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Diploması yok,
Bu sebeple attığı bütün imzalar,

Yok Hükmündedir!





Ayrım
Bir
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Meclis’te muhalifi oynayan Amerikancılar
Sorosdaroğlu Kemal nam Hafız ve NATO’cu Meral nam Hafize!
Ha bir tek de olsun, bir tek, sorun bakalım Masayı Devirecek So-

ruyu:
“Diploma nerede?”
Sormazsınız, soramazsınız, değil mi?
Çünkü sorarsanız; Kaçak Saraylı Neron’un Saltanatı yerle bir 

olur. ABD ise uşaklarının böylesine rezil rüsva olmalarını istemez. 
Usturuplu bir biçimde, hizmetkârlığı birbirinizden devralın, der. Böy-
le yapmazsanız efendiniz, sahibiniz ABD Emperyalist Haydudunun 
sizin için belirlediği sınırın dışına çıkmış olursunuz. O zaman da 
efendiniz ABD Çakalı sizi “ham yapar”, değil mi?

“Diploma nerede?” diye bir kampanya başlatırsanız Masa Devri-
lir. Kaçak Saray Saltanatı paldır küldür yıkılır…

Ama siz bunu istemiyorsunuz. ABD Efendimiz nasıl olsa iktidarı 
Tayyipgiller’den alıp bize verecek… Efendimize hizmete biz devam 
edeceğiz artık, tabiî koltuğa da oturmuş olacağız böylece, diye düşünü-
yorsunuz ve öylece de davranıyorsunuz…

Bre ihanet tiyatrosunda muhalifi oynayan satılmışlar!

AKP’giller, halkımıza cehennemi
bu dünyada yaşatıyor

Kaçak Saraylı Neron yakıp yıkıyor memleketi… Ne Laik Cumhu-
riyet bıraktı, ne Yargı, ne Ordu, ne Eğitim, ne Ahlâk, ne de Hak Adalet, 
Vicdan Merhamet! Ve tüm bunlara ilaveten Ekonomiyi de yakıp yıkıp 
mahvetti… Parayı-TL’yi pula çevirdi. Bir haftada TL yüzde 15 değer 
kaybetti. Türkiye’nin dış borçları trilyonlarca lira arttı…

Halkımız kuru soğana, kuru ekmeğe muhtaç edildi. İşsizlik çığ gibi 
büyüdü…
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Çalışanlarımızın yüzde 42’sinin mahkûm edildiği Asgari Ücret 220 
dolara düşürüldü... 220 dolarla bir aile nasıl yaşar ya?.. Evin kirasına 
bile ancak yeter bu para... Vicdansız halk düşmanları...

Üniversite bitirmiş gençlerimizin yarıya yakını geleceğini yabancı 
ülkelerde arar hale geldi. 

Yani özetçe; alınteriyle geçim sağlayan insanlarımız için milyon-
larca şehidin kanlarıyla sulanmış bu cennet vatan, cehenneme çevril-
miş durumda…

Hiçbirinin umurunda değil ya…
Çünkü alayı ABD devşirmesi, ABD piyonu…
Şimdiden ilan ediyoruz ki bir kez daha;
Kaçak Saraylı Neron’un şefliğini yaptığı AKP’giller, çıkar amaçlı 

mafyatik bir yapıdır. Kesinlikle, yasalara göre işleyen normal bir burju-
va partisi değildir. Bunların her yaptığı suçtur, kanunsuzluktur, hırsız-
lıktır, yolsuzluktur, ihanettir, vatan satıcılığıdır…

Bunlar köpeğe bile “kumpas kuracak” kadar küçülmüşlerdir, insan-
lıktan çıkmışlardır.

Yani bunların attığı tüm imzaların çöp hükmünde olduğunu, yaptı-
ğı bütün antlaşmaların, sözleşmelerin yok hükmünde olduğunu ortaya 
koyacağız…

Bunlar; il, ilçe yöneticileri dahil olmak üzere, belediye yöneticile-
ri dahil olmak üzere, en tepelerine varıncaya dek Çelik Bilezikle tanı-
şacak ve kanun karşısına çıkarılacak... Emri yasalardan ve vicdanından 
alan savcı ve yargıçların oluşturduğu mahkemeler önüne çıkartılacak. 
Ve işledikleri binbir türlü suçun, yaptıkları kanunsuzluğun hesabını ve-
recekler… Suçlarının biri bile yanlarına kalmayacak…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Kasım 2021



Ayrım
İki
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Köpek Toplattırıcı
Zamla, zulümle, İşsizlik-Pahalılık Cehenneminde insanlarımızın 

kanını kuruttun. Yaptığın, yaptırttığın cinsiyet ayrımcılığıyla, kadını 
aşağılamalarınızla, “iyi hal indirimleri”nizle sapıklara, canilere, ka-
dın katillerine teşvikte bulundun. “Bir kereden bir şey olmaz” dedirt-
tiğin bakanlarınla, yandaş tarikat, cemaat ve kurslarda körpecik yav-
rularımızın ırzlarına geçirttin. 

Dağlarımızı, ovalarımızı, ırmaklarımızı yabancı maden arayıcıla-
rına siyanürle zehirlettin… Yine aynı insan sefaleti açgözlü Paraba-
balarına ormanlarımızı yok ettirdin. 

HES’lerinizle derelerimizi kuruttun…
Ege’de 20 Ada’mızı ellerinle teslim ettin Yunanistan’a, efendile-

rinden olan AB’den “müzakere tarihi” alabilmek için…
Orduyu Suriye’ye sokup 600 civarında vatan evladımızın katline 

sebep oldun. 300 milyar dolar zarara soktun ülkemizi…
Ve 6 milyon kaçkın Suriyeliyi, yüz binlerce Afgan ve Pakistanlıyı 

Türkiye’ye yığdın…
Bir milyon Suriyeliye de yasadışı biçimde vatandaşlık verdin, nasıl 

olsa bunlar benim sadık oy tabanım olur, diyerek…
Sadece kendin ve aile efradın, Abdüllatif Şener’in tespitine göre 

300 milyar dolarlık kamu malını aşırıp lüplediniz, küplediniz…
Her işiniz yalan dolan, hile, dümen, riya, iftira, dolandırıcılık ve 

ihanet… Vatan satıcılık…
Tam anlamıyla-dört dörtlük-eksiksiz bir Hırsızlar, Dolandırıcılar 

ve Vatan Satıcılar İmparatorluğu kurdun. Ve şimdi de zulmetme, öl-
dürme, katliam yapma sırasını köpeklere getirdin…

Öyle mi?
Sahipsiz, korunmasız, savunmasız, çaresiz sokak köpeklerine…
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Her gün taş, sopa, tekme yiyen, bağırılıp çağırılıp küfredilen zaval-
lı, kadersiz sokak köpeklerine…
Karınlarına bir parça kırık kırsık bulup koyup hayatta kalabilmek, yav-
rularını büyütebilmek ve nesillerini sürdürebilmek için geceler boyu 
çöplükleri dolaşan, gün ağarınca da kimseye görünmeyerek insanların 
zulmünden korunmaya çalışan, bu amaçla da sığınıp saklanabileceği bir 
yer bulma telaşında olan garip sokak köpeklerine…
Her söz, her davranış ve her olaydan binbir yalan, iftira ve riyakârlıkla 
kendine pay ve kâr çıkarmaya çalışan, siyasi rant elde etmeyi hiç ihmal 
etmeyen Kaçak Saray Mukimi Tayyip nam Hafız, tabiî şu talihsiz ola-
yın da üzerine atlamayı ihmal etmedi:

AKP’giller’e üye bir Antepli işverenin evinde baktığı iki Pitbull’u 
vardır. Hayvanlar sakin ve uyumludur. Öylesine ki, küçücük (4 yaşın-
da) bir bebekle bile sarmaş dolaş yatıp uyuyabilmektedir. 

İşte bu hayvanlar, aylar boyu birlikte yattığı 4 yaşındaki Asiye yav-
rumuzu ağır yaralamışlardır. Asiye, köpek sahibi patronun işçisinin kı-
zıdır.

Neden yapmıştır hayvanlar bunu?
Her hayvanın hassas, gıdıklanan, kolay acıyan, onun asla dokunul-

masını istemediği bölgeleri vardır. Kedilerin karınları, köpeklerin bu-
runları, ağızları…

Ayrıca her kedi ve köpeğin tıpkı insanlar gibi farklı kişilikleri, psi-
kolojileri ve tepki biçimleri vardır…

Bazı kediler vardır, kendisi istemediği vakitler sevemezsiniz, hatta 
dokunamazsınız bile onlara.

Ve bazı kediler de vardır, insan canlısıdır. Ne yaparsanız yapın (tabiî 
sevgi bağlamında) size ses çıkarmazlar. Genelde bizim Anadolu Tekirleri…

Bazı kediler de vardır ki asla sevilmekten hatta dokunulmaktan hoş-
lanmazlar…

Köpeklerin de farklı kişilikleri ve psikolojileri var
Köpeklerde de durum aynıdır. Mesela eşim ve benim sokakta baktı-

ğımız (eskiden sekizdi, altı aydan beri altı kaldılar. İkisi bilinmeze git-
ti. Kuşkusuz başlarına bir felaket geldi) köpeklerden hiçbiri, kendilerini 
dokunarak sevmemizi istemez. Gece saat 23.00’le 01.00 veya 02.00’de 
gelirler besleme yaptığımız yere, beş dakika içinde yemeklerini yer ve 
ortadan kaybolurlar, insanların kötülüklerinden korunmak için. İnsan-
larla karşılaşmamak için…
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İşte bu hayvancıklar bizi görünce çok sevinirler, oyunlar yaparlar 
bize, hatta biri koşarak yanımıza gelir, sağ elimle taşıdığım yemek ko-
vasının içine başını sokar ve yemek döktüğümüz yere varıncaya dek iki 
lokma alarak ağzına, onu yer. Ben de izin veririm buna… Fakat bu da-
hil hiçbiri kendilerine dokunmamıza izin vermez… Hemen geriye atar-
lar kendilerini. Biz de bu konuda ısrarlı olmayız. Tersine, insanlardan 
ne kadar uzak dururlarsa o kadar az kötülükle karşılaşırlar ve uzun ya-
şarlar, deriz.

