizim davaya müdahil avukatı olarak gelmişti! Vücut dilini
unutmayacağım’ dedi.
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın, 27. Dönem için Meclis’te
hazırlanan albümde, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kapatılan
derneklerden İstanbul Genç Girişimciler Derneği’nin Yönetim Kurulu
Üyesi olduğunu özgeçmişi bölümüne eklediği ortaya çıkmıştı. (İLGİLİ
HABER: AKP Grup Başkanvekili FETÖ’den kapatılan derneği
özgeçmişine eklemiş)
AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın geçmişi İstanbul Genç
Girişimciler Derneği ile sınırlı değil. Özkan, FETÖ’nün kumpas
davaları sürecinde yaptığı savunmalarıyla da tanınan biri.
KANAL KANAL DOLAŞIP KUMPAS DAVALARI SAVUNDU
Bir dönem Hukukçular Derneği Genel Başkanlığı yapan Cahit
Özkan, kanal kanal dolaşarak Ergenekon ve Balyoz kumpaslarını
savunmuştu. Özkan, Balyoz davasında Özgür-Der (Özgür Düşünce ve
Eğitim Hakları Derneği) adına davaya müdahil olmuştu.
ASKERLER TUTUKLANSIN DİYE ORDUEVİNİN ÖNÜNDE
PROTESTO ETMİŞTİ
Yine aynı Cahit Özkan, 2010 yılında Fenerbahçe Orduevi önünde
Hukukçular Derneği üyesi bir grup avukatla toplanarak, Balyoz
davasında haklarında tutuklama kararı çıkan askerlerin orduevinde
saklandıklarını iddia etmişti. Bu durumu protesto eden Özkan,
https://www.yenicaggazetesi.com.tr/barolari-hedef-alan-akp-grup-baskanvekili-cahit-ozkan-feto-kumpaslarini-boyle-savunm-281150h.htm.
[81]
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‘askerlerin Genelkurmay Başkanlığı tarafından himaye edildiğini’ öne
sürmüştü.
Ergenekon davasına Danıştay ve Dink cinayetlerinin dahil
edilmesini de savunan Özkan, o dönemde basında çıkan açıklamalarında
“Ergenekon sadece darbeye teşebbüs davası değildir. Darbe girişimi
davaları olan Balyoz ile Ergenekon’u birbirinden ayıran en önemli fark
da Ergenekon’un aynı zamanda bir cinayet davası da olmasıdır. Dink
cinayetine giden yoldur” iddiasında bulunmuştu.
FETÖ’CÜ HAKİMLERE SAHİP ÇIKMIŞTI
Özkan, Ergenekon davasından yargılanan Prof. Dr. Mehmet
Haberal’ı tahliye etmedikleri gerekçesiyle hakkında tazminat davası
açılan hakimlere ilişkin kararın Yargıtay tarafından onanmasını da
tepkiyle karşılamıştı.
FETÖ’nün İlhan Cihaner’e yönelik kumpasını da canhıraş savunan
Özkan, dönemin Erzincan Başsavcısı Cihaner’in tahliyesinden sonra
göreve dönmesine de tepki göstermişti. Cihaner’in, hakkındaki delilleri
karartabileceği iddiasında bulunan Özkan, “Başsavcıya derhal görevden
el çektirilmeli” çağrısını yapmıştı.
‘VÜCUT DİLİNİ UNUTMAYACAĞIM’
Balyoz kumpasıyla hedef alınan komutanlardan emekli Kurmay
Albay Mustafa Önsel, Cahit Özkan’la ilgili yaptığı paylaşımda
“Silivri’de bizim davaya müdahil avukatı olarak gelmişti!
Vücut dilini unutmayacağım…” ifadelerini kullandı.
‘TUTUKLANMAMIZ İÇİN KENDİNİ YIRTTI’
Balyoz kumpası mağdurlarından emekli Kurmay Albay Ali Türkşen
de 15 Temmuz darbe girişiminin ardından katıldığı bir programda Cahit
Özkan’la ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:
“Cahit Özkan da sağolsun bizim cezaevine girmemiz için kendini
yırtıp, o şekilde milletvekili oldu. Kendini paraladı adeta. Biz
tutuklandığımız zaman zafer kazanmış komutan edasında mahkeme
salonunu terk eden birisidir. Cezaevine girmemiz için çok uğraştı. O da
bir araştırılsa…”
‘100 YIL SONRA DA ARKASINDA DURABİLİRİM’ DEMİŞTİ
Özkan, 2012 yılında CNN Türk’te katıldığı bir programda Balyoz
davasında yaptığı değerlendirmelerle ilgili “Yüz yıl sonra da arkasında
durabileceğim hukuki ifadeleri kullandım” demişti.
Özkan ayrıca, FETÖ’nün en çok sızdığı dönemde Polis
Akademisi’nde öğretim görevlisi olarak da görev yapmıştı.[82]
*
Fenerbahçe Orduevi önünde ‘Balyoz’ protestosu
Fenerbahçe Orduevi önünde toplanan Hukukçular Derneği üyesi bir
https://www.veryansintv.com/akp-grup-baskanvekilinin-balyoz-gunleri-vucut-dilini-unutmayacagim.
[82]
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grup avukat, ‘Balyoz davası’ sanıklarının, orduevlerinde tutulduğunu
iddia ederek, bu durumu protesto etti.
Fenerbahçe Orduevi önünde toplanan grup adına açıklama yapan
Hukukçular Derneği Başkanı Avukat Cahit Özkan, 102 ‘Balyoz davası’
sanığı hakkında İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nin yakalama
kararı verdiğini, ancak aradan 10 gün geçmesine rağmen bu sanıklardan
sadece 2 tanesinin yakalanabildiğini söyledi.
Özkan, bu durumun kamuoyunda, ‘Bu kişilerin Genelkurmay
Başkanlığı tarafından himaye edildiği’ düşüncesini akıllara getirdiğini
savunarak, şöyle dedi:
“Genelkurmay Başkanlığı geçmişte olduğu gibi bugün de
hukuk devletinin gereği olan yargı kararlarının yerine getirilmesini
zorlaştırmaktadır. Kamuoyu tarafından 100’e yakın ‘Balyoz davası’
sanığı askeri personelin orduevlerinde himaye edildiği kanaati hakimdir.
TCK’de bu eylem suç olarak tanımlanmıştır.”[83]

***

Herkes biliyor,
vatan sevmenin ustası
Gerçek Devrimcilerdir
Saygıdeğer Arkadaşlar!
Şimdi bu açık, kesin kanıt olaylardan ve itiraf kapsamındaki FETÖ
savunusundan sonra; “Bu adam da FETÖ’nün Siyasi Ayağı değilse,
Siyasi Ayak kimdir?”, diye sormayacak mıyız?
“Bu kallavi FETÖ’cüyü kayırıp kollayıp vekil seçtirip Meclislere
taşıyan, bununla da yetinmeyip onu parti sözcüsü yapıp Meclis
Kürsüsünde ona Pelvan Hamza’yı savundurtan parti ve o partinin Kaçak
Saray’da mukim Başkanı Tayyip nam Hafız da FETÖ’nün Siyasi Ayağı
değilse, o zaman bu Siyasi Ayak kimdir?”, diye sormayacak mıyız?
Elbette soracağız da… Zaten Everybody Knows: Herkes Biliyor…
“Dövüşün hileli olduğunu…”
“Kaptanın yalan söylediğini.”
Herkes bir sebepten dolayı “kerize yatmış durumda.”
Özellikle de Mecliste muhalefet rolü oynayan üç Amerikancı parti…
Daha önce de söylediğimiz gibi bunlar da ihanete batmış halde…
Burada iş yine biz Gerçek Devrimcilere kalıyor. Ne diyordu namuslu
şairimiz Ahmet Arif?
[83]

https://www.yenisafak.com/gundem/fenerbahce-orduevi-onunde-balyoz-protestosu-271483.
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“Biz ki ustasıyız vatan sevmenin!”
Hukukçu Yoldaşlarımıza yine görev çıktı…
Bu Cahit Özkan adlı FETÖ sevicisi ve savunucusu vatandaşa bir de
bu özelliğinden dolayı suç duyurusunda bulunalım. Biliyorsunuz, bizde
zaman aşımı yok!
Bugün teslim alınmış savcılar korkularından veya yandaşlıklarından
dolayı işleme koymasalar da dilekçelerimizi, yarın oluşacak gerçek
savcılar harekete geçecektir bizim istemlerimiz doğrultusunda… Bu
konuda zaten hiçbirimiz kuşku taşımıyoruz!..
Hep diyoruz ya, bu Tayyipgiller, kanunlara göre işleyen normal
bir siyasi parti değildir, din maskeli ve çıkar amaçlı organize bir suç
örgütüdür, diye…
İşte bir kez daha gördük aynen öyledir…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
5 Ocak 2021

330

Ayrım
Otuz Sekiz

Mesele sadece Melih Bulu’ya değil,
Emperyalizme ve yerli işbirlikçilerine
karşı olma meselesidir
Sevgili Gençler!
Mesele, damardan Tayyipçi Rektör Melih Bulu değildir.
Mesele, Amerikan, İngiliz ve Siyonist İsrail ortak yapımı mafyatik bir suç örgütünün, çıkar amaçlı organize bir suç örgütünün, bir
hırsızlık ve ihanet örgütünün Türkiye Cumhuriyeti’ni ele geçirmiş
olmasıdır.
Ortaçağcı, din maskeli-İslam maskeli, trilyonlarca dolarlık kamu
malı hırsızlığı yapan bir örgütün “Siyasi Parti” görünümü altında
Türkiye’nin tepesine tünetilmiş olmasıdır, mesele…
İşte bu sebepten “Kayyum Rektör Melih”e takılı kalıp gerisini görememek ya da görmezlikten gelmek, tek bir sivrisineğe odaklanıp gerisindeki devasa bataklığı pas geçmek anlamına gelir…
Biz 1968’lerde “Özerk Üniversite” sloganı atar ve dövizleri taşırdık tabiî ki. Fakat burada kalmazdık.
“Morrison Sülü Başvekil, İşçi Köylü aç, sefil!”
“ Hoşt Amerika, Puşt Amerika!”
“Yankee go home!”
“Bağımsız Türkiye!” sloganları atar, Dev-Genç Marşı’mızı söylerdik…
Hey Dev-Gençli, hey Dev-Gençli
Savaş vakti yaklaştı
Al silahını vur beline
Emperyalizme karşı
İşçi, köylü, gençlik, asker
Devrim için ölürüz
Biz güçlü devrimcileriz
En sonunda yeneriz
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Vedat, Taylan, Mehmet, Battal
Devrim için öldüler
Devrimciler ölür ama
Devrimler durmaz sürer

Ne diyordu Denizler, Savunma’larında?
“Bizim düşmanımız Amerikan Emperyalizmi ve yerli işbirlikçileridir!”
Mahirler de birebir aynı anlayıştaydılar.
Kıvılcımlı ne diyordu?
“Türkiye’yi Türkiye yönetmiyor. Emperyalistlerin yarısömürgesi olduk. Bağımsızlığımızı kazanmak için İkinci bir Ulusal Kurtuluş Savaşı vermek zorundayız.”