Apartman önünde yaşayan ve orada baktığımız beş köpekten biri 
de dokunmamıza kesinkes izin vermez… Bu köpek (Sarıkız) diğer üç 
kızımızın da annesidir. Ortalama beş ya da altı yıldan beri biz bakarız 
buna. Yavrularını da burada doğurdu. Dokuz sağlıklı yavruyu yedi se-
kiz kilo olana dek büyütmüştük. Alt katımızda oturan Rizeli komşu Be-
lediyeye şikâyet etti. Alıp götürdüler. Orada tabiî “Barınak Hastalığı”na 
yakalanmışlar. Üçü orada ölmüş. Diğerleri de hastalanmış. Uzun uğ-
raşlar sonucu altısını geri getirebildik… Yaptığımız antibiyotik tedavi-
si sonunda ancak dördünü kurtarabildik, ikisi öldü. İyileşenlerden biri 
de fırıldak, hep ikili oynayan, yan apartmandan Kemahlı bir komşunun 
kovalaması sonucunda gidip kayboldu. Bizden habersiz yapıyor bu za-
limce işi tabiî… Sonuçta kaldılar üç kız kardeş. Bir de anne, etti dört. 

HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut ve Eşi Hacer Ankut, 
gece yarısı sokak köpeklerini beslerken...



Daha önceden de bir köpek vardı sokağımızda, etti beş. Beş kız… 
Hepsi de birbirinden sevimli. Kısırlaştırılmış…

Ölümcül hastalıklardan kurtarıp geniş balkonda baktığımız da iki 
köpeğimiz var…

Biri, akşamları isterse sokağa çıkıp enerji boşaltımı yapabilir. Diğe-
riyse küçükken yaşadığı travmadan dolayı sokağa çıkmaz. Sadece evin 
içinde dolaşabilir…

Velhasıl; şu an evin yüz elli metre uzağında 6, apartman önünde 5, 
iki de balkonda olmak üzere toplamda 13 köpeğe bakıyoruz. Bunlardan 
yedisi dokunmamıza izin vermez. Sadece sözle severiz onları…

Demek istediğimiz; hayvanların da insanlar gibi kişilikleri, psikolo-
jileri farklı farklıdır. 

Demek ki hepsine biz de farklı davranacağız. Kişiliğine-huyuna su-
yuna uygun davranacağız… Aksi durumda sorun yaşarız…

Köpekleri, onların özelliklerini iyi bilmeyen çocuklarla 
yalnız bırakmak olmaz

Öyleyse küçük çocukları ve hayvanların bu özelliklerini bilmeyen 
çocuk ve ergenleri hayvanlarla baş başa bırakmamak gerekir. 

Kapı önünde baktığımız köpeklerden Salep, orta boy, beyaz üzeri si-
yah noktaları olan bir kürke sahip av köpeğidir. Çok uyumlu ve sakin 
bir hayvandır. Onu da yıllar önce-gençken şikâyet edip yeni doğmuş 
yedi yavrusuyla birlikte Barınağa aldırdılar ve yavrularını orada öldürt-
tüler. Eşim günlerce elinde yemek kabıyla yollara düşüp birkaç vasıta 
değiştirerek ve sonrasında bir hayli süre yürüyerek Barınağa gidip Sa-
lep’i besledi ama yavrularını kurtaramadı. Barınak Hastalığı onları ha-
yattan kopardı. Yine uğraşlar sonucu Salep’i kısırlaştırıp sokağımıza 
geri getirebildik. Salep şimdi yaşlı…

Sokakta-kaldırımda yazın öğlen uykusundayken yine alt komşumu-
zun altı-yedi yaşındaki torunu bir yassı taş parçasını Salep’in ağzına 
sokmaya çalışıyor. O da uyku sersemliğiyle bir saldırıyla karşılaştığı-
nı düşünüp hart diye çocuğun elini ısırıyor. Çocuğu hastaneye götürü-
yorlar, Salep’i de Belediyeye şikâyet ediyorlar… Salep’i alıp götürdü-
ler yine Barınağa. 

Bunu fırsat bilen hayvan düşmanları sokağa çıkıp (Pazar günüydü) 
kinlerini kustular. Kadınlı erkekli…

Bana; “Amca sen memleketine git, orada yap hayvanseverliğini”, 
diyenler bile oldu… 
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Ben onlara; “Her gün onlarca çocuğa, kadına, kıza tacizde, tecavüz-
de bulunuluyor ve yine en az bir kadın öldürülüyor, onlara hiç sesiniz 
çıkmıyor. İş gariban hayvanlara gelince bakın nasıl da birleşiveriyorsu-
nuz”, dedim.

Ve ilaveten; “Yavrum sizde vicdan teşekkül etmemiş, o sebeple in-
san olamamışsınız”, dedim. Ve son olarak da; “Köpeklerin, kedilerin 
kılına zarar verdiğinizi görmeyeceğim”, dedim. Bu sözümün anlamını, 
önceki tanıklıklarından dolayı biliyorlardı. Seslerini kestiler…

Yine de gizli gizli, hayvanları Belediyeye şikâyet yarışı içinde ol-
duklarını biliyorum…

Salep’i de on günlük karantina sonrası geri getirttim. 
Yani demek istediğimiz şu ki; çocuklar gözetimsiz olarak hayvanlar-

la baş başa bırakılmamalıdır. 
Antep’teki trajik olayda, sanırız yavrumuz, köpeğin ağzına, burnuna 

bir şey yaptı. Tırnaklarıyla filan dokundu oralara. Çocukların tırnakla-
rı ince ve keskin olur. Hayvan da kendine kötü niyetle bir saldırıda bu-
lunuldu gibi değerlendirdi o davranışı. Onun üzerine de kalkıp saldırı-
ya geçti…

Sorun köpekte değil onun nasıl yetiştirildiğinde
Pitbull’ların diğer köpeklerden farkı, güçlü kaslara sahip oluşları, 

özgüvenli ve cesur oluşları ve çenelerinin çok güçlü basıyor oluşudur. 
Doberman, Rottweiler, Arjantin Dogo gibi yapay ırktır. Doğal ırk 

değildir. Fakat o da diğer köpekler gibi bir köpektir işte…
İyi yetiştirilir, sevgiyle büyütülürse, iyi huylu, sakin, korumacı bir 

köpek olur. Güçlü bir köpek olduğu için enerjisini boşaltması için do-
laştırılması gerekir. Her iri, güçlü köpeğin de ihtiyacıdır bu. 

Bir ay kadarlık bir sürede, bizim de bir Pit’imiz oldu. Olay şöyleydi: 
Geçtiğimiz yaz bir öğle sonrası, sokağımızdaki beş köpeğin hepsi 

yoğun biçimde havlamaya başladı. Eşim sokağa çıktı, durumu kontrol 
etmek için. Sonra beni çağırdı. İndim aşağıya. Çocuklar kaçışıyor, bü-
yükler taş ve sopalarla kovalıyorlardı hayvanı. Bizim demirbaş köpek-
çikler de alan korumasına geçmişler, mekânlarına sokmak istemiyorlar-
dı Pit’i. Daha doğrusu kovup atmak istiyorlardı davetsiz konuğu.

Koşup yaklaştım yanına; “Gel benim yakışıklı oğlum, nereden gel-
din sen? Gel bakalım dedenin yanına”, dedim. Hayvan sanki Türkçe 
anlıyormuş gibi geldi yanıma. Kuşkusuz beden dilimi okumuştu. Kö-
pekler en iyi beden dili okuyucularıdır… Tasması vardı boynunda. Tas-
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masından tutup bizim eve doğru getirmeye başladım. İtirazsız uydu 
bana. Evin bitişiğinde, ikili oynayan Kemahlılar apartmanı vardı. Ko-
şup onların bahçesine girmek istedi. Sopalarla karşı koydu, alayı da 
Tayyipçi olan Kemahlılar (Aile apartmanıdır orası). Hayvan geri dönüp 
bana geldi tekrar. Ben de tasmasından tutup bizim evin alt yanında bu-
lunan metruk gecekondunun bir odasına götürüp koydum. Eşim, yemek 
ve su getirdi. Sevip iyice sakinleştirdik hayvanı. Karnını doyurup suyu-
nu içti ve dinlenişe geçti. 

Tüm Yoldaşlara haber saldım. Üsküdar Belediyesinin “Minik Dost-
lar Kliniği”nden tanıdığım hayvansever aktivist dostlara da haber ver-
dim; “Yahu şu uyumlu, sevimli Pit’e uygun bir yer bulalım, sahiplendi-
relim”, diye. Görüntüsünü de attım; “Bakın nasıl da güzel bir hayvan”, 
diye…

Bir tek dönüş oldu, Nakliyat-İş Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
Başkan’dan. Aksaray’daki otoparkçı; “Getirin abi, ben de bakarım, is-
teyen olursa onlara da veririz”, dedi, diye… Birlikte değerlendirdik du-
rumu, ikimizde de tam bir güven oluşmadı. Bir süre daha dursun baka-
lım, belki daha güven veren biri çıkabilir, dedik. 

Bu arada hayvan odada sıkıldı… Gecekondunun içine salalım, de-

Meçhulden gelip meçhule giden garip Pit’imiz...



dik eşimle… Gecekondu; iki küçük oda, antre, küçük banyo ve mutfak-
tan oluşuyordu. Fakat binanın ön kısmında camları kırmış çocuklar, ya-
ramazlık olsun diye. Cam parçalarını söküp attım, hayvan bacaklarını, 
patilerini kesebilir diye. 

Duvar yüksekti, hayvan şaha kalkıp patilerini pencerenin camsız 
çerçevelerine koyuyordu, kafasını uzatıp bahçeyi seyredebiliyordu… 
Böylelikle daha az sıkılmış olur, diye düşündük.

Hayvanı sokakta gezdiremiyorduk, mahalledeki vicdansızlar şikâ-
yet edip Barınağa aldırırlar diye… Her gün de gidip seviyorduk. Çok 
uyumluydu. Kısırlaştırılmamış erkekti. 

Bu şekilde bir on beş gün kadar geçti...
Bir gece yine sokakta bir vaveyla koptu. Baktık, Pit’e bizim köpek-

ler havlıyor şiddetle. Korktukları için çok da yaklaşamıyorlar. Pit’se bir 
kere bile havlamadı. Ve biz ininceye kadar da geldiği yöne koşup göz-
den kayboldu. Gelişinden gidişine bir kez bile havladığını duymadık 
garip hayvanın. 

Gelelim 2. Pit hikâyesine:
Evimizin karşısında yine Rizeli bir komşunun üç katlı, bahçeli bir 

evi var. Orta katta baba, üst katta oğul oturuyor, alt katta da kiracı var. 
Orta boy bir kedi iriliğinde yavru bir Pit getirmişler. Bahçeye bırakmış-
lar. Bahçe duvarının üstü yüksek tel örgülerle donatılı. Hayvanın bura-
dan çıkması olası değil. Evin sevimli, sevecen, lise öğrencisi bir kızı 
var. Babası yani oğul, işyerinin orada bulduğu yavru Pit’i alıp getirmiş 
kızına. Kızcağız bir köpeciği olsun çok istiyormuş. Bakamıyorlar tabiî 
hayvana. Kızımız hem ergen ruhiyatında hem de geliri yok. Baba baş-
ka havada. Velhasıl, onun bakımı da bize kaldı. Bizim Sultan (Eşim) 
kapı önündeki diğer köpeklerle birlikte sabah akşam ona da yemek ve-
rir oldu. Hayvan düzgün beslenince kilolanıp gelişti, büyüdü. Sekiz-on 
kiloluk ağırlığa ulaştı. Eşim de, ben de, oğlum da seviyoruz. Çok uslu 
ve uyumlu bir hayvan o da. Ara sıra aralık kalan evin bahçe kapısından 
sokağa çıkıp turluyor. Eşim yakalayıp yerine götürüp bırakıyor. Tabiî 
bu arada komşular sanki bir kaplan veya aslan yavrusu sokağa çıkmış 
gibi bağrışıp kaçışıyorlar. Bizim zararsızdır, tehlikesizdir, şeklindeki 
sakinleştirme çabalarımız bir sonuç vermiyor…

Mahalleli başladı şikâyete. Baba ve anneye de; “Sizi Belediyeye 
şikâyet edeceğiz, bu köpek tehlikelidir, bunu yok edin”, diye…

Bir gün sabah saat dokuz on gibi hayvanın sesi-havlaması da, görün-
tüsü de yok oldu.

Sultan inip girdi bahçelerine, hayvanın yerinde yeller esiyordu. Hem 
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de tasması ve uzun deri kayışıyla birlikte… Oysa saat 08.30’da vardı…
Demek ki biri tasmasını takıp kayışından tutarak götürmüş hayva-

nı. Sultan hemen öğrenci kızımıza telefon edip durumu bildirdi. Onun 
da haberi yok. Babasına sormuş, o da; “Benim de haberim yok”, demiş. 
Dede zaten o günlerde Rize’de köyde…

Kızımız okuldan gelince, güya baba onu da yanına alıp mahalleyi 
dolaşmış. Aramışlar yani köpeği. Ve “Çaldılar kızım köpeğimizi”, de-
miş. Kızcağız da inanmış buna…

Tabiî biz bu vatandaşların karakterini bildiğimiz için buna inanma-
dık…

Mahalleden gelen şikâyet ve tehditlerden yılıp köpeği bir şekilde 
yok ettiğini düşündük…

Ve belki de mahalleden bir zalim, bir yakınına aldırıp attırdı köpe-
ği. Zayıf olmakla birlikte bu da bir ihtimaldir… Kızımız üzüldü… Ama 
elinden ne gelir ki?..

Aradan on beş gün kadar bir süre geçti. Kendini patili dostlarımıza 
adamış arkadaşımız Şenay Hanım, “Durum”unda bir köpekçik paylaş-
mış. Hayvansever birisi, yol kenarında bulup korumaya almış. “Sahi-
bi çıkarsa gelip alsın, çıkmazsa, sahiplenmek isteyen uygun biri çıkarsa 
da görüşüp ona verelim”, diyor bu köpeciği notuyla birlikte.

Bir baktık ki bizim kaybolan-yok olan ya da edilen küçük, yavru 
Pit’imiz…
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Sultan anlattı durumu Şenay Hanım’a. Değerlendirdiler durumu… 
Ve orada kalmasına karar verdiler. O hayvansever kardeş sonunda iyi 
birini bulup sahiplendirir. Eğer alıp gelirsek komşumuz Rizeliler bak-
mazlar, yine bir şey getirirler hayvanın başına, dediler. Ve orada kaldı 
Pit’çik. Umarız sevenini bulur ya da bulmuştur…

Yani saldırgan, kötü kalpli köpek yoktur. Kötü insanlar tarafından 
kötü yetiştirilen köpek vardır. 

Tıpkı insanlar gibi köpekleri de nasıl yetiştirirseniz öyle olurlar…

Hayvan düşmanları
hayvanseverliğimizden ötürü bize de düşmanlar

Mesela Tayyip’i babası eşek sudan gelinceye kadar dövüp ardından 
da ayaklarından tavana asmasaydı çocukken, o bugün böylesine kötü-
lük dolu, kin ve nefret dolu, vicdan merhamet bilmez, psikozlu bir ki-
şilik olmayacaktı.

Mahalledeki bütün hayvan düşmanları dört gözle Sultan’ımın hay-
vanlara bakamayacak, benim de onlara karşı koyamayacak kadar güç-
ten düşmemizi ya da en iyisi olarak ölmemizi bekliyorlar. Alayı da Tay-
yipçi…

Arada bir, bir araya gelip gücümüzü ve kararlılığımızı, özgüvenimi-
zi test de ediyorlar. Hem de ellerine demir borular, lobutlar alarak… Fa-
kat her seferinde madara olup topuklayan da, polisi arayan da onlar olu-
yor. Mahkemelere koşan da yine onlar oluyor…

Hakaret ve bıçakla yaralamaya teşebbüsten aleyhimize açılmış olan 
dava halen sürmekte. 

Eşim bir davadan on sekiz buçuk ay, bense biri sekiz buçuk, biri de 
on bir ay olmak üzere toplamda on dokuz buçuk ay ceza almış durum-
dayız…

Velhasıl, Türkiye’de hayvansever olmak, vicdan, merhamet sahibi 
olmak, tüm canlıların yaşam hakkını savunmak birçok fedakârlığı göze 
almayı gerektirir. Bir anlamda mayınlı arazide geziyor olmak gibi bir 
şeydir. Ne zaman, nerede, nasıl bir sonuçla karşılaşacağınızı bilemezsi-
niz. Dolayısıyla da her şeye hazırlıklı olmak durumundasınız. 

Tabiî zalim hayvan düşmanlarının yanında bir de Belediyelerle, ba-
kanlık görevlileriyle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz…

Hani denir ya, bedelsiz sevgi olmaz. Her güzel şeyin bir bedeli var-
dır…



Sınıflı toplumda insan sevgisi de,
hayvan ve doğa sevgisi de yeşermiyor

Toplum, altı bin yıldan beri birbirine düşman, durumları ve çıkarları 
birbirleriyle uzlaşmaz bir karşıtlık-zıtlık içinde olan sosyal sınıflara bö-
lünmüş durumdadır. Egemen olan sınıflar insanlıklarını bütünüyle yitir-
miş, zalimleşmişlerdir. Alt-mahkûm sınıfları yük hayvanlarından olu-
şan topluluklar olarak görürler…

Eee, böyle bir sosyal düzene sahip toplumda hayvan ve doğa sevgi-
sinden söz edilebilir mi?

İnsan sevgisinin bile olmadığı bir egemen sınıfın egemen kültürün-
de, sanatında, edebiyatında, müziğinde hayvan ve doğa yer alabilir mi?

Kuşkusuz  hayır…
Sömürüye dayanan ekonomik altyapıya sahip toplumlar, yalanla do-

lanla, kandırmacayla, riyakârlıkla, sahtekârlıkla ve zulümle insanlıkla-
rını da çürütürler, çamurlara bularlar.

Sevginin, saygının yerini güce tapınma ve güç kullanma alır artık…
Ve böylesi toplumlarda en çok zulüm ve zararı, en güçsüz, en korun-

masız, en savunmasız canlılar alırlar:
Kadınlar,
Çocuklar,
Hayvanlar,
Ve Doğa alır en ağır, en öldürücü darbeleri…
Ardından da başta İşçi Sınıfımız gelmek üzere tüm alınteriyle geçim 

sağlayan insanlarımız alır.
Özetçe; İnsanlık henüz kesince Hayvanlık Konağından kurtulama-

mıştır. Gerçek insancıl bir konağa sıçrayamamıştır.
Ekonomik temeli sömürüye, soyguna, zamma, zulme ve bunların 

gizlenebilmesi için de yalana, kandırmacaya, riyaya dayanan bir top-
lumda nasıl üstyapıda insancıl sevgiye, saygıya ve hoşgörüye dayanan 
bir ahlâk, kültür, sanat, felsefe ve din inşa edilebilir?