Aydın olmanın gereği,
Emperyalizme ve din maskeli AKP’giller’e
karşı olmaktır
Sevgili Gençler!
Sizin eylemli protestolarınıza destek veren, Sosyal Bilimler alanında Prof. ünvanlı hocalarınız bile; “Cumhurbaşkanının ataması kanunidir ama meşru değildir. Buranın bir geleneği, kültürü, özel bir yapısı
var, kurulları, senatosu vb. var” , diyor.
Bu sözde destekleriyle de büyük bir cehalet ve korkaklık sergilemiş
oluyorlar… Aydın sorumluluğu gösteremiyorlar… Dünyadan, Türkiye’den habersizmiş gibi bir tavır sergiliyorlar…
Emperyalizm kavramı lügatlerinde yok… Tayyipgiller’i meşru bir
parti sayıyorlar… Tayyip’in diploması var sanıyorlar veya korkularından öyle kabul ediyorlar.
Aydınlar, yüzde doksan dokuz oranında sorumluluklarına sahip çıkmaktan çekiniyorlar.
Vatanı ve halkı sevmenin ustası olan devrimciler kalmamış bizim
dışımızda… Bir biz varız!.. 1920’de neysek, 1968’de neysek, bugün de
aynıyız. On yedi yaşında bir gencin içtenliği, heyecanı, fedakârlığı ve
gözü kara ataklığıyla sürdürüyoruz Devrimci Kavgayı. Zafere kadar da
daima böyle olacağız!..
Sözümüzdür!
Namusumuzdur!
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AKP’giller, ABD Emperyalizmi tarafından
nasıl devşirildi?
Tayyipgiller’in Amerikan, İngiliz Emperyalistleri ve Siyonist İsrail
tarafından nasıl devşirilip üretildiğini, yapıldığını, yaratıldığını, canlı
tanıkların ağzından bir kez daha dinleyelim-izleyelim isterseniz. Daha
önce de Abdurrahim Karslı’nın Cem Özer’le yaptığı TV programını
iki kez izlemiştik sanırım, (satırbaşından başlamalı) aklımda kaldığına
göre…
Şimdi de Merdan Yanardağ’la Tele 1 televizyonunda yapılan konuşmayı izleyelim.
***
Videonun Tapesi:
Merdan Yanardağ: Sayın Karslı benim kitabın önsözünde AKP’nin
bir Amerikan projesi olduğunun tanıklarının çıktığını söyledim ve bu
tanıklardan biri de Ali Bulaç. Ali Bulaç bir evdeki toplantıdan söz ediyor. Siz o dönemde yayında olan ARTI 1 programına çıkıyorsunuz ve
diyorsunuz ki Çamlıca’da bir evde biz toplandık.
Abdurrahim Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: AKP’nin kuruluş gerekçelerinin oluşturulduğu
ve projelendirildiği toplantılardı. Bu toplantılarda Ali Bulaç ve Abdurrahman Dilipak da vardı. Ama bunun yanı sıra bu toplantılara Amerikalılar ve İsrailliler de katılmıştı.
Sayın Tayyip Erdoğan da bu toplantılarda vardı, diyorsunuz. Bu toplantılarda parti konuşulurken buradaki bir Amerikan etkisinden, bir İsrail etkisinden ve onun bu iki devletin ve onların istihbarat örgütlerinin,
dolayısıyla bu partinin kuruluşundaki payından söz ediyorsunuz. Bunlarda birine de Muhsin Yazıcıoğlu katılmış. Orada aktarılan bir anekdot
var, o da önemli, Muhsin Yazıcıoğlu ile Sayın Erdoğan arasındaki.
Merhum Yazıcıoğlu ile Erdoğan arasındaki tartışmadan söz ediliyor.
Ve bu tartışmada partiye davet ediliyor ve Muhsin Yazıcıoğlu bunu reddediyor. Buradan başlayalım isterseniz. Ali Bulaç diyor ki, bu İslamcı
parti değil, ondan vazgeçerek geldikleri bir parti.
Ben de bu kitapta şöyle bir değerlendirme yaptım: Emperyalizmle
işbirliği yaparak iktidar olunabileceğini gören ve bu nedenle içinden
geldikleri Milli Görüş’e ihanet ederek Amerikan ve İsrail desteği ile
partileşen bir harekettir, dedim. Siz de bunu bu tanıklığınızla beni şaşırtacak derecede doğruladınız.
Abdurrahim Karslı: Estağfurullah.
Merdan Yanardağ: Bu süreci anlatır mısınız, o toplantıda neler
oldu?
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Abdurrahim Karslı: Şöyle… Bir kere Türkiye’de hâkim zihniyet şu. Siyasette de sokakta da hâkim zihniyet şu: Siyasi bir oluşuma
girdiniz ise eğer, bu siyasi oluşumdaki başarı şartlarından birincisi dış
destek. Emperyalizmin desteği. Yani ABD arkanızda olmalı, İngiltere
arkanızda olmalı, İsrail arkanızda olmalı. Bu tarz kuvvetler arkanızda
olmalı ki belli bir noktaya doğru gelesiniz. Bu hatta Türkiye’de öyle bir
teamül haline geldi ki mesela siyasi partilerin oluşumunda veya siyasi
partilerin seçim arenasında, genellikle parti ileri gelenleri ABD’yi, İngiltere’yi vesaire yerleri filan ziyaret ederlerdi. Ve o ziyaret partiye şu
kadar puan getirdi gibi hâkim zihniyet vardır. Bu Türkiye’de hep vardı.
Merdan Yanardağ: Amerikan devlet başkanı ile fotoğraf çekinmek.
Abdurrahim Karslı: Tabiî tabiî…
Merdan Yanardağ: Görüntü verirler.
Abdurrahim Karslı: Tabiî… Şöyle oturdu, bunu konuştu filan,
şöyle karşılandı. Bu maalesef Türkiye’de şöyle bir fikri yaygın hale getirdi: Siyasette başarılı olmak istiyor iseniz eğer, bu yabancı güçlerle
dirsek teması halinde olacaksınız. Hatta daha da ileri başarıyı garantilemek istiyorsanız onların dediklerine evet diyeceksiniz. Emperyalizme
bu kapıyı açacaksınız. Bu, Türkiye’de hâkim zihniyet bu zihniyet değil
sadece. Ben partiyi kurduktan sonra da bunu gördüm.
Merdan Yanardağ: Siz parti kurucuları arasındasınız. Kuruluşundan itibaren varsınız. Bir süre ve onların hukuk ve…
Abdurrahim Karslı: Ben AK Parti’nin kurucuları arasında yokum.
Kurucu değilim ama şöyle: AK Parti kurulduktan sonra mesleğim gereği, üniversitede çalıştığım için onların kanunlaştırma çalışmalarına
üniversitedeki faaliyetlerin bir cüzü olarak katıldım yani. Ve işte kurucuların birçoğu yakın arkadaşım, oda arkadaşım filan. Beraber mesai
sarf ettiğimiz insanlar. Zaten kuruluşta yer almamamın sebeplerinden
birisi de bu. Benim AK Parti’nin kuruluşunda yer almamamın sebeplerinden birisi bu. Şimdi onu anlatacağım.
Merdan Yanardağ: Evet. O evdeki toplantı…
Abdurrahim Karslı: Biz bu düşüncelerle 07.07.2014’te Merkez
Parti’yi kurduk.
Niye?
Dedik ki bir, böyle bir taahhüde girmeyeceğiz, dış güçlerin taahhüdüne girmeyeceğiz. Milli olacağız. İki, böyle işte dini alet etmeyeceğiz,
Tarihe mal olmuş şahsiyetleri alet etmeyeceğiz siyasete. Veya işte böyle
Kürt’tü Türk’tü etnik unsurları alet etmeden hukuk üzerinden, ahlâk
üzerinden, hürriyet üzerinden, adalet üzerinden, milletin ortak değerlerini ihya eden ve milletin ortak arzusu olan şeyleri gerçekleştirmek için
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bir siyaset yapacağız dedik ve Merkez Parti’yi kurduk.
Ne zaman?
07.07.2014’te. Çünkü ben gittikçe AK Parti’nin çalışmasında bu
işin çıkmaza girdiğini hatta en çok AK Parti’nin güya söylemese bile
demin dediğiniz gibi İslami bir yapıdan geldiğini, en çok hizmet edeceğim dediği dine zarar verdiğini hissettim. Dini duyguların zayıfladığını,
ahlâkın zayıfladığını, eğitimin kötü bir noktaya gittiğini görüyordum.
Dolayısıyla önce bir milletin sesi diye bir siyasi hareket, sonra da bunu
partiye dönüştürdük. 07.07.2014…
Kurunca partiyi ciddi bir ses getirdi ve basından şöyle talepler gelmeye başladı. Biz sizi tanımak istiyoruz, partinin felsefesini, fikrini bilmek istiyoruz hatta ailenizi tanımak istiyoruz, dediler. Biz Abdurrahim
Karslı’yı akademisyen olarak biliyoruz ama siyaset, kimdir, nereden
gelir, ne yapar, nasıl bir aileye mensup?
Tamam, tanıyın dedik; zaten biz de kendimizi basına anlatmak istiyoruz. Böyle karşılıklı bir talep oluştu. Dolayısıyla benim evimde,
“Çamlıca’da bir ev” dedikleri ev benim evim aslında.
Merdan Yanardağ: Sizin eviniz…
Abdurrahim Karslı: Benim evimde toplantılar başladı. Birkaç
günde bir toplantı oluyor. O toplantıya kimler geliyor?
Tecrübeli siyasetçilerle basın yayından, gazetecilerden, yayıncılardan insanlar geliyor. Bir toplantıda da gene tecrübeli siyasetçiler var.
Her camiadan tabiri caizse, ben o tabirlerden kullanmak istemiyorum
ama sağdan soldan, tarif için söylüyorum, her türlü insanlar var. Mütedeyyin insanlar var.
Bir de gazetecilerden birkaç kimse var. Bu gazetecilerden de Abdurrahman Dilipak’la Ali Bulaç...
Yemek yenildi, sonra sohbet başladı. Soru şu. Çeşitli sorular soruldu
orada, bir soru da şu: Merkez Parti’nin istikbali geleceği hakkında ne
düşünüyorsunuz ve AK Parti’nin mevcut durumu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Herkes sırayla fikrini söylüyor. Sonra Abdurrahman Bey’e geldi
sıra. Abdurrahman Dilipak tabiî, Abdurrahman Bey, AK Parti’nin de
içinden, fikir camiasından olduğu için onun fikrini herkes merak ediyor.
Abdurrahman Bey şunu söyledi. Dedi ki, bir kere Merkez Parti başarılı
olamaz, dedi. Gerekçe AK Parti’nin programı ve projesi bitmedi, dedi.
Erken kurdu Merkez Parti’yi Abdurrahim Karslı, dedi.
Hatta eşim de yanımda. Döndü benim eşime dedi ki, ben sizin bu
beyinizden fazla bir şey anlamadım. Çünkü ben bu siyasete girsin diye
AK Parti kurulurken geldim gittim, ısrar ettim, razı olmadı. Çünkü o
zaman kurulu bir düzen olacaktı, rahat olacaktı, bir riske girmeyecekti,
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ileri gelen insanlardan birisi olup orada yer alacaktı. Şimdi masraf ediyor, uğraşıyor, ediyor, Merkez Parti’yi kurdu filan, dedi. Ben bundan bir
şey anlamadım, dedi.
Ben de dedim ki, Merkez Parti’nin fikri ve düşüncesi, AK Parti’nin
fikri ve düşünce yapısı gibi değil. Sonra AK Parti nasıldır, deyince o
başladı AK Parti’yi anlatmaya. Ben anlatmıyorum, Abdurrahman Dilipak anlatıyor.
Aynen söylediği şu: Daha önceki benim programlarda da söylediğim gibi, sizin kitapta da ısrarla yazdığınız gibi, dedi ki; AK Parti bir
proje partisidir. Bu proje 1990’lı yıllarda başlar. 1990’lı yıllarda İslami trend, İslami düşünce, İslami tefekkür çoğalınca Türkiye’de İslami potansiyeller çoğalınca, özellikle Refah Partisi bir noktaya doğru
gidince yabancılar geldiler, dedi. Bize, benim gibi insanlara dediler ki
bize, bundan sonra Türkiye’de programlarımızı bu zihniyetle, bu gelişen İslami yapıya yatkın zihniyetle yapmak istiyoruz programlarımızı.
Eskiden programlarımızı Askeriyeyle, CHP ile yapardık. Şimdi onlar
güç kaybediyorlar, şimdi güç kazanan bu trendle biz programlarımızı
yapmak istiyoruz.
Sonra biz görüştük, dedi bunların içinde hatta bu düşüncede onların
teklifleri vardı, bizim tekliflerimiz vardı. Onların teklifleri şuydu:
İsrail’in önündeki engelleri kaldıracaksınız, uluslararası kuruluşlardaki vesaire filan. İsrail’in güvenliğini artıracaksınız. Büyük Ortadoğu
Projesi’nin gerçekleştirilmesinde bize yardımcı olacaksınız ve İslam’ın
yeniden yorumlanması meselesinde bize yardımcı olacaksınız. Sonra
tabiî epeyce bunu şerh etti tabiî bu konuşmaları, görüşmeleri ve isim
vererek; ABD’den şu, İngiltere’den bu, İsrail’den bu…
Sonra insanlar biraz kızmaya başlayınca, homurdanmaya, böyle
proje mi olur böyle bir anlaşma mı olur, filan diye... Sonra Abdurrahman Bey döndü, dedi ki işte burada olan Ali Bulaç da bu projenin içinde, dedi. Bana kızmanıza gerek yok.
Millet Ali Bulaç’a döndü, ya gerçekten böyle bir proje var mı, siz
de içinde miydiniz filan diye hepimiz hayretle bakıyoruz. Ali Bulaç da
dedi ki evet, böyle bir proje var. Bu projenin ben de içindeydim. Ama
Abdurrahman Bey daha aktifti, dedi. Sonra Abdurrahman Bey bir şeyi
daha şerh etti orada. Dedi ki, bu projenin içinde sadece AK Parti camiası yoktu, yani Tayyip ERDOĞAN ve ekibi yoktu, dedi. Bu projenin
içinde, dedi, cemaat de vardı. Ali Bulaç orada olduğu için Fethullah
Gülen cemaatini zikrederek. Bu projenin içinde, dedi, Aydın Bey vardı
o toplantıda, eski Bakanlarımızdan Aydın Tümen.
Merdan Yanardağ: Aydın Tümen…
Abdurrahim Karslı: O da filan bazı şeylere itiraz edince, “be-
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yefendi,” dedi “sizin camianızdan, sosyal demokrat camiadan” dedi,
“Deniz Bey de vardı bu projenin içinde.” Ona da Cumhurbaşkanlığını
verecektik bu projeye göre. Ama sonra anlaşma yapılınca, dedi Deniz
Bey gitti yattı, çalışmadı. Birçok aktif faaliyeti Sayın Gül gerçekleştirdiği için Cumhurbaşkanlığı ona verildi, dedi. Projeyi baştan sona anlattı
böyle. Biz bunları yapacaktık, onlara karşı bu üç taahhüdü; Ortadoğu
Projesi’nin gerçekleştirilmesi, İsrail’in güvenliğinin arttırılması ve İslam’ın yeniden yorumlanması üç şartı gerçekleştirecek, onlar da bizi
iktidara getirecekti. Gerekli finansal ihtiyaçları karşılayacaktı ve iktidara geldikten sonra da iktidara engel olacak bütün unsurları pasifize
edecekti, dedi. Yani bu Balyoz ve Ergenekon davaları bence…
Merdan Yanardağ: Orada konuşulmuş…
Abdurrahim Karslı: Bence, pasifize edilmesi gereken unsurlar
cümlesinden bir proje. Bunu böyle anlattı. Sonra Merkez Parti de dedi,
başarılı olamayacak, bu benim kanaatim.
Neden?
Çünkü bizim projemiz henüz bitmedi, dedi. Bu projenin bir kısmı
gerçekleştirildi…
Şimdi bütün bunları düşününce, ondan sonra da zaten ben bunu sorduğu için ilk Cem Bey’in, Cem Özer’in bir programında anlatmıştım.
Sonra diğerleri de birazcık Ali Bey, Ali Bulaç inkâr etmedi. Abdurrahman Bey biraz tevil etti, yanlış anlaşıldı filan, dedi. Ama bu zaten o
kadar yazıldı, ismi ile cismi ile o kadar sabit oldu ki.
Bu şu açıdan önemli aslında; bir dedikodu olsun diye söylemiyorum
ben. Halk arasında bir deyim vardır, derler ki “Dervişin fikri neyse zikri
de odur”. Kuruluş sebebini aslında AK Parti ortaya koydu. Hani ağacı
gösteren meyvesidir derler ya.
Bakın Türkiye’de AK Parti iktidarından önce Türkiye’nin bölünmesi hiç tartışılmıyordu. Doğru mu? Türkiye’de iç savaş tehlikesi hiç tartışılmıyordu. Türkiye’de insanlar hiç bu kadar ayrıştırılmamıştı. İnsanlar
bu kadar kutuplaştırılmamıştı. Türkiye’de İslam’a insanlar bu kadar
soğuk bakmıyordu. Türkiye’de ahlâki seviye bu kadar düşmemişti.
Türkiye’de eğitim bu kadar yıpratılmamıştı. Türkiye’de hukuk hiçbir
zaman bu kadar rafa kaldırılmamıştı. Ben geçen gün bir konuşmamda
öyle söyledim. Maalesef üzülerek bunu söyledim. Dedim ki ben 28 Şubat’ı arıyorum.
Niye?
O zaman da üniversiteden atıldım, bir sürü sıkıntılar çektim ama
hukuka bir kapı vardı, aralıklı da olsa, oradan girip hakkımızı arayabiliyorduk. Şimdi gideceğimiz merci yok.
Merdan Yanardağ: Hukuk da yok, evet.
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Abdurrahim Karslı: Yok, merci yok. Hukuk yok, dolayısıyla bu
AK Parti nedir? Ağacı gösteren meyvesidir, artık insanlar buna ferasetle
bakması lazım. Bu ağaç meyvesini verdi. Dış politika belli, ekonomi
belli, İslami yapı belli. Yani İslam’ın esasında üç şey vardır. Hürriyet
vardır, meşveret vardır, adalet vardır. Ehliyet vardır. E bunlar ortada
olmadığına göre, isterseniz AK Parti bir yabancının projesi olsun veya
olmasın, meyvesini verdi, ağacın meyvesi ortada artık.
Merdan Yanardağ: Sayın Karslı, peki bir şey soracağım. Peki, bu
Siyasal İslam bütün dünyada iflas yaşıyor, çöküş yaşıyor. Türkiye’nin
de bundan muaf olması mümkün değil. Aynı çöküşü AKP’de de gözlemlemek mümkün.
Abdurrahim Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: Peki bunların anlayışı buna izin veriyor mu?
Yani buna fetva veriliyor mu? Bu kadar oportünist, iki yüzlü, takiyyeci
ve pusu kuran, yalan söyleyen, bunu bir tarz-ı siyaset haline getiren bu
anlayışa cevaz veriyor mu?
Abdurrahim Karslı: Asıl sıkıntımız ne biliyor musunuz?
Bizim asıl sıkıntımız, bunu oturup konuşmamız lazım, Siyasal İslam nedir, diye. Böyle bir İslam var mı diye daha doğrusu sormak lazım. Benim anladığım İslam’da iki tane temel kelime var.
Merdan Yanardağ: Tam sizi tamamlayacak, izin verirseniz Ali Bulaç’ın o ilgili bölümünü okuyayım mı ben?
Abdurrahim Karslı: Tabiî.
Merdan Yanardağ: Değerli seyirciler, Ali Bulaç şu anda tutuklu
bir gazeteci, Zaman Gazetesi’nin yazarıdır. Türkiye’de en tanınmış, hocam da takdir edecektir, en tanınmış İslamcı çizgideki…
Abdurrahim Karslı: Felsefi açıdan düşünebilen, yazabilen…
Merdan Yanardağ: Yazar ve gazetecilerden biridir. Şimdi FETÖ
davasından tutuklu. Zaman Gazetesi bir de kök Fethullahçı değil bildiğim kadarıyla.
Abdurrahim Karslı: Değildir.
Merdan Yanardağ: Oradan gelme bir isim değil.
Abdurrahim Karslı: Hayır hayır.
Merdan Yanardağ: Dışarıdan oraya yazı yazan.
Abdurrahim Karslı: Aynen.
Merdan Yanardağ: Onlarla işbirliği yapan biridir ve daha çok bir
bağımsız İslamcı aydın kimliği.
Abdurrahim Karslı: Fikri yapısı ona uymaz.
Merdan Yanardağ: Evet. Yer yer mesela İran İslam Devrimi’nden
daha ilk yıllarda, 80’li yıllarda çok derinden etkilenmiş.
Abdurrahim Karslı: Doğru.