İnsan, hayvan ve doğa sevgisinin
topluma egemen olması Sosyalizmde mümkündür
Öyleyse yapılması gereken, ekonomi temelindeki bu eşitsizliğe, çe-

lişkiye, sömürü ve soyguna son vermektir. Yani Sosyalist bir toplum 
inşa etmektir. 

Amerikan Yerlileri’nin insan, hayvan ve doğasever oldukları anla-
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tılır sürekli. Kabile Şeflerinin altın değerindeki özdeyişleri, tespitleri 
nakledilir. Doğrudur söylenenler.

Fakat bir nokta atlanır:
Amerikan Yerlileri, Beyaz Adam oraya ayak bastığında “İlkel Ko-

münal Toplum Konağı”nda yaşamaktaydılar. Yani toplum, sınıflara par-
çalanmamıştı…

Bu sebeple de Yerli Halk mertti, yiğitti, adaletliydi, yalan dümen bil-
mezdi. Özü sözü birdi. Güvenilirdi…

Ve de insan, hayvan ve doğa sevgisiyle doluydu. 
Biz de işte İnsanlığın bir milyon sekiz yüz bin yıl farkında olmadan 

içinde doğup yaşadığı, sonra da altı bin yıl önce Sınıflı Topluma geçe-
rek kaybettiği o insancıl toplumu, insanların, hayvanların mutlu olarak 
yaşadıkları, doğanın gözbebeği gibi korunduğu toplumu, sevgi toplu-
munu yeniden kurmak için mücadele ediyoruz, savaşıyoruz…

En değerli, insana en yakışan, en anlamlı yaşama biçimi budur, di-
yoruz. Bu sebeple de bizim davamız en insancıl, en yüce davadır…

Demek ki kadınların da, çocukların da, hayvanların da, doğanın da 
kurtuluşu, İşçi Sınıfının Kurtuluşundan bağımsız değilmiş. Halk İktida-
rındaymış. Sosyalizmdeymiş, Komünizmdeymiş…

Burada şunu da belirtelim ki; kimse bize Batı’da hayvanlara iyi ba-
kılıyor, demesin. 

ABD’de her yıl on bir milyon köpek, Barınak benzeri ölüm yuvala-
rında katlediliyor. İngiltere’de beş milyon…

Diğer AB ülkelerinde de durum aynıdır…
FİFA, Rusya’da yapılacak bir futbol yarışması için; “Sokaklarda çok 

başıboş köpek var; bu, futbolseverleri rahatsız eder”, dediği için Vladi-
mir Putin, Moskova başta olmak üzere maçların oynanacağı üç şehirde 
iki bin köpeği katletti.

    Avusturalya yine birkaç sene önce iki milyon kediyi katletti. Aynı 
ülke milyonlarca kanguruyu da katletmişti bir zamanlar…

Yine Hollanda, bu fazladan oldu diyerek genç bir zürafayı damardan 
zehir vererek katletti, birkaç yıl önce…

Biraz da mesleğimle ilgili olduğu için ilgiyle takip edip kitaplarını 
okuduğum ünlü ABD’li Varoluşçu Psikoterapist Irwin Yalom, anıları-
nı anlattığı kitabında; doktor olan genç eşi trafik kazasında ölen bir ka-
dın hastasının köpeğiyle ilgili şöyle acıklı bir olay anlatır. Köpeğin esas 
sahibi ölen doktor eştir. Köpek de ona büyük bir sevgiyle bağlıdır. Bu 
yüzden eve yeni bir erkeğin (kadının ikinci evliliği dolayısıyla) girme-
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sine ne yaparlarsa yapsınlar izin vermemektedir. Köpek, çok bağlı ol-
duğu eski sahibinin yerini başka bir erkeğin alacak olmasını kabullene-
memektedir. Bizce asil bir davranış…

Bir psikiyatrist olarak bu sorunu çözümlemek için hastasına köpe-
ğini uyutturmasını tavsiye eder I. Yalom. Kadının da bu tavsiyeye uy-
duğunu anlatır. 

Bu sorun bizce ancak sabırla ve sevgiyle çözümlenebilirdi… 
Olay şudur:
Köpeğin lider kabul ettiği doktor ölünce, köpek otomatikman evde 

liderliği ele almış, evi ve ev sahibesini korumak için eve kimseyi sok-
mamaya başlamıştır. Yani köpeğin davranışı, evin lideri olarak koruma 
amacıyla yapılmış bir harekettir.

Burada yapılması gereken, sabırlı olmak, köpeğe karşı dostça dav-
ranmak, bu arada da inisiyatifi ele alarak evin liderinin kendisi oldu-
ğunu köpeğe bildirmek ve kabul ettirmek olmalıdır. Köpek, ev sahibe-
sinin liderliğini kabullendikten sonra, hemen durum değerlendirmesi 
yaparak kendiliğinden harekete geçmeyi sonlandırır. Liderine güven-
diği için, durumu onun değerlendirip kendisine bildirmesini bekler. Ve 
onun vereceği komuta göre davranmaya başlar. Her durum değişikli-
ğinde liderinin gözlerine bakar, onun vereceği komutu bekler. 

Lideri “otur”, “rahat ol” dediğinde sessizce oturur. Lideri “saldır” 
dediğinde de saldırır. Yani kendi iradesiyle durum değerlendirmesi ya-
pıp harekete geçmekten vazgeçer. Yapılması gereken işte buydu…

Irwin Yalom, köpeğin, köpek eğitmenine de götürüldüğünü fakat so-
nuç alınamadığını yazar kitabında. Besbelli ki köpek eğitmeni, gerçek 
bir köpek psikoloğu değilmiş. Nalbantmış…  

Fakat I. Yalom, bu insancıl yaklaşımı gösterememiştir. Kitabındaki 
o bölümü okuyunca bir anda I. Yalom, insani açıdan gözümde pula dön-
dü. Oysa beğenirdim psikiyatrlığını…

Yani ABD’de sapasağlam bir köpeğinizi götürüp öldürtebiliyorsu-
nuz, keyfiniz için. 

Demek ki Arkadaşlar; bu sorun da gelip sınıf sorununun insancıl an-
lamda çözülmesine bağlıymış. 

Kaçak Saraylı Hafız, hep söyleyegeldiğimiz gibi Tarihteki ilk Sö-
mürgen Egemen Sınıf olan, ilkin Sümer’de İÖ dört bin yıllarında or-
taya çıkan Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının hem mensubu 
(Ülker’in dağıtıcısı) hem de siyasi plandaki temsilcisidir. Avanesi de 
öyledir. 



Tayyip’in. “Beyaz Türkler” ifadesinin isim babası da 
bir başka vicdan yoksunu doğa düşmanıdır

Tayyip vicdandan, merhametten, acıma ve hakkaniyet duygusundan 
yoksun, zalim bir psikozlu tiptir. Antep’teki trajik olay üzerine hemen 
ben buradan nasıl bir rant elde edebilirim, diye düşündü ve aynen şöy-
le dedi:

“Asiye yavrumuzun başına gelen hadiseyi gördünüz. Beyaz 
Türkler, sahip çıkın hayvanlarınıza. Hayvanlarınıza sahip çıkın.”[1]

“Beyaz Türkler” terimi kin ve nefret kusan, ötekileştiren, düşman-
laştıran, ayrıştıran bir terimdir. İsim babası da ufkumuzdan çekilmiş bir 
CIA gönüllüsü insan sefaletidir. Bu da Tayyip kadar zalim, acımasız ve 
ABD, Sermaye uşağıdır…

ABD uşağı Ufuk Güldemir, Turgut Özal adlı yine ABD’nin sıfır 
numara uşağı olup 12 Eylül Faşist Diktatörlüğü’nün Ekonomiden So-
rumlu Bakanlığını yapan insan sefaleti, Kenan Evren’in ardından Cum-
hurbaşkanı olunca, ona karşı çıkan, onun Cumhurbaşkanlığını kabul 
etmiyorum, diyen Mustafa Kemal Gelenekli insanlarımızı aklınca kü-
çümsemek için kullanmıştı bu terimi. Kendisi de şöyle itiraf eder, yap-
tığı bu pis işi:

“Beyaz Türkler, Özal’ın Cumhurbaşkanlığı dönemindeki tepki-
lere koyduğum bir tanımdı.”[2]

Bu şahsın kimliğini, rahmetli saygıdeğer gazeteci Hasan Pulur 26 
Mayıs 2004 tarihli Milliyet’teki köşesinde şöyle teşhir eder:

***
Adamın evi yanıyor, televizyoncu yanına yaklaşır:
“Evinizin yanışını seyretmek nasıl bir duygu?
“Tren kazasında, vagonlar birbirine girmiş, adam sıkışmış kalmış, 

televizyoncu sorar:
“Vagonların arasına sıkışmak nasıl bir duygu?
“Delikanlının babası kazada ölmüş, soru yine aynı:
“Böyle bir kazada babanızı kaybetmek nasıl bir duygu?”
*
PEKİ, bir “avcı”ya, mesela bir “ayı avcısı”na “Ayı vurmak nasıl 

bir duygu?” diye sorulabilir mi? Diyelim soruldu, “ayı avcısı” da ayı 
vurmanın nasıl bir duygu olduğunu anlatabilir mi? Niçin anlatmasın... 