340

Merdan Yanardağ: Ve onu Türkiye’de vaaz eden isimlerden biridir.

Abdurrahim Karslı: Olur mu diye düşünen, evet.
Merdan Yanardağ: Ben o dönemde kendisiyle İnsan Yayınları’nda
bir görüşme yapmış ve tartışmıştım bu konuyu. Cağaloğlu’nda. Şimdi
Sayın Karslı’nın bu toplantıyı açıklamasının ve AKP’nin kuruluş toplantılarına Amerikalıların ve İsraillilerin katıldığını, burada Abdurrahman Dilipak ve Ali Bulaç’ın da bulunduğunu söylemesinin ardından Ali
Bulaç bir yazı yazdı. Diyor ki yazısında Ali Bulaç; geçenlerde Merkez
Parti, hemen şeyi vereceğim ben, kaynakçasını da, yazısının tarihini de
vereceğim. Yazısının tarihi çok yeni, değerli seyirciler. Evet, yazısının
tarihi çok yeni, 2014.
Abdurrahim Karslı: 2014…
Merdan Yanardağ: Diyor ki; geçenlerde Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı bir televizyona verdiği röportajda, Abrurrahman Dilipak’ın, AK Parti’nin bir proje olarak ABD, İngiltere ve İsrail
tarafından kurulduğunu iddia ettiğini, kuruluşuna destek veren güçlerin
şu üç şeyi talep ettiğini söyledi.” Sizin saydığınız. Bir; biz sizi iktidara
taşıyalım. İki; size iktidarda sorun çıkaracakları opere edelim.
Abdurrahim Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: Operasyon yapalım yani. Ergenekon, Balyoz
Askeri Casusluk gibi davalar böyle, değerli seyirciler. Bunu İsrailliler
ve Amerikalılar söylüyor. İngilizler… Üç; size gerekli finansal destekleri getirelim.
Abdurrahim Karslı: Doğru…
Merdan Yanardağ: Ali Bulaç devam ediyor. Ali Bulaç, evet bunlar
söylendi, diyor. AK Parti’den istenenler de şunlar:
A- İsrail’in güvenliğini arttıracaksın. Önündeki engelleri kaldıracaksınız.
B-Büyük Ortadoğu Projesi, yani sınırların değişmesini destekleyeceksiniz.
C- İslam’ın yeniden yorumlanmasında bize yardımcı olacaksınız.
Bu da Ilımlı İslam işte…
Abdurrahim Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: Yani Emperyalizmle uyumlu İslam esas olarak.
Abdurrahim Karslı: Bugünkü yapılan usulsüzlüklere cevaz veren…
Merdan Yanardağ: Cemaat bir anlamda hazırlattığı, iki ilahiyatçı,
iki hocaya Marmara Üniversitesinden hazırlattığı bir Kur’an-ı Kerim
mealinde bunu yaptı aslında. İncil’e ve Tevrat’a dayalı, onu referans
alan bir meal hazırlattı. Hatırlarsanız…
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Bu konuyu yazmamın iki sebebi var, diyor Ali Bulaç. İlki Sayın
Karslı, beni de şahit gösteriyor. Konu sosyal medyada yer aldıktan sonra doğru olup olmadığını soran onlarca e-mail aldım. Yine yazmayacaktım ama Dilipak, Rota Haber’den Ünal Tanık’a konuşulanları teyit
edince (Dilipak da oraya doğruluyor. Rota Haber bir internet sitesi.
Ünal Tanık da bir gazeteci arkadaşımız.)
Abdurrahim Karslı: Şimdi o da içeride.
Merdan Yanardağ: Evet o da içeride, tutuklu. Ben kendisini Tercüman Gazetesi’nde çalıştığı dönemden beri tanıyorum.
Ünal Tanık’a konuşulanları teyit edince yazmaya karar verdim…
İkincisi, AK Parti hükümetinin neden Batı’yla bozuştuğunu anlamak
için artık bunları yazmak lazım. Evet, o toplantıda vardım. 40 senedir
tanıdığım Abdurrahman Dilipak bunları, ifadelerde bazı değişiklikler
olsa da anlattı…
Mesele şu diyor ve devam ediyo;, 1998’lerden başlamak üzere
Amerikalılar sıklıkla bizlerle görüşmeye başladılar. (Buraya dikkat edin
değerli seyirciler. Bir itiraf, sıklıkla bizlerle görüşmeye başladılar. Kim
bunlar? Bir takım İslamcı ya da Siyasal İslamcı yazarlar, politikacılar.
AKP’nin kurucuları da bunların içinde.) Biri gidiyor, üçü geliyor. Sordukları şuydu: Türkiye’de dindar zemini kuvvetli bir iktidar mümkün
mü? Bu çok önemli, dindar zemini kuvvetli bir iktidar mümkün mü?
Ancak ne aktivisttim, ne de bir siyasi hevesim vardı, diyor Ali Bulaç. Dilipak ise çok hareketli, aktif bir arkadaşımız. Tanıyanlar bilir, her
konuda projesi var. Yeni dönemde Türkiye için mümkün bir siyasi proje
hazırladı. Bundan hayli saygın kişilere bahsetti. Ve onun ifadesine göre,
Ankara’da birilerine çalıştığı dosyayı verince, Amerikalıların görüşme
trafiği değişti. Bir süre sonra Dilipak projenin bazı değişikliklerle AK
Parti olarak ortaya çıktığını gördü.
Abdurrahim Karslı: Bu kadar basit.
Merdan Yanardağ: Bu çok çarpıcı bir şey hocam.
Abdurrahim Karslı: Evet…
Merdan Yanardağ: Yani böyle bir temeli var bu partinin.
Abdurrahim Karslı: Tabiî sonradan yaşananlar da bunu teyit ediyor. Mesela daha parti başkanıyken, henüz seçim olmadan ABD’ye gitmesi…
Merdan Yanardağ: Siz 2012’ye kadar AKP’yle berabersiniz.
Abdurrahim Karslı: Tabiî ki, tabiî ki.
Merdan Yanardağ: Ve yakından gözlemliyorsunuz.
Abdurrahim Karslı: Gene gözlemlediğim ve yakından görüştüğüm arkadaşlarım var. Yani birdenbire o ilişkiyi silip atamıyorsunuz.
Atmanıza da gerek yok zaten. Yani ben tabiri caizse AK Partililer gibi
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düşünmediğim için ya bizdensin ya şöylesin diye. Yani her insanla bir
irtibat noktası olabilir. Konuşabilirsiniz her zaman. Konuşmamız da lazım bu memlekette yaşıyorsak, gene görüşüyorum ben.
Sonradan olan olaylar da bunu teyit etti. Recep Bey’in ABD’de karşılanışı, sonra işte seçimlerin kendisinin tekrar milletvekili olması için
yapılan seçimler, sonra İsrail’e gidip orada aldığı ödüller, sonra yapılan
bütün hadiseler…
Sonra AB Fatihi olması, değil mi?
2005’te AB Fatihi idi. Biz gündüzün ortasında havai fişeklerle karşıladık. Sonra Kopenhag Kriterleri falan... Bunlar hep beraber, sonra
kendi ifadesi. Yani aslında bizim bir şeyi teyit etmemize, ispat etmemize gerek yok. Adam çıktı defaten, bağıra bağıra tabiri caizse, ben BOP
Eşbaşkanıyım, dedi.
Merdan Yanardağ: Tabiî.
Abdurrahim Karslı: Ve Diyarbakır Türkiye’nin, Ortadoğu’nun
yıldızı olacak, dedi.
Merdan Yanardağ: Onlarca kez söyledi.
Abdurrahim Karslı: Onlarca kez söyledi. Şimdi yıldızın ne hale
geldiğini de gördük. O yıldızı da yaptılar beraber. Şunu söylemek istiyorum: AK Parti’nin kendine mahsus bir projesi ve düşüncesi yoktur.
AK Parti başkasının projesini gerçekleştirmek durumundadır ve öyle
ayakta duruyor. O projeyi gerçekleştirdiği zaman da, Allah korusun inşallah gerçekleştiremeyecek, hepimize geçmiş olsun. AK Parti’ye de
bize de…
Merdan Yanardağ: Siz nasıl değerlendireceksiniz. Sayın Karslı,
kitabın önsözünde belirttim. Diyor ki Dilipak ve Bulaç şöyle devam
ediyor: “Amerikalılar ikna edebilselerdi söz konusu projeyi Erbakan
Hoca’ya uygulamayı düşünüyorlardı.”
Abdurrahim Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: Ancak o reddetti. Erbakan Hoca vefatından
önceki son görüşmemizde AK Parti’nin nasıl kurulduğunu uzun uzun
anlattı. Elindeki bazı belgeleri bize gösterdi. Ertan Yürek Bey de şahittir, diyor.
Abdurrahim Karslı: Erbakan Hoca’nın böyle birçok beyanları,
feryatları var. Bir beyanında diyor ki, ben 30 yıl çalıştım, diyor, bu arkadaşlar için, Tayyip Bey ve onlar için. Ama elin oğlu bunları üç günde
değiştirdi. Kendilerine çevirdi, diyor, üç günde. Hatta soruyorlar siz
niye bunlara bir şey söylemediniz? Diyor ki, Ben ne söyleyeceğim…
Zaten bizim inancımızla sabit İsrail’in arzu ettiği. Arz-ı mevut, kendilerine vaat edilen toprakları gerçekleştirmek. Bunun önünde, diyor,
en büyük engel Suriye gibi yerlerdi, göreceksiniz, diyor, Suriye gibi

343

bizimkilere kendi elleriyle yıktıracaklar ve işgal ettirecekler.
Merdan Yanardağ: Bunu Erbakan Hoca mı diyor?
Abdurrahim Karslı: Evet. Erbakan Hoca diyor.
Merdan Yanardağ: Yani Suriye’yi bizimkilerin eliyle dediği
AKP’liler, Recep Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve arkadaşları…
Abdurrahim Karslı: AKP’liler eliyle diyordu. İşgal ettirecekler,
diyordu. Ki bunu söylediği zaman 2003. Kimse inanmıyordu. Biz şöyle
diyorduk, ben de dâhil: Ya bu insanları bu yetiştirmiş, yetiştirdiği bir
talebesini bir insanı tenkit eder mi? Tenkit etsin ama biraz daha doğru
tenkit etsin.
Merdan Yanardağ: Size çok fantastik göründü?
Abdurrahim Karslı: Evet.
Merdan Yanardağ: Gerçekleşmeyecek bir komplo teorisi gibi.
Abdurrahim Karslı: Evet gerçekten öyle oldu.
Merdan Yanardağ: Öyle oldu görmüyor musunuz? Daha dün
bombaladılar.
Abdurrahim Karslı: Numan Kurtulmuş şimdi Başbakan Yardımcısı mı, bir pozisyonda. Ne diyordu?
Merdan Yanardağ: Harun gibi geldiler Karun gibi gittiler.
Abdurrahim Karslı: Karun gibi gittiler. Bir de bunlar en büyük
hizmeti İsrail’e yaptılar, diyordu. İsrail’in o Uluslararası kuruluşlar
önündeki bütün engelleri kaldırdılar.
Merdan Yanardağ: Sayın Karslı, Biz onları şey yapıyoruz. Tele 1
ekranlarında daha önce ne söylemişlerdi, teker teker getiriyoruz.
Abdurrahim Karslı: Bence onu verin. Biraz sonra Atilla Bey’le
konuşacaksınız. Genel Başkanlarının beyanlarını verin. Çok affedersiniz şunu söylüyordu; ben utanıyorum. Hep söylüyorum bizim siyasette
ahlâk yok, şahsi menfaat, günü gün etmek, bir yerden bir yere gitmek…
Ama bu kadar da olmaz. Yani eski beyanlarını ben utanarak dinliyorum
Sayın Bahçeli’nin, “Şerefsiz” diyor, “bu akılsız” diyor, bir sürü şey söylüyor.
Merdan Yanardağ: Şimdi şey yapalım mı, Sayın Karslı? Erbakan
ne demiş AKP hakkında bir ekrana getirelim. Seyircilerimize bir hatırlatalım.
Abdurrahim Karslı: Çok memnun olurum.
Merdan Yanardağ: Arkadaşlar, VTR 2’yi verebilir miyiz?
*
Sunucu: İslam Coğrafyasında Tayyip Erdoğan’ın büyük bir kredisi
var. Siz diyorsunuz ki, bu Siyonizmin bir aldatmacası.
Erbakan: Evet, onun bir eseri.
Sunucu: Eseridir, diyorsunuz.
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Erbakan: Şimdi bugünkü AKP’yi teşkil eden, kuran, kurduran kendi beyanları için bütün bu görmüş olduğumuz senaryoları tanzim eden
Siyonizmdir.
Öncelikle bir defa gitti, Bush’u ziyaret etti. Bu ziyareti esnasında
Büyük İsrail Projesi’nin Eşbaşkanlığı (BOP Eşbaşkanlığını) Bush’tan
aldı. Görev aldı.
*
Merdan Yanardağ: Evet, Erbakan Hoca.
Abdurrahim Karslı: Bence bu çok önemli. Başka şahide falan gerek yok. Erbakan Hoca onların içinde yaşayan, kafa yapısını bilen, meyillerini bilen, arzularını bilen birisi ve bunlara yanarak, üzülerek vefat
eden birisi. Maalesef tarih onu doğruladı.
Merdan Yanardağ: Evet.
Abdurrahim Karslı: Dediğin gibi, ben bile yüklenirken çok yükleniyor diye düşünüyordum. Ama maalesef o noktaya geldik. Şu an geldiğimiz nokta o. Özellikle mesela bugün yapılanları düşündüğünüz zaman, şimdi Haçlı Birliği diyor adam, veryansın ediyor. Ama ABD’nin
gelip Suriye’yi vurmasına sonucunda…
Merdan Yanardağ: Destekledi. Trump’ı destekledi. Yetmez, diyor.
Tamam, ama bu yetmez, dedi.
Abdurrahim Karslı: Biraz daha vurun, diyor. Yani Erbakan Hoca’nın dediği, bizimkilerin eliyle İsrail’in önündeki engelleri kaldıracaklar. Arzu Mevud’u onlara temin etmek için onlara çalışacaklar.
Büyük Ortadoğu Projesi’ne maalesef bizimkiler alet olacak, diyordu,
öyle oldular. Hâlâ da ona da çalışıyorlar. Mesela ben hep soruyorum.
Ya, istifa mı etti Büyük Ortadoğu Projesi Eşbaşkanlığından, bıraktı mı
Tayyip? Şu anda o görevde değil mi artık? Kim yapıyor o görevi? Ben
merak ediyorum, soruyorum. Hiç cevap verdiği yok. Vaz mı geçti ondan? Diyarbakır yıldız olacaktı, niye yıldız olmadı?
Merdan Yanardağ: Harabe oldu.
Abdurrahim Karslı: Harabe oldu. Yani bütün bunlar cevaplanması
gereken sorular. Ben şunu söylemek istiyorum: Tayyip Bey’e arkadaşlarına falan değil, onlar faaliyetlerine devam ediyorlar. O projeyi gerçekleştirmek için gayret ediyorlar. Niye gayret ediyorlar, onu ben de
bilmiyorum. İnsaflı bir insan bunu yapmaz. Tamamen ehli iman, ehli
insafa şunu söylüyorum: 2002’ye baksınlar, şimdiki Türkiye’nin geldiği noktaya baksınlar. Nereye gidiyoruz biz? Şu anda Türkiye maalesef
özellikle bu referandum sebebiyle ikiye ayrılmış. Ne diyorlar, bir tarafta Haçlı Ordusu, bir tarafta Ehli İman. Bir tarafta Şerefliler, bir tarafta
Şerefsizler. Yeniden İslam Devleti kuruluyor, Mekke’nin, Medine’nin
kokuları burnumuza geliyor... Ben böyle bir koku hissetmiyorum. Ben
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çok kötü kokular hissediyorum. Ve AKP kurulduğundan bugüne beri de
bunu bağırıyorum ben.
Merdan Yanardağ: Evet.
Abdurrahim Karslı: Anlatamadım.
Merdan Yanardağ: Bir Amerikan Projesi olarak kurulduğu konusunda ısrarlısınız.
Abdurrahim Karslı: Evet.
Merdan Yanardağ: Şimdi Gazeteci Mehmet Ali Bulut’un yazdığına göre de bu dönemde bu projeye Muhsin Yazıcıoğlu da katılıyor.
Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: Bir toplantıya katılıyor. Burada sizin tanıklığınızı rica edeceğim. Yazıcıoğlu diyor ki bu toplantıların birinde Erdoğan’a, Kardeşim zaman ve hadiseler bana öğretti ki Amerika’nın desteğindeki bir siyasette millete hizmet edilmiyor. Eğer millete dayanarak
siyaset yapacaksan geleyim. Aksi takdirde Amerika hep kendine hizmet
ettirir. Sayın Mehmet Ali Bulut da devam ediyor. Diyor ki, Tayyip Bey
de ona, bir müddet Amerika’nın dediklerini yaparım, sonra millete hizmet ederiz. Malum olursa dirsek vurur gideriz deyince, Rahmetli diyor,
Yani Muhsin Yazıcıoğlu diyor ki buna karşılık, Amerika dirsek vurulacak bir güç değil, fil ile gireceğin yataktan ezilerek çıkarsın demiş ve
teklifini nazikçe reddetmişti, diyor.
Abdurrahim Karslı: Evet, şimdi bu memleketi kuranların bazı
tavsiyeleri var, külliyen fikirlerine iştirak edersiniz veya etmezsiniz,
Atatürk ve arkadaşları. Atatürk’ün tavsiyelerinden birisi de şu, benim
aklımda hep tuttuğum: Bir, emperyalizme kapı açmayın. İki, Ortadoğu’ya tabiri caizse fazla burnunuzu sokmayın, onlara benzersiniz. Münasebetleriniz olabilir ama işte bizimkilerin yaptığı gibi biz yeniden
büyük ağabeyiz filan ne hale geldiğimiz belli. Üçüncüsü, Rusya ile münasebetleri belli bir koordinede götürün, dalaşmayın!
Merdan Yanardağ: İyi tutun.
Abdurrahim Karslı: İyi tutun. Şimdi birincisi bu, bu tembih bizim
için önemli.
İki, ne diyor?
Türkiye Cumhuriyeti’nin şekli Cumhuriyet’tir. Birçok İslam âlimi
diyor ki ben dindar bir Cumhuriyetçiyim, çünkü Cumhuriye’in esası
da İslam Hukukundaki gibi kanunundan kuvvet almaktır, hürriyettir,
meşverettir İslam’a uyar, ikincisi bu.
Hedefiniz nedir?
Muasır medeniyet seviyesine çıkarın.
Nasıl çıkarın?
Akıl ve bilim ile, aklı düşünerek, Kur’an da bunu emreder. Görmü-
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yor musunuz? Bakmıyor musunuz? Düşünmüyor musunuz, filan diye.
Şimdi bu memleketi tesis edenlerin bu tembihleri var. Fikrine iştirak edersiniz veya etmezsiniz ama sosyal hayat bize şunu gösteriyor ki
bunlar sosyal hayatta değişmeyen naslar, hükümler.
Merdan Yanardağ: Hükümler.
Abdurrahim Karslı: Bunlarda taraftar olmamız lazım. Şimdi…
Merdan Yanardağ: Ve gösteriyor ki, sosyal hayat bunları doğruluyor.
Abdurrahim Karslı: Evet, bunları doğruluyor ve ben kendi aklıma bir hukukçu olarak, bir sosyal bilimci olarak şu kaydı koymuşum;
bu memlekette rahat etmek istiyorsak içte, içtimai hayatın neresinde
olursak olalım, hukuku uygulamakla mükellefiz. Dışta da uluslararası
hukuku…
Bu beyefendilere söylenenleri ben partiyi kurduktan sonra gördüm,
yabancılarla görüşünce. Ben şunu söyledim mesela yabancılara. Ne
düşünüyorsunuz, diyor dış politikada. Şunu düşünüyorum dedim ben,
kuvvetliler adil, zayıflar da haysiyetli yaşasın, uluslararası hukuk yürüsün.
Ne diyor biliyor musunuz yabancılar?
Uluslararası hukuk şu demektir diyor beyefendi, bizim milletimizin
menfaati demektir.
Bu arkadaşlar onlara evet dedi, bunların fikir babaları da bunu söylüyor. AK Parti ilk iktidara geldiğinde bu tarz şeyler konuşulunca ne
diyordu fikir babaları biliyor musunuz? Yazan çizenleri AK Parti’nin
onları çok dinleyenleri?
Bugün dünyada geçerli kuvvet ABD’dir, onlarla sırt sırta vermedikçe bir yere gelemezsiniz. İşte geldikleri nokta bu…
Merdan Yanardağ: Aynen öyle, benzer bir şey cemaat için de…
Abdurrahim Karslı: Evet, tabiî ki.
Merdan Yanardağ: Fethullah Gülen çetesi için de geçerli.
Abdurrahim Karslı: Tabiî ki.
Merdan Yanardağ: Fethullahçı çete için çünkü Fethullah Gülen
Hoca Efendi’nin Fıkhı adlı bir kitap var. Kendisi ile yapılan görüşmelerle, röportajlarla oluşturulmuş ve Nuriye Akman’ın kendisiyle yaptığı
bir röportaj var, o da kitap olarak yayınlandı.
Abdurrahim Karslı: Evet, evet…
Merdan Yanardağ: Orada, Nuriye Akman’ın bir sorusuna verdiği
cevap şu: Amerika dünya denilen geminin kaptanı, diyor.
Abdurrahim Karslı: Ya…
Merdan Yanardağ: Kaptan ile kavga ederek selametle limana varamazsınız.
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Abdurrahim Karslı: Evet.
Merdan Yanardağ: Kaptana hizmet edeceksiniz, Amerika’ya hizmet etmeyi vaat ediyor.
Abdurrahim Karslı: İşte ben bu fikirleri kabul edemiyorum.
Merdan Yanardağ: Evet, evet…
Abdurrahim Karslı: Bunlar İslam Hukukunda da yok, bakın.
Merdan Yanardağ: AKP de böyle. Nasıl peki bunu, bunu meşrulaştırıyorlar?
Abdurrahim Karslı: Bence bu yanlış, bence bunun meşrulaştırılması mümkün değil. Biraz inananların buna bakması lazım. Bakın
şimdi İstanbul işgal edilmiş o zaman iki fikir var: Bir devletin mandasını kabul edelim, bu işten çıkalım başka türlü çıkamayız, işgal edilmiş
İstanbul.
Ama İslam âlimleri ne diyorlar biliyor musunuz?
Bir devletin fikrini kabul etmektense, bazı İslam âlimleri bunu söyleyen de, Şeyhülislam filan mandayı kabul edelim. Bir devletin fikrini
kabul etmektense son ferdimizin son damlasına kadar mücadele edelim,
ölelim daha iyi. Çünkü zilletle yaşamaktansa izzetle ölmek bizim inancımızdan kaynaklanır. Bu zilleti kabul etmektir, birincisi bu. İkincisi
Kuvayimilliye diye bir hareket var o zaman Anadolu’nun tamamında.
Şeyhülislam ve yandaşları diyorlar ki bunlar devleti dinlemeyen, İstanbul Hükümeti’ni dinlemeyen eşkıya ordusudur. İslam âlimleri ne diyorlar biliyor musunuz?
Merdan Yanardağ: Bugünkü deyimle terörist ilan edildiler.
Abdurrahim Karslı: Teröristtir. İslam’ın izzet ve faziletini kurtarmaya çalışan büyük bir grup, önemli bir kuvvet, bunu görmemezlikten
gelmek insafsızlık, diyor. Yani İslam’da fikri ayrılık, bu arkadaşların
fikri ayrılığı eskiye dayanır. Kuvvetliden yana.
Merdan Yanardağ: Bunlar işgalciden yana olanlar, bunlar...
Abdurrahim Karslı: Evet, bu aslında İslam’da yok.
Merdan Yanardağ: Yok.
Abdurrahim Karslı: Çünkü Allah’a inanan bir insan, adalete inanan bir insan, onun kâinatın tek sahibi olduğuna inanan bir insan gidip
de birisine yama olmaz; ya izzetiyle yaşar ya da zilletle ölür.
Biz bu fikri demin de söylediğim gibi bu yanlış Siyasal İslam fikrini ortadan kaldırmamız lazım yoksa biz bir yere gidemeyiz ve bütün
dünyada şu anda sıkıntı. Yani şu anda Türkiye’de yapılmak istenilen ne,
bakın? Öyle deniliyor: Cumhuriyet ömrünü tamamladı.
Ya ben diyorum ki, ben de Müslümanım ve ben cumhuriyetçiyim,
dindar bir insanım, cumhuriyetçiyim ve ben İslam’ı da, ahiretimi de,
dünyamı da bu rejim altında himaye edebilirim, koruyabilirim. Bunu
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yıkmak evini başına yıkmaktır, deliliktir, yeniden Osmanlı muhal; eski
hal muhal, geriye dönemezsiniz, su yeni yokuşa akıtılmaz tersine akıtılmaz, geçmiş o. Bir de Osmanlı’yı da biz bilmiyoruz. Ne kadar artıları
vardı ne kadar eksikleri vardı… Son iki yüz yıl nedir? Mesela referanduma gidiyoruz ya. Osmanlı’nın son iki yüz yılı bizim arayışımız,
şu tek adamın yanına bir Meclis, bir heyet koyalım da kafasına eseni
yapmasın adam.
Merdan Yanardağ: Tabiî.
Abdurrahim Karslı: Şimdi bakın, iki yüz yıl geriye döndük.
Merdan Yanardağ: Tabiî.
Abdurrahim Karslı: Geçmişimize ters.
Merdan Yanardağ: Güçler dengelensin, Meclis belirleyici olsun.
Abdurrahim Karslı: Evet, yani bizim sıkıntımız şu…
Merdan Yanardağ: Milletin iradesi olsun.
Abdurrahim Karslı: Ben inanan insanlara özellikle sizin vasıtanızla yalvarıyorum, insaflı insanlara yalvarıyorum. Bu yapılan partinin
icraatlarına baksınlar artık yani. Çok özür dilerim, bakın İslam’da yalan
söylemek en kötü bir adettir. Şimdi bu insanların, bu iktidardaki insanların doğru söylediği ne var?
Bakın, ABD dedi, sonra düşman oldu. AB dedi, Fatihi oluyordu
AB’nin, sonra düşman oldu. Çözüm Süreci dedi, sonra düşman oldu.
Balyoz, Ergenekon bağırsaklarını temizliyor, dedi sonra kumpas oldu…
Ne oldu yani, bunların dediği doğru? Dış politika, stratejik derinlik
dedi, sonra çıktı kendisi dedi ki Numan Kurtulmuş, zaten Suriye politikası baştan beri yanlıştı. Yani doğru olarak yapılan ne var? Ekonomide
ne var? Nereden nereye geldik? Yani her tüccar dönsün kendi haline
baksın.
Ha, zengin olanlar var, bu zengin olanlar ya…
Merdan Yanardağ: Yağmanın zenginleri, ya bir yağma düzeni kuruldu, onun zenginleri.
Abdurrahim Karslı: Vicdani rahatlık içinde değiller. Onun için biz
bu fikirleri, bu temel fikirleri bence oturup konuşmamız lazım. Türkiye’nin iki şeyden kurtulması lazım diyorum ben hep bağırarak, feryat
ederek: Bir; bu Siyasal İslam’dan, iki; Atatürk’ün görüşlerini ve düşüncelerini Kemalizm kisvesi altında reforme edip de aslından uzaklaştırıp
millete dayatma fikrinden kurtulması lazım.
Bu iki dayatma fikrinden Türkiye kurtulmadıkça bir yere gidemeyiz
ve bunun esası da bizim eteğimizdeki taşları döküp oturup konuşmakla
olur. Böyle bir anayasa olur mu ya! Anayasa dediğiniz umumi bir konsensüstür, en azından ekseriyetin konsensüsüdür. Şimdi sonuçlara bakıyorsunuz, neyi gösteriyor? Yüzde 51, yüzde 52… Kabul et ki yüzde 52
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ile evet çıktı, bu anayasa şimdi umumu kapsar mı oldu?
Merdan Yanardağ: Kapsamaz, yarısını dışında bırakıyor.
Abdurrahim Karslı: Evet.
Merdan Yanardağ: Üstelik de şiddetle karşı diğer yarısı.
Abdurrahim Karslı: Şiddetle karşı.
Merdan Yanardağ: Çok şiddetle karşı.
Abdurrahim Karslı: Yani bakın AKP’nin bir iddiası daha var. Ne
var? Kocaman bir iddia bakın; İttihad-ı İslam, ya! İslam Birliği. Şimdi
kabul edin ki bu samimi. İslam Birliği nereden başlar? Evvela biz kendi
aramızda birlik olmamız lazım ki…
Merdan Yanardağ: Türkiye’yi bölerek İslam’ı nasıl birleştireceksin?
Abdurrahim Karslı: Nasıl birleştireceksin? Yani fertlerin birliğinden başlar. Ondan da vazgeçtim ben, AK Parti’den de vazgeçtim, cemaatlere diyorum. Türkiye’de cemaatler birbirini inkâr ediyor. Cemaatler