[1] https://www.sozcu.com.tr/2021/gundem/cumhurbaskani-erdogan-beyaz-turk-
ler-hayvanlariniza-sahip-cikin-6849092/.
[2] https://www.haberturk.com/medya/haber/3798-beyaz-turk-kavrami-nasil-cikti.
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*
İŞTE, koca ayıyı vuran avcı, avının başına diz çöküp “Ayı vurmanın 

nasıl bir duygu” olduğunu bakın nasıl anlatıyor:
“Karla kan birbirine acıyla karışıyor. Kar ve kan bu kadar mı ya-

kışırmış birbirine? Kızıl kar yağar mı hiç? Ayı ölünce kızıl kar yağıyor 
ey sevgili okur. Alegle beraber ayıyı yüzerken, balık kokan bu muhte-
şem hayvanı okşuyorum. Ellerimi etlerine sürüyorum. Yağını kokluyo-
rum, kokusunu içime çekiyorum. Ya bir gören olsa ayıyı kokladığımı? 
Avcı niye avlar bu kadar muhteşem bir hayvanı?”

*
İYİ soru! Zaten avcı da öyle diyor: “İyi soru... Ama iyi bir cevap da 

var: Bir tek çirkinlikleri mi avlayacağız? Penisinin içinde kemik olan 
tek canlı, ayı. Kemiğin topuzu gümüş kaplanarak içki karıştırıcısı ya-
pılıyor. Ellerimle penisini açıp kemiğini çıkarıyorum. Bir karış uzunlu-
ğunda kalem gibi bir kemik.”

*
“KİM bu avcı?” diye sorduğunuzu duyar gibiyim. Elbette açıklaya-

cağız, zaten gizlisi saklısı yok, vurduğu ayının başında baş başa fotoğ-
raf çektirmiş, “Acıdır ayının ölümü” diye Kamçatka’daki “ayı avı”nı 
yazmış: “Ufuk Güldemir” 

Bir tarihte Milliyet’in Genel Yayın Yönetmeni olan, sonra önde ge-
len, özel televizyonları yöneten, şimdi de “Haber Türk” televizyonunun 
başında olan Ufuk Güldemir... Kamçatka’ya ayı vurmaya gitmiş, gör-
düklerini, yaptıklarını ve duygularını 23 Mayıs 2004 tarihli Hürriyetin 
pazar ekinde anlatmış...

*
BÖYLECE, herkes “Ayı vurup öldürmek nasıl bir duygu?” soru-

sunun cevabını öğrenmiş oldu. Ayı vurup öldürmek işte böyle bir duy-
guymuş… Karla kanın acıyla birbirine karıştığı, kızıl karın yağdığı, 
avcının, vurduğu ayının başına çöküp ellerini etlerine sürdüğü, yağı-
nı kokladığı, kokusunu içine çektiği bir duygu... Hele ayının penisini 
elleriyle açıp içindeki kemiği çıkarmak... Nasıl bir duyguysa, işte böy-
le bir duygu…[3] 

***
Ben böyle adamlarla karşılaşsam hasbelkader kusarım önce. Sonra 

da ne yaparım bilemiyorum…
Sonra ne diyor Tayyip?
Bütün sokak köpeklerini toplayın.

[3] Hasan Pulur, Milliyet Gazetesi, 26 Mayıs 2004.
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Ve Tayyip’in valileri, kay-
makamları, belediyeleri Başlı-
yor Cadı Avına. Binlerce ma-
sum, çaresiz, korunmasız can 
gönderiliyor ölüme. 

Binlerce insanımızı öl-
dürttüğü yetmedi, milyonlar-
ca ağacımızı kestirdiği yet-
medi, şimdi bunlara binlerce 
masum, yaşama kavgası veren 
gariplerimizi de ekledi. Onla-
rın da kanına girdi. 

Oysa Hz. Muhammed ve 
onun içtenlikli takipçileri, 
hayvanlara, doğaya nasıl da 
sevgiyle yaklaşırlardı. Onu sa-
dece biz biliyoruz. (Bu konu-
da daha çok bilgi edinebilmek 
için “İnsan Kalmak Kolay 
Değil” adlı “Kedi Davaları 

Savunmaları” adlı kitabımıza bakılabilir.)
Eee, Tayyipgiller’in sınıf karakterleri böyle davranmalarını emre-

der. Onlardaki bu zalimlik, cibilliyetleri iktizasıdır bir bakıma da…
Hep deriz ya; onlar bir tek Tanrıya tapınır: Para Tanrısı’na…

Rezil sınıflı toplumun yaratığı bir başka rezil de
zevk için bufalo öldürüyor

Söz buraya gelip dayanınca bir hayvan düşmanı insan sefaleti Para-
babasından daha söz etmek istiyoruz… O halen lanet bedenini gezdir-
mekte aramızda…

Zevk için hayvan öldürmekle övünen Cem Boyner’dir bu mide bu-
landırıcı yaratık da. 

Yaptığı bu aşağılık, sapıkça eylemlerini “Avcılık Anılarım” diye de ki-
taplaştırmış utanmadan… İnsan olmadıkları için utanmayı da bilmez bunlar.

Bakın nasıl da övünür cellatlığıyla:

***
Bufalonun kalbine 5 kurşun sıktım yine de bizi temize havale 

edebilirdi



Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, avcılık anı-
larını bir kitapta toplama kararı aldı. Boyner, CEO Life dergisi için ka-
leme aldığı bölümde şunları anlattı: “Afrika’nın Miombo ormanında 
40 metre yakınımızdaki bufaloya ateş ettim. Kurşun omuzundan kalbi-
ne girdi. Üzerimize yöneldi. Tekrar tekrar kalbine ateş ettim. Son anda 
rehberimiz ayağından da vurmasa bizi temize havale edebilirdi.”

BOYNER Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, 17 yaşın-
dan bu yana sürdürdüğü avcılık hobisine ilişkin anılarını bir kitapta 
toplamaya karar verdi. Bu yıl içinde piyasaya çıkması beklenen kita-
bında yer alacak avcılık anılarının ilk bölümünü CEO Life dergisi için 
kaleme alan Boyner, “İnsan, avdan çok, avda yaşananlardan etkileni-
yor ve orayı özlüyorsunuz. Şehir hayatında ben yıldızları görmüyorum, 
kuşların cıvıltısını duymuyorum, şafakta uyanmıyorum, böcekleri duy-
muyorum. Ama av doğayla bütünleşme açısından bana çok önemli bir 
vasıta oldu” dedi.

Kişisel risk alıyorsunuz
Aslında çok sık avlanmaya gitmediğini belirten Boyner, şunları dile 

getirdi: “Herhalde birkaç ayda bir gidiyorum. Yaban domuzu avları, 
kuş avları benim favorimdir. Afrika’ya gidebildiğim kadar sık gitmeyi 
seviyorum. Bu bazen yılda bir oluyor. Yalnız da gittiğim oluyor, arka-
daşlarımla da gittiğim oluyor. Dünyanın olmadık yerlerinde, olmadık 
insanlarla beraber aynı battaniyenin altında, aynı otun, samanın üze-
rinde uyuyup çok güzel hatıralar biriktiriyorsunuz. Sevdiklerime anlat-
mak istediğim anekdotlarımın çok önemli bir kısmı av sırasında oluşan 
hatıralardan meydana geliyor. Av çok kişisel bir olay. Aldığınız riskler 
çok kişisel. Yaşadığınız tecrübe ve hisler de çok kişisel. O açıdan aslın-
da çok ortada yaşadığım bir merakım değil. İlk defa bu kitapla birlik-
te bu ortaya çıkıyor.”

Bufaloyu kalbinden vurdum
Cem Boyner, Yunan mitolojisinde adı geçen ve sadece topuğundan 

vurulabilen yarı ölümlü ‘Aşil’den esinlenerek ‘Aşil’in topuğu’ başlığı-
nı koyduğu yazısında 800 kilogramlık bir bufalo ile Afrika’nın Miom-
bo ormanında yaşadığı avcılık öyküsünü anlattı: “Bufalo ile aramızda-
ki mesafe 50-60 metreye indi. Terleyen elimdeki 375 H&H Steyr tüfeğim 
neredeyse kayıp gidecek. Elimi pantolonuma siliyorum aceleyle, bil-
mem kaçıncı kere emniyeti kapatıp tekrar açıyorum. Nefesimi tuttuğu-
mu fark ediyorum, veriyorum nefesimi ve normal nefes alıp vermek için 
koşulluyorum kendimi. 40 metreye indi ara. Ama Miombo ormanı sık. 
Ağaçların arasında bazen 1 metre kadar bir açıklık oluyor. İleride böy-
le bir açıklık var. Tam oradan geçerken atsam? Atabilsem... Tam geçer-
ken de orda durmaz ki namussuz! Tetiği çektim, sol omuzbaşına isabet. 
Omzu kırıldığı için üzerine basamıyor sol ön bacağının. Mermi omzu 
kırıp mutlaka kalbine isabet etti ama hemen düşmeyecek. Zaten ikir-
cikliydi, kanı bitse de adrenalinle devam eder. Bir anda bizi görüyor 
ve üzerimize dönüyor. İsa (profesyonel avcımız) ‘Shoot again! (Tekrar 
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ateş et!)’ diye bağırıyor ensemde. Bufalo traktör gibi geliyor üzerimize. 
Bu kez tam göğsünün ortasına atıyorum. Tam isabet. Hâlâ geliyor. Artık 
aramızda 20-25 metre var. Mekanizmayı kurup bir tane daha atıyorum. 
Bu da tam hedefte. Kalbi, ciğerleri; mutlaka! Birer mermi daha yollu-
yoruz. Sarsılıyor, ama devam ediyor üzerimize gelmeye. Son kurşunu-
mu da kalbine yapıştırıyorum. Ama bufalo artık kanla değil, adrenalin-
le koşuyor. Bitecek pili elbette düşecek, ama bizi temize havale ettikten 
sonra. Çoktan düşmesi gerekirdi. Çalışan bir kalbi kalmadığına emi-
nim. Beynine nişan alsam? Ama daha 15 metre var. İp gibi dümdüz gel-
miyor ki, kafası sürekli hareket halinde. O koca kafada yumurta büyük-
lüğündeki beyni ya tutturamazsam? Çabucak bunlar geçiyor kafamdan. 
“Fight or flight” (savaş veya kaç)... Eminim bilinçaltım bana çaktırma-
dan bunu da tartıyor. Sonra silahıma güvenmekten başka çarem olma-
dığını kabul ediyorum. Birimizden birimiz düşene kadar kurşun sıkma-
ya devam. Ben bizi yok etmek üzere üzerimize doğru koşmaya devam 
eden bufaloyu beyninden vurmanın hesaplarını yaparken rehberimiz 
Nat, onu ayağından vurdu. Böylece koşmasını engellemek istiyordu.”

Babama çok özenirdim ava ilk onunla gittim
AV merakının ilk olarak babası Osman Boyner’i izleyerek oluştu-

ğunu kaydeden Cem Boyner, şöyle devam etti: “Ben de onu izlerdim. 
Çok iyi hatırlıyorum, avdan önce uzun uzun hazırlanırdı. Avdan da çiz-
meler, fişekler, ördeklerle geri gelirdi. Onlar balkona asılırdı. Çok gıp-
ta ederdim, aklım kalırdı. Onun için çıkabileceğim ilk yaşta, 17 yaşında 
kendimi araziye attım. Avda henüz gideceğim çok yer var. Ancak Afri-
ka, kültürüyle her şeyiyle Afrika. Hayatın çok önemsiz ama çok önem-
siz olduğunu, yaşadığın an kadar var olduğunu en iyi hissettiğim yer 
Afrika.”

Kalbi değil, arka bacağı onu devirdi
CEM Boyner, Afrika’daki bufalo avı sonrasındaki düşünceleri-

ni şöyle aktardı: “Bütün önemli ve büyük sonuçlar, yüzlerce küçük ve 
önemsiz görünen parçaların birleşmesinden meydana geliyor. 100 met-
reyi 9.8’den 9.7 saniyede koşabilmek için büyük bir fark değil sayı-
ca fazla alanda milimetrik farklar gerekiyor aslında. Atletin koşarken 
her adımını sadece bir santim açması 100 metrede 40 cm eder. Şampi-
yonu geçmek için muazzam bir fark gerekmiyor, birkaç mini minnacık 
fark birleşince büyük sonuç getiriyor. Bufalo 800 kiloluk bir dev olma-
sına rağmen, o da yüzlerce küçük, hareketli, can alıcı parçadan meyda-
na geliyor. İnsanın aklına hep kalbi geliyor ama bu kez Aşil gibi arka 
bacağından vurulunca düştü.”[4]

***

[4] https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/bufalonun-kalbine-5-kursun-siktim-yi-
ne-de-bizi-temize-havale-edebilirdi-19606499.
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Hep içinde yaşadığımız rezil Sınıflı Toplumdur bu rezilleri yara-
tan… Bu insan soyunun yüzkaraları, onları yetiştiren bataklıkla, Sosyal 
Sınıflı Toplumla birlikte yok olup gideceklerdir…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
8 Ocak 2022
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Hafız. zulmünü halk ve doğa ile sınırlı tutmadı; 
neredeyse bilumum canlıya düşmanlık gütmekte

Köpek Toplatıcı, Dil Koparıcı ve muhaliflerine “cinsi cibilliyeti bo-
zuk”, “köpekler”, “anırsanız da anırmasanız da” gibi ağza alınmaya-
cak küfürler savurucu Kaçak Saraylı Hafız’ın son saldırılarından biz 
de payımızı alıyoruz…

Bunca küfürbaz olmasına rağmen, kendisine gık diyeni ya gece 
baskınlarıyla yaka paça gözaltına aldırıyor (Sedef Kabaş örneğinde 
olduğu gibi) ya da açtırdığı zincirleme davalarla yıldırmaya, sindir-
meye çalışıyor.

Mesela son 40 gün içinde bize de sekiz dava açtırdı, TCK 299’dan. 
Yani “Şahsı”na hakaret ettiğimiz suçlamasıyla. Olsun…

Fakat bu hafız, zulmünü insanlar ve doğayla sınırlı tutmadı, bildi-
ğimiz-tanık olduğumuz gibi. Garip, çaresiz, korunmasız, arkasız, sa-
hipsiz Sokak Köpeklerine de yöneltti. 

Taşa betona kesmiş, merhamet yoksunu insanlarla dolu sokaklarda, 
korku dolu bakışlarla dolaşıp birkaç lokmalık bir şeyler bulup hayat-
ta kalabilmek ve nesillerini sürdürebilmek derdindeki zavallı, kadersiz 
Sokak Köpeklerine yöneltti zulmünü. “Toplayın şunları” dedi… Valile-
ri ve belediyeleri hemen harekete geçtiler. Zaten alesta beklemektedir-
ler, Hafız’dan gelecek buyrukları… Onlar da bilmektedirler ki bu emir-
ler karşısında ne kadar hızlı davranırlarsa o kadar çok “aferin” alırlar, 
göze girerler, böylece de hem mevkilerini korumuş olurlar hem de yu-
karılara doğru yükseliş imkânı sağlamış olurlar…

Binlerce, belki de on binlerce masum Can hayattan koparıldı bu sal-
dırıyla…



Ne kadar çok vicdanlıysanız
Sınıflı Toplumda o kadar zahmet ve acı çekersiniz
İşte tam da bu günlerde, çeyrek hatta onda bir vicdanlı bir koftiden 

hayvansever panikleyip, o güne dek besleyip büyüttüğü, tertemiz tuttu-
ğu ve kısırlaştırıp erkek olmasına karşın pembe küpeyle küpelendirdi-
ği, pırıl pırıl tüylere sahip bir canı getirip bizim sokağa atmış. Atıp git-
miş...

“Burada kafayı kedi köpekle bozmuş, manyak iki ihtiyar var, nasıl 
olsa buna da bakarlar”, diye düşünerek…

Böyleleri hiç düşünmezler ki bu ihtiyarlar zaten mahallenin bütün 
kedi ve köpeklerine bakıyorlar. İşin maddi külfeti bir yana, bu canları 
doyurmak için onca çaba gerekir, gıda temini için bile büyük yorgun-
luk gerekir. Bu adamlara daha fazla yük bindirmek vicdana sığar mı, 
diye… Atarlar Can’ı ve hızla, arkalarına bakmadan uzaklaşırlar ora-
dan. Neyse, geçelim…

Atılan Can orta boy, on beş kilo kadar. Bizim eski Canlar kırkar ki-
lodan az değil. Baktık ki bizim eski beş Can, hemen alan savunması-
na geçmişler… Yani küçük Can’ı hemen yara bere içinde bırakıp kaç-

ma imkânı bulabilirse ka-
çıracaklar. Ve ihtimaldir 
ki önemli yaralar açacak-
lar garibin bedeninde… 
Bunu anlayan garip feryat 
edip ağlıyor… Yürek par-
çalayıcı şekilde…

Hemen koşup kur-
tardık Sultan’la birlik-
te. Hayvan nasıl da ko-
şup sığındı bize… Hele 
önce apartman merdive-
nine alıp kurtaralım şu 
saldırganların elinden, 
dedik. Aldık içeri. Ferah-
ladı hayvan. Fakat orada 
duramazdı. Çünkü bina-
daki bizim dışımızda ka-
lan herkes (üç daire efra-
dı) zalimlikte -uçan kuş, 
yürüyen hayvan ve yeşil 
ağaca karşı- birbirleriyle 

Evin yeni, mecburi sakini. 
Adı da “Ateş” oldu…
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yarış halindeler…
Eve alalım, dedik. Aldım kucağıma, çıkardık bizim daireye. (Hep en 

üst katlarda oturdum bugüne dek, onca sorunu olmasına karşın… Nasıl 
olsa sonunda iki metreküplük bir çukura gireceğiz, hiç değilse hayatta 
kaldığımız sürece gökyüzüne, kuşlara, güneşe, aya ve yıldızlara yakın 
olalım diye… Malûm ya, Memento Mori…)

Evde yaşayan Garip ve Sarıkız ilkin tepki gösterdiler. Özellikle Sarı-
kız, bıraksak yaralayacak küçük yeni Can’ı. Sarıkız zaten balkonda ya-
şar… Garip’le de bir süre hırlaştıktan sonra anlaştılar. Tabiî Garip’in li-
derliğinin kabulü şartıyla… Şimdi araları çok iyi. Oynaşıp hoplaşırlar. 
Fakat yeni Can kedilere karşı adaletsiz… Onların mama kaplarındaki 
et parçalarını gezerek toplayıveriyor… Karşı çıkan kediciği de sert ya-
parak kaçırıyor…

Velhasıl bizim evin Can yükü biraz daha artmış oldu böylece. Zaten 
ağırdı yük, şimdi daha da arttı…

Elden ne gelir?..
Ne kadar çok vicdana sahip olursanız hayatta, o kadar çok zahmet 

çekersiniz. O kadar çok acı çekersiniz.    
Ve ne kadar vicdan ve merhametten yoksun olursanız, o kadar az 

yük taşırsınız ve o kadar rahat edersiniz… Fakat bu rahatlık ve duyar-
sızlık sadece bir robot duyarsızlığı olur…

Yani insan olarak, Gerçek İnsan olarak yaşamazsınız hayatı…
Ne diyelim; hepsi de bir tercihtir, bir seçimdir nihayetinde…
Zaten bizi Sosyalist yapan da insanların, hayvanların acı çekmesine 

ve doğanın katledilmesine karşı isyanımız değil midir?..
Öyle bir dünya, yani acıların yaşanmadığı, katliamların olmadığı ve 

doğanın gözümüz gibi korunduğu bir dünya kurulacak muhakkak…
Doğa, hayvan ve insan bir bütünün parçaları aslında. Bunu bilince 

çıkarıp o dünyayı da kuracağız bir gün...
Zulmün, sömürünün, Toplumsal kaynaklı acıların yaşanmadığı bir 

dünya…
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Ocak 2022
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Diplomasız’ın suçuna ortak olan
tüm kişi ve kurumlara 

Yüksek Seçim Kuruluna, Türkiye Noterler Birliğine ve bütün No-
terlere açık, kesin, net uyarı ve ihtarımızdır!