ittihat etmedikçe, İslam nasıl ittihat edecek?
Onun için bizim oturup kendi temel değerlerimizi, ahlâki değerlerimizi, İslami düşünce ve tefekkürümüzü gözden geçirmemiz lazım, evvela da AK Partililerin gözden geçirmesi lazım. Bu zor bir şey değil ki.
Her gün ayrı bir şey değişik söylenmeye… Bir gün yani çıkıp diyeceksiniz ki, ben yanıldım Allah’ım beni affetsin. Ertesi gün diyeceksiniz
ki, ben ne aldandım ne aldattım. Böyle bir şey yok. Birisinde analar
ağlamıyor diyeceksiniz, şehitlere kelle diyeceksiniz, ertesi gün bu iş
bitti bundan sonra bu iş mücadeleyle, fiili mücadele ile olur, diyeceksin.
Yani Türkiye’de insanların oturup artık buna bakması lazım. Neden
korkuyor Türkiye’de insanlar biliyor musunuz? Bir tek şeyden: Acaba
bu da gitse Suriye gibi olur muyuz, diyor. Ben de diyorum ki hayııır.
AK Parti ve Erdoğan bizim son şansımız değil, biz şansımızı artırmak
için bundan kurtulmamız lazım. Çünkü devlet, millet…
Merdan Yanardağ: Suriye gibi olmamak için.
Abdurrahim Karslı: Olmamak için.
Merdan Yanardağ: Kurtulmak lazım.
Abdurrahim Karslı: Çünkü, devlet, millet, mukaddesat hepimizin.
Birisinin değil; ne Cumhurbaşkanının, ne Başbakanın, ne Bakanların;
hepimizin…
Merdan Yanardağ: Peki…
Abdurrahim Karslı: Yani toplumdaki sıradan bir insan onlardan
daha çok samimidir.
Merdan Yanardağ: Sayın Karslı, peki nasıl bir ahlâka sahipler?
Yani bir siyasal ahlâktan söz ediyorum, hani gündelik ahlâktan değil.
Mesela yine şey diyor ki, Ali Bulaç, durumu değerlendirirken, şimdi bir
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hani demiş ki Muhsin Yazıcıoğlu’na bir müddet Amerika’nın dediklerini yaparız…
Abdurrahim Karslı: Beraber gideriz, doğru.
Merdan Yanardağ: Sonra da…
Abdurrahim Karslı: Dirsek vururuz.
Merdan Yanardağ: Evet, Sonra millete hizmet ederiz mâni olurlarsa dirsek vurur gideriz, yürürüz. Şimdi bu açık ve yüz kızartıcı bir
işbirliğine önce evet demek.
Abdurrahim Karslı: Doğru…
Merdan Yanardağ: Hizmet etmek, emperyalizmin bütün kirli işlerini görmek.
Abdurrahim Karslı: Doğru…
Merdan Yanardağ: Ve ondan sonra da güçlenip, yani bu çok ikiyüzlü bir şey, yani siyaseten güvenilmeyecek, yani yalana hileye dayalı,
siyaseten ikiyüzlülüğe dayalı bir mücadele tarzı. Yani benzer bir şeyi
Usama Bin Ladin ve El Kaide’de görüyorsunuz.
Abdurrahim Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: Yani Wolfowitz ile birlikte çekilmiş fotoğrafları var. Biliyorsunuz Savunma Bakan Yardımcılığı yaptı. Amerika’daki
neo-konservatif hareketin, yeni muhafazakârlar hareketinin, muhafazakâr hareketin teorisyenlerinden biridir Wolfowitz. Kendisini Bush
daha sonra Dünya Bankası Başkanı yaptı.
Abdurrahim Karslı: Evet.
Merdan Yanardağ: Onunla bir silahı deniyorlar. Şey var, Hamas
var. Yani Hamas, Filistin Kurtuluş Örgütü’nün önünü kesmek için Mossad ve CIA’nın desteği ile kurulmuş.
Abdurrahim Karslı: Kuruldu.
Merdan Yanardağ: Ve onların koltuğunun altında büyümüş. Onlar
da aynı şeyi düşünmüşler; biz büyüyelim, güçlenelim.
Abdurrahim Karslı: Doğru.
Merdan Yanardağ: Sonra dirsek vururuz, yürürüz. El Kaide, sonra
dirsek vururuz, yürürüz.
Abdurrahim Karslı: IŞİD…
Merdan Yanardağ: IŞİD, sonra dirsek vururuz, yürürüz.
Abdurrahim Karslı: Aynı mantık.
Merdan Yanardağ: Amerikan, bir Amerikan imalatı IŞİD de, bir
Amerikan imalatı, çok belli. Diyor ki Ali Bulaç, çok enteresan burada
yani içeriden gelen bir isim olarak, bu arada belirtelim Ali Bulaç bir
Fethullahçı değil. Sayın Karslı da bunu teyit edecektir.
Abdurrahim Karslı: Evet.
Merdan Yanardağ: Ama Fethullah Gülen’in gazetesinde yazı yaz-
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dığı için tutuklanan insanlardan biri, AKP’li değil sadece. Şunu demiş
Ali Bulaç, diyor ki teklifini reddediyor ve yorumluyor: Nedir, nasıl bir
anlayışa sahiptir bu parti ve İslamcılar?
Sistemin onayını al. Sistem dediği küresel sistem.
Abdurrahim Karslı: Doğru…
Merdan Yanardağ: İmkânlarını kullan, sonra ben yokum deyip
diklen. Arkasından Saddam’ın Batı adına İran’la savaştıktan sonra Kuveyt’i işgal etmesini andırırcasına Suriye’ye “Bizim iç meselemizdir,
birkaç hafta sonra Emevi, Ümmiye Camii’nde namaz kılacağız diye silahla rejim devirmeye ve müdahale arzularını açığa vur. Bu ilk günden
yanlıştı. Bugün de faturası hepimize kesiliyor,” demiş. Anlayış bu mudur hocam? Yani sistemin onayını al, güç kazan sonra dirsek vur yürü…
Abdurrahim Karslı: Bakın ben size bir şey söyleyeyim, yani çok
açık ve net.
Merdan Yanardağ: Ya sizin gibi birçok kişi de, inanan Müslümanlar da var. Bunları tenzih ederim ama Bir Siyasal İslamcı Ekol var. Bir
akım var. Böyle davranıyor. Bunu bir tarz-ı siyaset olarak benimsemiş.
Abdurrahim Karslı: Şimdi daha açığını ben söyleyeyim size, daha
net. Belki bu kavramlar…
Merdan Yanardağ: Biraz dikkatli olmaya çalışıyorum.
Abdurrahim Karslı: Daha net söyleyeyim, açık. Benim gibi düşünenlerle bu arkadaşlar arasında İslam Hukuku açısından fikri ayrılık
vardır. Temel ayrılık, o da şu: Mesela ben adalet-i mahza taraftarıyımdır. Yani bir ferdin hakkı bile umum için feda edilmez. Adaletsizliğin
küçüğü büyüğü aynıdır. Ama bu arkadaşlara göre, özellikle Türkiye’yi
darûl-harp kabul ettikleri için birçok şeye cevaz vardır.
Merdan Yanardağ: Nelere cevaz vardır? Darûl-harp İslam için savaşılan ülke demek.
Abdurrahim Karslı:Evet ülke demek. Şimdi bunlar güya İslam
için savaşıyor. Dolayısıyla harp halindeler. Her türlü hile caiz… İşte
mesela devletin malından almak vs. Allah korusun... İşte bunlar hatta
fetvalar filan da çıktı ya işte beşte biri vs.
Merdan Yanardağ: Hırsızlık değildir, dediler ya.
Abdurrahim Karslı: Onun için yani çok özür dilerim. Benim için
günah kabul edilen bazı şeyler, bu tarz düşünen insanlar nezdinde sevap, onlar için sebep olan şeyler benim nezdimde günah telakki edilir.
Bu kadar fikri, felsefi bir ayrılığımız var. Bu sebepten de sevmezler bizi.
Bu insanlar bizi sevmez.
Niye?
Fikirlerine engel görürler. Sizden çok mesela beni engel görürler.
Niye?
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Şimdi siz konuşunca diyor ki, ya o zaten sosyal demokrat, zaten
başka bir mahalleden, başka bir camiden.
Merdan Yanardağ: Solcu…
Abdurrahim Karslı: Evet, ama ben bu yanlıştır, dediğim an bunu
bir ehl-i tarikle düşünüyor.
Acaba bu hakikaten yanlış mı? Onu bir başkası da düşünüyor. Onlardan birisi ile… Ben size şunu samimiyetle söylüyorum. Bakın herkes
duyuyor. AK Partili ve AK Parti’ye oy veren kiminle birebir konuşsam
ben hiçbir itiraz görmedim. “Doğru diyorsun, ” diyor. Eee? “Ama” diyor, o demin söylediğiniz var ya, “bir müddet ittifak edelim.” Ya şunlar
şunlar yanlış değil mi, diyorum. Ama diyor işte oyun yapıyordu işi idare etmek için. Yani bu fikir ve felsefe, çok affedersiniz ahlâklı olmayan
tavır topluma da yerleşti. Ben Erzurum’dayım birkaç gün önce.
Merdan Yanardağ: Erzurumlusunuz…
Abdurrahim Karslı: Erzurumluyum. Erzurum’daydım. Bakın Erzurum’da her evden bir kişi içeri girmiş aşağı yukarı. Hatta Erzurumlularla konuştuğumuz zaman ne diyor yaşlılar biliyor musunuz? Ermeni
mezaliminden beter zulüm yapılıyor şu anda. Çünkü adam birisiyle konuşmuş; sen diyor ByLockçuyla konuşmuşsun. Sosyal Demokrat, hiç
alakası yok yani, FETÖ’yle metöyle bilmem ne ile filan ilişkisi yok.
Düşünce olarak onunla alakası yok. Ama adam içeride bir sebepten.
Muhalif oldunuz mu, içeri gitmek için yetiyor. Ben de mesela muhalifim, ben de FETÖ’cü oldum. Üniversiteden ihraç edildim, çok önemli
değil. Zulüm yapılıyor. Şimdi bunlara zulümdür denilince, toplumdaki bazı insanlar ne diyorlar biliyor musunuz? Yani Erzurum’da böyle
feryat olmasına rağmen, peki niye bu yanlışlıklara evet diyorsunuz,
bu kadar oy alıyor? Herhalde diyor, durumu idare etmek için bunlar
gerekli. Ve havaalanında iniyorsunuz. Bakıyorsunuz bilboardlara “Sayın Cumhurbaşkanım,” “Sayın Başbakanım,” işte “Başkomutanım hoş
geldiniz.”
Yani diyorsunuz ki; bu kadar şikâyet ve feryat var, bu kadar yağcılık olmaması lazım. Soruyorum ben adama ne vereceksin? “Evet
diyeceh abi,” diyor Erzurumluca. E niye? “Gorhirıh abi” diyor. Gelinen
nokta bu, beyefendi…
Şimdi, bir insan irfanlı olsa, izanlı olsa; hakikaten Gerçek Müslüman olsa ne demesi lazım?
“Ulan gerçekten, Müslümanlar bizi idare ediyorsa zaten adalet vardır, hürriyet vardır, meşveret vardır, ben neden korkacağım?”
Ama öyle değil. Samimi söylüyorum aynen ifade bu, bir sürü şikâyet ediyor, hani ben de hukukçuyum ya, “işte damadı nasıl çıkarırız,
bizim oğlanı nasıl çıkarırız, kardeşimi nasıl çıkarırız içeriden?” diye
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konuşuyoruz. Ne vereceksin diyorum referandumda? “Evet diyeceh
abi” E niye? “gorhirıh abi” diyor. Gel işin içinden çık. Topluma bu fikir
yerleşti, topluma.
Medan yanardağ: Topluma ahlâksızlık yerleşti.
Abdurrahim Karslı: Evet.
Bakın bunu ben söylemiyorum, bunu bu Diyanet İşleri Başkanı ve
bundan önceki söylüyor.
Ne diyor?
“Şeklî olarak İslam arttı. Cemaatlere yardım yaptık, yurtlar verdik,
binalar verdik, paralar verdik.” Şimdi sohbete gelen insanlar azalmış,
Yok.
Niye?
Soruyorum ben adama. Ben hâlâ gidiyorum ya, hâlâ o işlerin içindeyim. Niye diyorum sohbete gitmiyorsun?
“Abi Cemaatin numarasını da gördük işte ne diye gitcez?”
Elli yıl bu pisliği temizleyemez inançlı insanlar.
Nasıl bir şey olması lazımdı, güya bunlar dirsek vurdular ya? Şimdi hürriyetler çok olması lazımdı, şimdi adalet zirvede olması lazımdı,
şimdi meşveret, şimdi istişare, şimdi ekonomi, şimdi dış politika herkese örnek olmalıydı ve ben size demem lazımdı ki; “Bakın Merdan Bey,
yanlış düşünüyorsunuz ya, inançlı insanlar idare edince böyle oluyor”.
Şimdi ben bu cemaatlerin, bu ekiplerin içinden gelmiş biri olarak
çıkıp da “Ben 28 Şubat’ı özlüyorum” diyorsam, bunlar oturup vicdanen
düşünmesi lazım, “Eyvaaah biz ne yaptık?” Ve herkes benim gibi düşünüyor. Korkusundan seslenemiyor.
Benim gibi bir öğretim üyesiydi, Numan Kurtulmuş’un ne işi var
orada, neyi elde etti? Eski söylediklerini inkâr mı edecek? Şunu söylemek istiyorum; biz oturup temelde insanlarla bu meseleyi konuşmamız
lazım, Siyasal İslam’ı konuşmamız lazım. Dayatmacılık ne adı altında
olursa olsun: “Kemalizm, budur çare.” Hayır arkadaş ya ben de düşüneyim Atatürk’ü bırak, sırf siz düşünmeyin.
Merdan Yanardağ: İki tarafta da bunu yapıyorlar.
Abdurrahim Karslı: Tabiî bunu istişare edelim, konuşalım bunu
beraber. Ve bu bizim istikbalimiz için şart, evlatlarımızın geleceği için
şart. Hiç kimseyi ben bu memlekette düşman görmüyorum. En uçtan,
bana en yakın görünen gibi olana kadar. Ve bazen; size samimi söylüyorum ben, en uçta telakki ettiğim, diyelim işte ulusal yapı vs. filan düşünceye sahip insanlarla, bu siyaset sebebiyle oturdum konuştum. En uç,
en tepedeki insan, baktım benim en yakınımdaki insandan daha rahat
anlaşabildiğim birisi. Ben kendi fikirlerimi ona anlatınca ne dedi biliyor
musunuz? En tepedeki bir insan “Ben de senin gibi düşünüyorum ya”
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dedi. “Böyle bir cemaat varsa beni de yaz.” Böyle…
Merdan Yanardağ: Çok iyi. Peki son bir soru Sayın Karslı, süremizin sonuna geliyoruz. Referandumda “evet” çıkarsa ne olur “hayır”
çıkarsa ne olur?
İki şey, bağlı bir soru: “Hayır” çıkarsa AKP’de bir parçalanma ve
yeni bir partinin kurulacağına dair işaretler var ya da bu konuda bazı
değerlendirmeler yapılıyor. Siz de bir partinin Merkez Parti’nin, Genel
Başkanısınız. Bu soruyu şu nedenle soruyorum, çünkü; AKP merkez
sağı da işgal eden bir parti, yani kendisi muhafazakar ve merkez sağ bir
parti değil, merkez sağı da işgal eden bir İslamcı partiydi aslında.
Abdurrahim Karslı: Ben kısaca o noktada şunu söyleyeyim: Bu
çok net, emin olun hiç tereddüdüm yok, siyasi düşüncemden dolayı
bunu söylemiyorum. “Evet” de çıksa, “hayır” da çıksa AK parti bölünecek.
Merdan Yanardağ: Bölünecek diyorsunuz.
Abdurrahim Karslı: Bu iş böyle gitmez. Çünkü bu kâinattaki kanunlara ters. Hürriyetsizliği, adaletsizliği, riyakârlığı, yalanı, gıybeti,
dedikoduyu, hırsızlığı bir insan ilanihaye sırtında taşıyamaz. Onun için,
“evet” de çıksa “hayır” da çıksa; bu cümlemin altını çiziyorum: AK
Parti bölünecek.
Fakat “evet” çıkarsa Türkiye’yi şu andaki düşündüğümüz sıkıntılardan daha çok sıkıntılar bekliyor. Türkiye bölünür. “Evet” nedir biliyor
musunuz? AK Parti’nin Türkiye’ye yapacağı en son kötülük olur, Türkiye’yi böler.
Merdan Yanardağ: Böler diyorsunuz.
Abdurrahim Karslı: Büyük Ortadoğu Projesi’nin en son aşaması
budur işte.
Merdan Yanardağ: “Hayır” belki bir yeni başlangıç için bir imkân
sağlar topluma.
Abdurrahim Karslı: Kesinlikle. Nefes aldırır topluma.
Merdan Yanardağ: Nefes aldırır…
Abdurrahim Karslı: Ve AK Parti’nin gidişi daha hızlı olur. Bir
kere, kesin gidecek, bu böyle yaşayamaz. Cevap veremezler. Bakın son
günlerde ne tartışılıyor? “Kontrollü darbe.” Bu çok ayıp bir şey aslında, bu cümle bile çok ayıp.
Ha ne diyor? Elinde dosya varsa… Fiili durumlar ortada ki. Ve
Uluslararası bütün istihbarat örgütleri diyor ki “Biz gelip Türkiye’nin
yanında duramadık.” Niye? “Çünkü inanmadık ki.”
Merdan Yanardağ: İnanmadık diyorlar evet.
Abdurrahim Karslı: Ve muhalefetin başındaki şimdi bunu söylüyor: “Sana mail geldi onu açıkla…” Yahu ne maili? Adama soruyor…
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Merdan Yanardağ: Takip ediyorsun demek ki, yazışmayı izliyorsun.
Abdurrahim Karslı: Sen takip ediyorsun. Bir de açık açık işte
biri: Genelkurmay Başkanı şu saatte öğreniyor, Cumhurbaşkanı iki saat
sonra öğreniyor, Başbakan üç saat sonra öğreniyor… Bu nasıl bir hükümet nasıl bir iş bu? Sonra Sayın Perinçek diyor ki “Ben günler önceden
biliyordum, bunlara da söyledim.”
Merdan Yanardağ: “Biz önledik,” diyor darbeyi.
Abdurrahim Karslı: “Biz önledik,” diyor darbeyi. Şimdi bütün
bu, affedersiniz, bu rezillikler ortaya çıkınca ben niye utanıyorum biliyor musun? İleride diyeceğiz ki birbirimize, bir memlekette bu kadar
da rezillik olur mu? Ya Balyoz ve Ergenekon Davalarında ben feryat
ediyordum, ben diyordum ki: hukukçuyum böyle yargılama olmaz. Bir
insan için 140 bin sayfa iddianame, Merdan bey… İddianame birkaç
sayfa olur, adam kendi suçunu anlar, gider savunur. 140 bin sayfa iddianame, al, içeride öl demektir. Okunur, aklında kalır mı, savunma olur
mu öyle?
Merdan Yanardağ: Mümkün değil.
Abdurrahim Karslı: Dolayısıyla bunların yaptığı eşyanın tabiatına
aykırı ve patlayacak, gidecekler. Ama “Hayır” şu sebepten hayırlı olur,
ben ona çalışıyorum şahsen, Türkiye nefes alır, önünü görür.
Merdan Yanardağ: Nefes alır, önü açılır ve yeni bir gelecek kurabilir.
Abdurrahim Karslı: Evet…
Merdan Yanardağ: Efendim katıldığınız ve katkıda bulunduğunuz
için çok teşekkür ederim.
Abdurrahim Karslı: Estağfurullah, ben size teşekkür ederim, çağırdığınız için, sohbet ettiğimiz için.[84]