Buralarda görevli olan zevat; Kanunsuzluk yapmayın. Görevini-
zin, oturduğunuz makamın size yüklediği sorumluluğa uygun dav-
ranın...

Bakın, hepiniz Hukuk tahsil etmiş insanlarsınız. Hukukun temel 
kurallarından biri, kanunların lafzına ve ruhuna uygun hareket et-
mek, o yönde hükümler oluşturmak-kararlar vermektir...

Bu kurumlardaki görevli zevat!
Hepiniz adınız gibi ya da iki artı iki dört ederce bilmektesiniz ki 

Kaçak Saray’da mukim Tayyip nam Hafız’ın Yüksekokul okumuşlu-
ğu, dolayısıyla da diploması yoktur...

Onun bitirdiği en yüksekokul Fatih’teki “İstanbul İmam Hatip Li-
sesi”dir. Onu da Kur’an ve Arapça derslerini bütünleme-ikmal sınavla-
rından acıyıp geçirilerek... Bunun dışında hiçbir eğitim kurumuna git-
memiştir, kaydı küreği yoktur. Dolayısıyla da Yüksekokul öğrenimi ve 
diploması yoktur. Neyse, konu herkesçe bilindiği için uzatmayalım...

Bundan önce Tayyip şoförünü gönderip uydurulmuş-sahtenin sahte-
si bir “fotokopi”yi, İstanbul 15’inci Noterine götürtüp oradan bir dip-
loma örneği almıştı. Noter; “diplomanın aslını gördüm ve o asla uy-
gun olarak bu örneği çıkarıp, imzalayıp, mühürleyip size gönderiyorum 
ve veriyorum”, diye yazıp bu sahte, geçersiz diploma örneğini-suretini 
Tayyip’in şoförüne vermişti. Tayyip de ondan aldığı bu sahte belgeyle 
YSK’ye CB adaylığı başvurusunda bulunmuştu. YSK de bunu alıp ge-
çerli-meşru saymış ve Tayyip’in adaylığını ilan etmişti...

Bir namuslu bilim insanı bu sahtekârlığı açık edince de Türkiye No-
terler Birliği, İstanbul 15’inci Noterine sadece bir uyarı cezası vermek-
le yetinmişti. YSK ise; “Ben gerekli evrakları aldım, kararımı ilan et-



tim, kararlarım kesindir”, diyerek bu sahteciliğe “suç ortaklığı” etmişti. 
Böylece Tayyip aday olmuş, “Allah’la aldat”tığı cahil ve yoksul kit-

lelerin oyunu alarak, tabiî daha bir yığın kanunsuzluk da yaparak, CB 
koltuğuna oturmuştu. O zaman tüm bu kurumlar açık ve net biçimde suç 
işlemişler, makamlarının kendilerine yüklediği sorumluluğun gereğini 
yerine getirmemişler ve Tayyip ve avanesi ile suç ortaklığına girmişlerdi. 

Diplomasız kadar
ona göz yuman suç ortakları da

suçlarının hesabını verecek
O suçlarının hesabı zaten sorulacak bunların tamamından. Fakat 

aynı suçu hâlâ işlemeye devam ederlerse suçları ve bunlara karşılık 
olan cezalar katmerlenir... Yıllar boyu cezaevi yolu onlara görünür...

El birliğiyle suça battınız. 84 milyonluk Türkiye Halkını ahmak hat-
ta eşek yerine koydunuz.

Başta Anayasa olmak üzere yığınla yasayı ihlal ettiniz ve bir Diplo-
ma Sahtekârı’nı Türkiye’nin başına bela ettiniz. 

Bu mücrim, AKP’giller’iyle birlikte Laik Cumhuriyet’i tarumar etti. 
Onun yerine “Ortaçağcı Din Devleti” inşa etti. Yargıyı bütünüyle esir 
alıp onu bir operasyon silahı olarak muhaliflerine karşı kullanmaya baş-
ladı. Ve binbir suç işledi. Vatan Satıcılık dahil... Ege’deki 20 Ada’mızı 
ve Mavi Vatan’ı sattı Yunanistan ve Batılı Emperyalist Haydutlara, Si-
yonist İsrail’e. 

Biz Tayyipgiller’in işlediği binbir suçun hesabını soracağız. Tarafsız 
ve Bağımsız, emri sadece yasalardan ve vicdanından alan gerçek Sav-
cı ve Yargıçların oluşturduğu mahkemelerde hesaba çekilecek onlar... 
Bundan kaçışları yok...

Bu diploma sahteciliklerinin de hesabı sorulacak onlardan...
Görevini ve kanunları hiçe sayarak onlarla suç ortaklığına giren yar-

gı mensuplarından da hesap sorulacaktır. Görevlerini kötüye kullanan 
bu vatandaşlar da hesap vermekten kaçamayacaklardır...

İsmail Rüştü Cirit’ten ve Tufan Algan’dan başlanacak bu hesap sor-
ma işine...

ABD’nin organizasyonuyla Tayyip’le sinsice işbirliğine girerek İb-
lisçe işler çeviren Deniz Baykal da hesap verecek...

2008’deki AKP Kapatma Davası’nda, hem bu partinin “Laikliğe 
karşı eylemlerin odağı olduğu” tespitinde bulunup hem de onu kapa-
tıp yöneticilerine 5 yıl siyaset yasağı getirmeyen, AKP’yi tırışkadan bir 
para cezasıyla cezalandırmayı yeterli gören Anayasa Mahkemesi üye-
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leri de hesap verecek, suç ortaklığına girmiş olmaktan. 
O dönemde AKP’yi koruyup kollayan ve kapatılmaktan kurtaran, 

zamanın AYM Başkanı Haşim Kılıç da tabiî ki hesap verecek. 
H. Kılıç şimdilerdeyse Tayyipgiller için; “Ahlâkı da, adaleti de bitir-

diler”, diyerek günah çıkarmaktadır. 
Çay Toplayıcılar da hesap verecek...
Ve de bizim Tayyipgiller hakkında yaptığımız, sayısı 250’ye yakla-

şan Suç Duyurularımıza -dosyalarımızın tamamının içi, suçun tüm un-
surlarını apaçık biçimde ortaya koyan maddi delillerle dolu olmasına 
rağmen- “Takipsizlik” kararı veren Savcılar da mücrimlerle işbirliğine 
girerek görevlerini kötüye kullandıkları için hesap verecekler...

Özetçe; Suçlular için kaçış, kurtuluş yok. Kesinkes Çelik Bilezikle 
tanışacaklar. Ha, şunu da belirtmiş olalım ki, bunların tamamı, bugün-
kü TCK Yasaları hükümlerince cezalandırılacaklardır.

Sahte Muhalefet,
Diplomasız’a yeniden adaylık yolunu

açmaya çalışıyor
Tayyipgiller akıldaneleri, Meclisteki Amerikancı Burjuva Muhale-

fet ciddi ciddi tartışıyor, Kayıkçı Dövüşü babından; “Tayyip yeniden 
yani üçüncü kez aday olabilir mi?”, diye. Tayyip’in “Meclis Başkanı” 
Mustafa Şentop, olabilir, hatta iki kez daha olabilir, diyor. 

Yeni CHP’nin başına ABD eliyle çöktürülmüş TESEV’ci, Sorosçu 
Kemal Efendi, partisinden kimseye danışmadan; “Olmasında bizce bir 
mahsur yok”, diyor.

Amerikancı Medya da aynı havada tartışıyor konuyu...
Ve kimse Diplomayı sormuyor, Tayyip’in Diplomasızlığını ağzına 

almıyor...
Bre düzenbazlar, Tayyip zaten hiç aday olamazdı. Anayasanın 

101’inci maddesi açık: Yüksekokul diploman yoksa adaylığın da yok-
tur. 

Tayyip, 1994’ten beri hep sahte diplomalar kullanmıştır. Bu neden-
le de işgal ettiği tüm makamlardaki varlığı gayrimeşrudur. Attığı bütün 
imzalar da yok hükmündedir, çöp hükmündedir. 

Eninde sonunda hesaba çekilecekler. Bütün suç ortaklarıyla birlik-
te... Dünyada görülecek bu hesap...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
21 Şubat 2022
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Dünya halklarına en büyük kötülükler
hep AB-D Emperyalistlerinden geldi

“İnsan Soyunun Başdüşmanı”, Kanlı Zalim, Emperyalist 
Haydut Amerika!
NATO’nu da, kendin gibi Çakal Emperyalist Batılı Müttefiklerini 

de al, Ortadoğu’dan ve Karadeniz’den defol git!
1945’ten beri İnsanlığa karşı durup dinlenmeden suç işlemeye de-

vam ediyorsun. Kan içici, insan sefaleti; sen nereye gidersen kan, ateş 
ve ölüm Tanrısı da seninle birlikte oraya gider.

Siz NATO’cu Emperyalistler, tabiî en başta da bu saldırgan, eli kan-
lı savaş örgütünün baş patronu ABD, İkinci Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’ndan sonra bile tüm dünyada çıkardığınız savaşlar, saldırı ve iş-
galleriniz ve yaptırdığınız faşist darbeler ve de sömürü ve talanlarınız 
sonucunda; Birinci ve İkinci Emperyalist Paylaşım Savaşlarında haya-
tını kaybeden insanlardan çok daha fazlasının ölümüne sebep oldunuz.

Bırakalım daha gerisini, 1990’dan bu yana sadece Ortadoğu’da on 
milyonu aşkın insanı öldürdünüz.