***
Din maskeli AKP’giller, Vatana ve Halka düşmandır
Netçe görüldüğü gibi, bu Tayyipgiller yüzde yüz devşirmedir ve emperyalistlerin yapımıdır…
İhanet, hırsızlık ve din maskeli, insanları Allah’la aldatan, vatan satıcı bir haydutluk örgütüdür…
Bilime düşmandır, Özgürlüğe, Adalete, Demokrasiye düşmandır,
Vatan ve Halka düşmandır…
Bu sebepten sadece ilk ve ortaöğretimi değil, yükseköğretimi de-ü07 Nisan 2017 tarihinde Tele 1’de yayınlanan “5. Boyut” adlı programın ilgili bölümü alınmıştır, https://www.youtube.com/watch?v=cidU-U6MRFQ.
[84]
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niversiteleri de Ortaçağ kurumlarına yani Medreselere çevirmiştir.
Yargıyı ondan bitirdi… Yargı organlarını, Kaçak Saray’ın hukuk bürolarına dönüştürdü…
Her hukuk fakültesi mezunu AKP’li ve MHP’li genci üç aylık bir
kurs sonunda savcı ve hâkim olarak atadı…
Lise mezunu AKP ve MHP’lileri de polis, bekçi statüsünde silahlandırıp devlet gücü haline getirdi. Tayyip ve avanesi, Laik Cumhuriyet’i
dirhem dirhem aşındırıp tüketirken, kendi Ortaçağcı Haydutluk Devletini kuruyor…
Orduyu, Eğitimi, Diyaneti, Medyayı ve akla gelebilecek her türlü
kurumu bu şekilde ele geçiriyor; kendi yapısının bir parçası haline getiriyor…
Dikkat edilirse hemen tüm Rektörler Tayyipçidir gayrı…
Sevgili Boğaziçili Gençler;
Sizin Kayyum Melih hiç değilse Metallica, Rock dinliyormuş…
Ya diğer çoğunluğu?
Onlar zikir çekip ilahi filan dinler… Kimisi sarığı ve cübbesiyle oturur Rektör koltuğuna büyük bir kurumla (Mardin Artuklu Üniversitesi),
kimisi de “Arapça kutsal bir dildir, fakültede de etkin bir şekilde öğretilmektedir” (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı)
der.
Bizim öğrencilik yıllarımızın Sosyal Bilimler alanındaki en gözde
üniversitesi olan İstanbul Üniversitesinin bile yönetimi, Rektörlüğü, içler acısı bir durum sergilemektedir.
Ve de Badem’dirler onlar…
Bildiğimiz gibi Ortaçağcılar iki tip görünüme sahiptir. Birincisi,
Badem’lerdir. Bunlar malum… Ağızları, yolunmuş tavuğun gerisine
benzer…
İkinciler ise FETÖ’cü tipidir. Bunlar bıyıksız ve günlük sakal traşlıdır. Kimisi keçi filan da olur. Yani modern görünümlüdür böyleleri…
Boğaziçili Gençler; sizinki ikinci kategoriye girer…

Tayyip’in Eyüp Lisesi diploması da sahte
Saygıdeğer Halkımız;
Bu ABD, İngiliz ve İsrail ortak yapımı Mafyatik Yapı, Türkiye’yi
tutsak tuttuğu sürece halkımızın her kesimine zulümden başka bir şey
357

yaşatmayacaktır. O, istese de başka türlü davranamaz. Buna doğası elvermez. Böyle programlanmıştır o, yapımcıları tarafından.
Bütün bunlara ilaveten Tayyip’in yüksekokul diploması yoktur. O,
“Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçu da işlemiştir…
Onun en son mezun olduğu okul, “İstanbul İmam Hatip Okulu”dur.
İlahiyat Fakültesi ve Yüksek İslam Enstitüsü dışında herhangi bir üniversite ya da yüksekokula gidebilmesi-kayıt yaptırabilmesi için bir normal liseye başvurup fark derslerini vererek -yani onların da sınavlarından geçer not alarak- lise diploması alması gerekmekteydi o yıllarda…
Tayyip diyor ki; Ben Eyüp Lisesine kaydolup fark derslerini vererek
lise diploması aldım. O diplomayla Marmara Üniversitesine kaydoldum…
Ergun Poyraz’ın kitaplarında yazdığına göre, Eyüp Lisesi Müdürlüğü böyle bir başvuru ve mezuniyet olmadı, demiş.
Şimdi Hukukçu Yoldaşlarımıza bir görev daha çıktı…
Eyüp Lisesine hangi tarihte başvurup kayıt yaptırmış, hangi derslerden hangi notları alıp hangi tarihte mezun olmuş; bunların varsa eğer
gerçekliği, açığa çıkarılması gerekmektedir… Eğitim emekçisi arkadaşların daha iyi bileceği gibi bu konuya ilişkin daha yığınla sorulması
gereken soru ortaya konulup sorulabilir.
Eyüp Lisesine bir kez daha başvurup konuyu güncellemeliyiz…
Eyüp Lisesi bir kez daha; “Tayyip Erdoğan’ın bizimle hiçbir ilişkisi
olmadı. Bizde bu konuyla ilgili herhangi bir kayıt kürek yoktur”, dedi
miydi –ki bizce namuslu bir tutum ortaya koymak isterse öyle demelidir- Tayyip’in Diploma Sahtekârı olduğu bir kez daha kesinleşmiş olacaktır…
Tayyip’in bu konudaki ahlâksızlığı, kanunsuzluğu ve sahtekârlığı da
tıpkı Pelvan Hamza’nınki gibi ortaya seriliverecektir… Hem de helvacı
kabağı gibi…
Böylece de 83 milyon insanımızı aptal yerine koymasının bedelini
ödemeye başlayacaktır. Tabiî bunu yargı süreci takip edecektir: Hatta
askerliğini bile sahte diplomayla, Yedek Subay Kantincisi olarak yapmış olması boş düşecek, er statüsünde yeniden yapmak mecburiyetinde
kalacaktır… En azından “bedelli” olur, hiç değilse kamuya bir 20-30
bin lira ödemiş olur böylelikle… Hep kamuyu soyacak değil ya…
Bunlar olacak Kardeşler!
Bu denli tepeden tırnağa suça batmış insanların kaçışı kurtuluşu olmayacaktır. Olmamalıdır da…
Hep dediğimiz gibi, şu anki TCK kapsamında, Bağımsız ve Tarafsız
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Mahkemeler önünde… Emri yalnızca yasalardan ve vicdanından alan,
Mustafa Kemal’in deyişiyle;
“Fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür” savcı ve yargıçlardan oluşan
Mahkemelerin önünde… Hesap verecekler!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
10 Ocak 2020
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Sorosçu Kemal,
illegal suç örgütü AKP’giller’e
yandan çarklı destek atıyor
Yeni CHP’nin başına CIA, MI6, Mossad ve FETÖ Kumpas Kasetiyle getirilmiş TESEV’ci, Sorosçu Kemal!
Sen ne çapsız, ibiş adamsın ya!.. Çok sinsi ve ikili oynayıcısın da
aynı zamanda…
Diyorsun ki, 12 Ocak’taki Parti Meclisi Toplantısında; “Tayyip
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Yeminine sadık kalsın.”
Tayyip için; “Seni Halk seçti,” gibi bir yığın saçmalamada bulunuyorsun da, hadi bunları geçelim, şöyle diyerek özetçe:
Oğlum 1950’den beri Türkiye’deki iktidarları sadece Amerikan
Emperyalist Haydutları seçer… Gerisi işin kandırmacası, aksesuarı.
Bu, en kesin ve en acı siyasi gerçekliğimizdir…
Konuya gelelim: Ülen nerede meşru Anayasa; nerede meşru, en
azından kanuni Cumhurbaşkanı?..
Hadi sen hukuktan anlamazsın, okuyup araştırman da yok, fakat
mebzul miktarda avukat var avanen arasında, Meclise taşıdığın benzerlerin arasında… Malum ya; Partinden milletvekillerini sadece sen ve
yanına aldığın iki amigon seçiyormuş. Yani üç kişilik bir ekip seçiyormuş. Kimse de buna itiraz edemiyormuş malum nedenden dolayı.
Neyse… O avukat ordusundan hiç kimse de mi uyarmadı seni, ortada Anayasa filan olmadığı, Anayasa diye Tayyipgiller tarafından öne
sürülen metnin bir sahtekârlıktan, bir kandırmacadan ibaret olduğu konusunda?..
O sahtekârlık belgesini kimler hazırladı?
Kaçak Saray’ın hukuk başdanışmanlarından Burhan Kuzu ve Avanesi…
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Kuzu kim?
Zindaşti’nin rüşvet aracılığını yapan ahlâk ve namus yoksunu…
Malum ya; Kuzu’nun ayarladığı Hâkim, 3,5 milyon dolar para alarak
Zindaşti’yi tahliye etti. Zindaşti de pırrr diye uçup gitti. Ortadoğu’nun
en önde gelen, en ünlü uyuşturucu baronu, Kuzugiller’in adamıydı…
Tabiî Kuzu ne karşılığında yaptı bu aracılığı?
Sanırız bunun tahminini her arkadaş yapabilir. Kuzugiller, Zindaştigiller, ne kadar yasalsa, hukukla ilişkisi varsa bunların; bu Anayasa da
işte o kadar yasaldır, o kadar hukukla ilişkilidir.
Yani arkadaşlar; Kaçak Saray Avanesi, Tayyipgiller, Kuzugiller,
Zindaştigiller hep başla tarak gibidir.
Hatırlayacaksınızdır; namuslu gazeteciler soruyorlar Kuzu’ya birkaç yıl önce; “Hocam akademisyenliğiniz döneminde yazdığınız kitapta Başkanlık Sistemine karşı çıkıyorsunuz ama şimdi Başkanlık Sistemini savunuyorsunuz, bu ne iştir?”, diye.
Kuzu aynen şu ahlâk, vicdan ve namus yoksunluğunu belgeleyen
cevabı veriyor:
“Kitabımda savunduğum akademik görüşümdü, bugün savunduğumsa siyasi görüşümdür.”

İşte Kuzu böylesine düşmüş bir insan sefaletiydi… Bunların birbirlerini bulmaları rastlantısal değildir…
Bak Sorosdaroğlu; o sahte metnin oylatılmasından çok önce, Gerçek Yurtsever Bilim İnsanı Profesör Kemal Gözler, “Elveda Anayasa”
adlı bir kitap yazdı. Eğer bu sahte metin kabul edilirse, Türkiye’nin bir
kanun devleti olmaktan tümüyle çıkacağını, yönetimin tam anlamıyla
diktatörlüğe dönüşeceğini feryat ederek anlattı. Biz de bu saygıdeğer
hukukçunun değerli eserini Çağlayan Adliyesinin kitap satış odacığında
görüp aldık. Tayyip’in açtığı altı adet “Cumhurbaşkanına hakaret” duruşmalarından dolayı sık sık gidip geliyoruz ya adliyelere… Bu davalardan ikisi şu anda sürmektedir. 48’inci Asliye Ceza Mahkemesinde…
Tabiî 7 adet de hayvan düşmanlarıyla mücadelemiz nedeniyle açılmış ve şu anda bir tanesi sürmekte olan Kedi-Köpek Davalarımız da
var. İşte bunlar dolayısıyla sık sık gidip gelmekteyiz oralara…
Sizin avukatların filan hiç gözüne çarpmamış mı bu kitap? Yoksa
onlar da mı sen gibi okumayla yazmayla ilişkiyi kesmişler?
Yoksa bile bile mi böyle davranıyorsunuz?.. Yani Tayyip’in Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal edişini ve onların Sahte Anayasasını
meşru kabul ediyorsunuz?
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AKP’giller’in kendisi de anayasası da sahte
Fazla uzatmadan sözü Kemal Gözler Hoca’ya bırakalım. Biz, Hoca’nın kitabından uzun aktarımlarda bulunarak Tayyip’in kendisinin de,
anayasasının da bir sahtecilikten ibaret olduğunu anlattık, ortaya koyduk. Hem de bizi yargılama teşebbüsünde bulunan Tayyipgiller’in savcıları ve mahkemeleri önünde. Yani gerçeklikte biz onları yargıladık.
“Anayasa Değişikliği Teklifi kabul edilirse, şüphesiz içinde pek
çok temel hak ve hürriyetin sayıldığı ve başlığı ‘Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’ olan ‘2709 sayılı Kanun’ Türkiye’de yürürlükte
kalmaya devam edecektir. Ancak bu ‘Kanun’, gerçek anlamda bir
‘anayasa’ değil; iktidarı sınırlandırmayan, vatandaşların temel
hak ve hürriyetlerini devlet karşısında korumayan bir kâğıt parçasına, anayasa hukuku literatüründe ‘görünüşte anayasa (façade
constitution)’ veya ‘sahte anayasa (fake constitution)’ ve hatta ‘tuzak anayasa (trap-constitution)’ denmektedir.”[85]

Demek ki neymiş, Sorosdaroğlu Kemal Efendi?
Tayyipgiller’in “Anayasa” diye ortaya sürdükleri bu kâğıt parçası,
Anayasa Hukuku Literatüründe “görünüşte anayasa” veya “sahte anayasa” ve hatta “tuzak anayasa” diye adlandırılmaktaymış. Yani sadece
bir kandırmacadan, hileden, düzenden ibaretmiş bu nesne…
Ve siz de bu hileyi yemiş oluyorsunuz ya da yemiş görünüyorsunuz
Sorosdaroğlu…
Ülen hangi birinizle uğraşalım?
Nereye dönsek, nereye baksak hain, sahtekâr, Kuvayimilliye, Mustafa Kemal, İnönü ve Laik Cumhuriyet düşmanı dolu…
Boşuna hiç çekinmeden, hem de övünerek itiraf etmiyor CIA Şefi
Nelson Ledsky, “Biz Türkiye’de Meclisin her yerindeyiz”, diye…
Yani işin özeti, Meclisteki Beşli Çete’nin her biri Amerika’ya çalışıyor. Bunların alayını CIA, Mossad, MI6 oynatıyor… Ortak paydaları
bire bir aynı bunların.
Hepsi de ABD’nin kendilerine verdiği rolü oynuyor bu İhanet Tiyatrosunda…
Gelelim Tayyip’in diplomasızlığına…
Ülen Sorosçu; yüksekokul diploması olmayan biri nasıl Cumhurbaşkanı olur?
Bu gerçeği eşekler bile biliyor ülen!..
[85]

Kemal Gözler, age, s. 25.

365

Sen nasıl bilmezlikten geliyorsun!..
Tayyip’in diplomasızlığını da dünya âlem biliyor artık. Tayyip bu
konuda da ağır suçlara batmıştır. “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık.” Bunlar nedeniyle de yargılanacaktır ileride…
Ha, bu vesileyle şunu söyleyelim Hukukçu Yoldaşlarımıza, Tayyip
askerliğine karar aldırırken Askerlik Şubesine ne şekilde bir sahte diploma verdi acaba?..
MSB’yi nasıl kandırdı?
Bir de bunu soralım MSB’ye… Bakalım ne cevap verecekler…
Daha önce de söylediğimiz gibi Tayyip ortaöğretim mezunu olduğu
için askerliğini er olarak yeniden yapmalıdır…

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanlığı koltuğunda
nasıl tarafsız olabilir?
Gelelim bir başka mevzuya:
Tayyip şimdi hem AKP Genel Başkanı, hem de Cumhurbaşkanı (tabiî sadece görünüşte).
Durum bu olunca nasıl tarafsız olacak Tayyip?
O muhakkak ki CIA Şefi Morton Abromowitz devşirmesi hain kere
hain bir BOP Eşbaşkanıdır. Ve kendi itirafıyla da sabit olduğu üzere;
o görevi yapıyor sadakatle… Ve bu sebepten 18 yıldan beri iktidarda
tutuyor onu ABD…
Fakat bir an için varsayalım ki Tayyip’in yerine-onun koltuğuna son
derece dürüst, iyi niyetli biri oturdu. Öyle bir kişi tarafsız olabilir mi bu
statü içinde?
Kesinlikle hayır…
Çünkü adam, tarafsızı oynamaya kalktığı anda AKP Genel Başkanlığı gümbürtüye gider. Partisinin çıkarlarını, hak ve menfaatlerini savunamaz. Partisinin programını, siyasetini uygulayamaz.
AKP Genel Başkanlığını oynamaya kalktığı anda da tarafsızlığı ortadan kalkar; Cumhurbaşkanlığı Yemini güme gider…
Yani iki konum, birbirini dıştalar…
Hani Holywood filmlerinde zombiler var ya… “Yaşayan Ölü” deniyor ya bunlara… Zombiler ölü mü ölü, yaşıyor mu-canlı mı; yaşıyor,
canlı… İşte öyle bir durumdur Tayyip’in şu anki durumu.
Fakat unutmayalım ki böyle safsatalar, uydurmacalar yalnızca Holywood filmlerinde olur, görülür, yer alır.
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Gerçek hayatta olmaz böyle bir şey…
Korkmayı, eğlenmeyi, kandırılmayı baştan kabullenen insanlar sinemalara gidip izlerler böyle filmleri…

Ülkemizin bu hazin duruma düşürülüşünde
Meclisteki Beşli Çete de sorumlu
Kılıçdaroğlu nam Sorosçu Hafız; işte bu zırva-saçma, insan aklıyla
alay eden “Anayasa” adlı kâğıt parçasının bir hukuk garabeti olduğunu,
beş paralık bir değer taşımadığını ve bunun bir eşi benzerinin dünyada
olmadığını öne sürüyorlar, tüm namuslu hukukçular. Başta Prof. Kemal
Gözler, Ömer Faruk Eminağaoğlu ve Hukukçu Yoldaşlarımız gelmek
üzere…
Tayyipgiller, bu akla ziyan metni ve onun uygulamasını halkımıza
dayatarak 83 milyon insanımızı aptal yerine koymuşlardır.
Adamlar sırtlarını Amerika’ya dayamanın verdiği güvenle; “Biz
Yersen Lokantası açtık”, diyorlar…
Yargıyı, bir zamanlar FETÖ’nün yaptığı gibi ele geçirmiş adamlar…
Yargı, artık Kaçak ve Haram Saray Avanesinin bir Operasyon Silahı durumuna getirilmiş veya düşürülmüş bulunmaktadır…
Ve Türkiye’nin bu vahim ve elim duruma düşürülmüş olmasında,
Ana Muhalefet Partisi olarak senin, amigolarının ve Yeni CHP’nin de,
yukarıda bir bölümünü gösterdiğimiz gibi, payı vardır, dahli vardır,
sorumluluğu ve suçu vardır. Tabiî Meclisteki Amerika’nın belirlediği
Beşli Çete’nin diğer bileşenlerinin de…
Bugünleri de aşacağız. Geçmişteki benzerleri gibi bu hainler güruhunu da yeneceğiz…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
20 Ocak 2021
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AKP’giller,
doğaları gereği Bilim ve Laiklik düşmanıdır
Sevgili Gençler!
Üniversite yerleşkesinin dışına çıkıp ülke genelinde olup bitenleri
görüp kavramadan, Kaçak Saraylı Caligula ve avanesinin okulunuza, dolayısıyla da size neden saldırdığını anlayamazsınız… Kayyum
Rektör Melih Bulu’nun misyonunu anlayamazsınız.
ABD, İngiltere ve Siyonist İsrail tarafından Türkiye’de iktidar
tepesine tünetilen Tayyipgiller, adım adım Din Devletine gidiyorlar.
Efendileri olan emperyalist haydutlar böyle programladı bunları.
Türkiye’yi yarısömürge olarak sürgit ellerinde tutabilmeleri için burada oluşturulacak bir Din Devleti mükemmel bir imkân sunar onlara…
Çünkü Ortaçağcı bir Din Devletinde bilim ve teknoloji oluşmaz,
gelişmez… Edebiyat, sanat, kültür gelişmez. İnsanlar düşünmekten,
sorgulamaktan alıkonur.
“Dinle bilim çelişmez”, diyenler en büyük yalancılardır. İçtenlikliyseler, cahiller ve gafillerdir.
Batıda 15’inci Yüzyıl’dan itibaren gelişen Burjuva Devrimleriyle
birlikte insan zihni din dogmalarının prangasından kurtulabilmiş ve bilimi, teknolojiyi hızla geliştirmeye başlamıştır.
Burjuvazi, 20’nci Yüzyıl’da ulaştığı emperyalizm aşamasına kadar,
Tarihte ilerici bir rol oynar. Ve o 500 yıllık dönemde kaba da olsa materyalisttir burjuvazi. Neyse, geçelim…
20’nci Yüzyıl’da Burjuvazi, Kapitalizmin Tekelci Kapitalizm demek olan Emperyalizm aşamasına ulaşmasıyla birlikte gericileşip asalaklaştı. Ve tıpkı kökü Antika Tarihe dayanan Antika Tefeci-Bezirgân
Sermaye Sınıfı gibi çürüyüp gericileşti. Ve tahakkümü altında tutmak
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istediği sömürge-yarısömürge, bağımlı ülkeleri sürgit sömürebilmek
için halkları din afyonuyla uyuşturup sürüleştirmek istedi. Bunun için
de her ülkede en gerici sınıflarla ittifak kurdu.
İşte bu amaçla Sovyetler Birliği’nin güneyini oluşturan İslam ülkelerini Muaviye-Yezid Diniyle doktrine ederek bir “Yeşil Kuşak” meydana getirdi. Bununla da “yumuşak alt karnından” çevreledi-kuşattı
Sovyetler’i…
Ne diyor bu projenin en önde gelen uygulayıcısı, CIA Ortadoğu Masası Şefi Graham Fuller?
“İslam, Komünizme karşı iyi bir set oluşturuyordu.”
Üstelik Tayyipgiller’in İslamı, Muaviye-Yezid İslamı’dır. Yani
Mekke Dönemindeki devrimci ruhu alınarak içi boşaltılmış ve Kabuğa
döndürülmüş İslam’dır. Bir anlamda Sahte İslam’dır. Veya CIA-Pentagon-Washington İslamı’dır.
Tayyipgiller hem devşiricileri, yapımcıları, iktidara getiricileri ve 18
yıldan beri orada tutucularına yani efendilerine verdikleri sözü tutmak,
hem de cahil ve yoksul kitleleri “Allah’la aldatabilmek” için tüm kural,
kanun ve kurumlarıyla eksiksiz bir din devleti inşa ediyorlar, günbegün…
FETÖ’yle omuz omuza vererek Ordunun, Yargının işini bitirdiler.
Yani din devleti kurumları haline getirdiler buraları.
Boğaziçi, ODTÜ gibi birkaç üniversite kaldı geriye. Melih Bulu aracılığıyla Boğaziçi’ne saldırı işte bu planın ya da Ortaçağcı gidişin bir
parçasıdır, muharebesidir…
Ortaçağ yürüyüşünde önlerine çıkan bir engel ya da ele geçirilmesi
gereken bir kale olarak görüyorlar Boğaziçi’ni Tayyipgiller…
Bu üniversitede laik ve bilimsel eğitim yapılmaktadır… Laikliğin
önemini kavramış ve sorgulayan düşünceye sahip; doğa ve toplum
olaylarını sebep-sonuç ilişkileri bağlamında irdeleyen gençler yetiştirilmektedir…
Bu iki özellik, yani Laiklik ve Sorgulayan akıl, aydınlık düşünce,
Tayyipgiller’in en korktukları ve nefret ettikleri, özellikle kin besledikleri, ortadan kaldırmak, yok etmek istedikleri anlayış ve niteliklerdir.
Bu gençler laikiz diyorlar, Tayyipgiller; “Laiklik dinsizliktir, biz Şeriatçıyız”, derler…
Boğaziçili gençler bilime inanırız, insanlığı bilim ve özgür, sorgulayan düşünce kurtaracaktır, derler; Tayyipgiller’se; “Bilime inanmak
dinsizliktir, biz ‘cahil ferasetine’ güveniriz ve onu severiz”, derler…
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Yani özetçe; Tayyipgiller “Kokmuş Karanlığın” savunucusudurlar
ve toplumu o bataklığa götürüp orada tutmak, bu sayede de iktidarlarını
sürdürüp gitmek istiyorlar…
Bu sebepten de Tayyipgiller için Boğaziçi ve ODTÜ gibi üniversiteler, ele geçirilip dönüştürülerek yok edilmesi gereken öncelikli hedeflerdendir.
Onlar, Türkiye’nin tüm eğitim kurumlarını Pakistan-Peşaver Medreselerine dönüştürmek istemektedirler. İmam Hatipler, ENSAR’lar,
TÜRGEV’ler, TÜGVA’lar, tarikat yurt ve okulları bu gidişin parçalarıdır, bölümleridir, göstergeleridir…
Kaçak Saray avanesinin dininde, CIA-Pentagon Dininde; yalan, dümen, iftira, hırsızlık, vatan satıcılık ve Amerikan uşaklığı en önde gelen
buyruklardır.
Bu sebepten de okullarına yapılan bu hayâsızca saldırı karşısında
direnen, nefis savunması yapan, en insani biçimde barışçıl gösteri,
protesto hakkını kullanan sevimli gençleri hemen terörist ilan ediverdi
Tayyipgiller avanesi…
Kaçak Saraylı ve avanesi, karşılarında onurunu korumak isteyen
insan görmek istemez. Onlar uysal, zavallı sürü hayvanları görmek isterler…
Bu nedenle de üniversitemizin yönetim kadrosunu biz kendimiz belirleyelim, diyen temiz kalpli, iyi niyetli gençlerin, öğrencilerin bu en
haklı ve meşru talepleri karşısında öfkeden çılgına dönerler. Öğrencileri
anında terörist ve gayri milli ilan ederler… Üstelik de; “Bu teröristler
Kâbe’mize hakaret ettiler”, diyerek en iğrenç iftiraları atmaktan çekinmezler. Üstelik polislerine coplatırlar, tekmeletirler sizi. Gözaltına aldırıp savcılarına, yargıçlarına yargılatırlar sizi…
Hatırlanacaktır; Gezi İsyanı günlerinde de; “Eylemciler, Bezmi
Alem Valide Sultan Camii’nde içki içtiler; Kabataş’ta türbanlı bacıma
saldırdılar, çocuğuyla birlikte yere düşürüp üzerine işediler”, diyerek
en alçakça ve insafsızca iğrenç iftiralar atmışlardı. Bunlarda utanma
arlanma yoktur… Her türden yalan ve iftirayı hiç duraksamadan ve herhangi bir rahatsızlık duymadan atarlar. Her kötülüğü yine aynı şekilde
ederler…
Sanki bunların her biri, insan suretine bürünmüş İblislerdir…
Kendilerini kötülük yapmak, insanlara zulmetmekle görevli bilirler,
hissederler… Bundan da haz alırlar…
Bunlara karşı mücadele etmek, namuslu ve bilinçli her aydının, her
yurttaşın öncelikli işi olmalıdır… İktidarları da yıkılacaktır.
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Sırtlarını dayadıkları, kucağında oynadıkları Amerikan, İngiliz Emperyalist Haydutlarıyla Siyonist İsrail de kurtaramayacaktır bunları…
İhanetlerinin, hırsızlıklarının, yolsuzluklarının, vatan satıcılıklarının, Kuvayimilliye ve Laiklik düşmanlıklarının hesabını vereceklerdir.

Çözüm, AB-D Emperyalistlerine ve
kuklası AKP’giller’e karşı mücadele etmektir
Sevgili Gençler!
Kaçak Saray avanesinin zulüm iktidarı veya benzer iktidarlar var
diye ülkemizden kaçıp gitmek yok! Eğer gidersek, insanlığımızın hakkını tam vermemiş oluruz. Bakın bu yoksul, çilekeş Halk, alınterinden
kesilmiş paralarla bizi böyle okullara gönderip okuttu… Bilgi ve beceriyle donattı. Bunun karşılığı olarak, Halkımıza hizmet ederek onun
yaşam kalitesini yükseltecek teknolojiler üretip ekonomiye sokarak
borcumuzu ödememiz gerekir.
Ayrıca halk düşmanlarının, emperyalizmin uşaklarının tahakkümcü, sömürücü iktidarlarını yıkıp gerçek bir halk iktidarı kurmak için de
kavgaya girmeliyiz. Ülkemizi herkesin kardeşçe, mutlu yaşayabileceği
bir yer haline getirmeliyiz. Bunun için mücadele etmeliyiz.
Tayyipgiller gibi zulüm, soygun ve ihanet iktidarları, Tarihteki benzerleri gibi er geç yıkılacaktır… Bunlardan korkmanın gereği yok…
Unutmayalım ki zulme ve zalime karşı mücadele etmek en yüce ahlâki ve insani değerdir…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
6 Şubat 2021
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