Taliban’ı, IŞİD’i, El Kaide’yi ve benzeri Ortaçağcı terör örgütlerini, 
İslam Ülkelerinin başına siz bela ettiniz... Ve tabiî Tayyipgiller gibi Or-
taçağcı, siyasi parti görünümündeki çıkar amaçlı suç örgütünü de imal 
edip Türkiye’nin başına siz çöktürdünüz. 

Kısmen de olsa Laik olan Cumhuriyet’i ona siz yıktırdınız. 
BOP Haritasını siz yaptınız ve Ortadoğu’da adım adım bunu haya-

ta siz geçiriyorsunuz. 
Yugoslavya’yı yedi parçaya bölen ve bunu yapabilmek için de yüz 

binlerce insanı katleden de sizsiniz...
Siz, gün gelecek, İnsanlığa karşı işlemiş ve halen de işlemekte oldu-

ğunuz bu suçlarınızdan dolayı Nürnberg benzeri bir mahkemenin kar-
şısına çıkarılacaksınız...
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Emperyalistler Rusya karşısında diz çöktü
Ey Emperyalist Çakallar!..
Ne oldu?
Rusya’yı dişiniz kesmedi, değil mi?
Alçak, kalleş ve sinsisiniz...
Önce kışkırttınız Ukrayna’yı, sizin yanınızdayız, yalnız değilsiniz, 

filan diye. Fakat Rusya kararlı ve atak bir tavır koyup halkının kendi 
yanlısı olan Donbas bölgesini ve burada yer alan iki Cumhuriyeti, Do-
netsk ve Luhansk’ı askeri şemsiyesi altına alınca, yani buraya bir askerî 
harekât düzenleyince, eliniz ayağınız tutmaz oldu...

Hani savaş çıkartırdınız Rusya bunu yaparsa? 
Yaptı işte, hadi davranın maçanız yiyorsa... Yemez, değil mi?
Söyleyin bakalım, bir iki gakgukun dışında ne yapabildiniz ve bun-

dan sonra ne yapabileceksiniz?
Hiç...
Sizin gücünüz ancak Yugoslavya, Irak, Suriye ve benzeri gibi zayıf 

devletlere yeter. Onlar karşısında ejderha kesilirsiniz... Tıpkı korkak ve 
zalim hayvan düşmanlarının zavallı, çaresiz durumdaki sokak hayvanla-
rına ve güçsüz hayvanseverlere güç yetirebildikleri gibi... Kadın ve çocuk 
tacizcilerinin, katillerinin ise kadın ve çocuklara güç yetirebildikleri gibi...

Yettiniz ülen, yettiniz gayrı! Defolun gidin! Ukrayna’dan da, Kara-
deniz’den de, Ortadoğu’dan da, Asya, Afrika ve Latin Amerika’dan da!

Ey ABD!
Sen ve müttefiklerin de, patronu olduğun kanlı, saldırgan savaş ör-

gütü NATO’n da Tarihin lanetli sayfalarında yer alacaksınız...
Dünya Halkları, İnsanlık sizi lanetle ve tiksintiyle ağzına alacak... 

İnsanlığın yüzkarasısınız. Baştan ayağa kötülüğe bürünmüşsünüz. Kö-
tülük abidesisiniz...

Ar damarınız çatlamış sizin. Utanmayı arlanmayı da bilmiyorsu-
nuz...

Sizin tapındığınız bir tek Tanrı var: Para Tanrısı... Odur sizi kötülü-
ğe dönüştüren, hak hukuk, vicdan merhamet bilmez, tanımaz Dördüncü 
Tür yaratıklar haline getiren...

Yenileceksiniz!..
Sonunuz kesinkes gelecek...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

24 Şubat 2022 
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ABD ve AB Emperyalistleri Sevr’i ister
Saygıdeğer Halkımız!
Elbette ki Türkiye’yi üç parçaya bölünmüş gösteren BOP Harita-

sı’nı yapanlara ve onu İtalya’daki NATO Koleji’nde, hem de bir Türk 
subayının da olduğu sınıfta tahtaya asarak işleyen NATO adlı saldır-
gan ABD yapımı savaş örgütüne karşı olacağız...

ABD Emperyalist Çakalı ve onun müttefiki olan AB Emperyalist 
Haydutları, Morrison Sülü-Süleyman Demirel’in bile, Hasan Pu-
lur’un da dahil olduğu gazetecilerle yaptığı bir toplantıda itiraf etmek 
zorunda kaldığı gibi “Sevr istiyor”lar...

“Batı ne istiyor?”, diye sorunca Hasan Pulur, Demirel duraksa-
madan; “Batı, Sevr istiyor”, diyor. Hasan Pulur, gazetedeki köşesin-
de yazdı bunu...

Şimdi bu açık ve kesin gerçek karşısında biz, NATO, onun Patro-
nu ABD ve müttefikleri olan AB Emperyalist Devletlerini savunanla-
ra; “Ya Gafildir ya Hain!”, diyoruz.

Gerçek İnsan, Gerçek Devrimci ve Gerçek Vatanseverler olarak baş-
ka ne diyebiliriz ki bunlara, böylelerine?..

1950’den bu yana yaşanan olaylar bu gerçekliği tekrar tekrar ispat-
lamıştır...

Batı yani ABD ve AB Emperyalist Çakalları, Birinci Antiemperya-
list Ulusal Kurtuluş Savaşı’mızın Zaferini hâlâ hazmedememişlerdir ve 
o zaferimizin öcünü alma, bize Yeni Sevr’i yani BOP’u dayatma ve ye-
dirme peşindedirler. 

ABD Emperyalist Cellatları, bu amaçlarına ulaşabilmek için Türki-
ye içini ve dışını Amerikan üsleriyle donatmışlardır. Türkiye’deki on-
larca üsse ilaveten Irak’ta, Kuzey Doğu Suriye’de (YPG-PYD-PKK ve 
HDP Kürdistanı’nda), Girit’te, Güney Kıbrıs’ta, Dedeağaç’ta, Gürcis-
tan’da, Bulgaristan ve Romanya’da sayısız üste üslenmiştir, mevzilen-
miştir bu insanlık düşmanı haydut devlet...
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Batılı Emperyalist Devletler
Kötülükler İmparatorluğudur

Bu haydut, onun AB’li müttefikleri, 1990’dan bu yana sadece Orta-
doğu’da 11 (on bir) milyon masum insanın canına kıymışlardır. 

Bizde 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerini planlamış, 
yönetmiş, pratiğe geçirmişlerdir. Bu süreçte de darbelere zemin, gerek-
çe oluşturabilmek için sekiz bin insanımızın kanına girmiş, canını al-
mışlardır. 

Ve Tayyipgiller’i Ortaçağcı bir Faşist Din Devleti kurdurmak için 
devşirmişler, iktidara taşımışlar ve yirmi yıldır da orada tutmuşlardır. 

1992’de Ege’de Muavenet adlı zırhlımızı planlı ve kasıtlı olarak 
füze ile kendi savaş gemilerine vurdurmuşlar ve beş askerimizi şehit et-
mişlerdir. 

4 Temmuz 2003’te Irak Süleymaniye’de on bir askerimizin başına 
çuval geçirip, ters kelepçe vurup araçlarına alıp gitmişlerdir. 

Emirlerindeki FETÖ ve Tayyipgiller’e Ergenekon Operasyonları 
düzenleterek Mustafa Kemal Gelenekli asker ve aydınlarımızı yıllarca 
zindanlarda tutmuşlardır. 

Yine FETÖ ve Tayyipgiller’i 15 Temmuz 2016’da kapıştırarak 400 
insanımızın hayatını kaybetmesine sebep olmuşlardır. 

Yine CIA’nın “Yeşil Kuşak Projesi” kapsamında Türkiye’nin dört 
bir tarafını, her biri de bir ihanet yuvası ve Ortaçağcı Din Derebeyliği 
olan 30 tarikat ve onlara bağlı 100 cemaatle doldurmuşlardır...

On binlerce Kur’an Kursu ve Tarikat Evi de cabası...
Özetçe; ABD ve AB Emperyalist Çakalları ve onların saldırgan, eli 

kanlı terör örgütü NATO, Baştan Ayağa bir Kötülükler İmparatorlu-
ğu’dur. Onlar insanlık için en büyük tehdittir.

1967 Ekim’inde Bolivya’da Yuro Geçidi’nde Che’yi ve Yoldaşları-
nı pusuya düşürüp katleden de ABD Casus Örgütü CIA’dır, CIA’nın yö-
nettiği Barrientos adlı faşist diktatörün ordusudur. 

Türkiye’de 1972 6 Mayıs’ında Denizler’i astıran da yine ABD Em-
peryalistleridir. 

Che de, Mahirler-Denizler de ve biz de
ABD Emperyalistlerini en büyük düşmanımız biliriz
Malûm, Denizler, Vietnam’da sayısız cinayetleri, katliamları yö-

netmiş eli kanlı Robert Komer’i, büyükelçi olarak atandığı Türkiye’ye 
daha ilk adımını attığında, İstanbul Yeşilköy Havaalanı’nda protesto-
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larla karşılamış, ODTÜ’nün bahçesinde arabasını ters çevirerek yak-
mış, ABD’nin Balgat’taki üssünde görevli üç Coni’yi esir almış ve en 
önemlisi de Dolmabahçe’de 6. Filo’nun Coni’lerini denize dökmüştür. 

Malûm, Tayyipgiller’in abileri de yine Dolmabahçe’de, karşıların-
da demirli olan 6. Filo gemilerini Kıble edinip namaz kılmışlardır. Biz, 
bu Tayyipgiller’in Kıble’si, Kâbe’si Washington’dur, White House’tur, 
derken gerçeği ifade ediyoruz...

Denizler ne diyordu savunmalarında?
Aynen şunu: 

“Bizim düşmanımız Amerikan Emperyalistleri ve Yerli İşbirlik-
çileridir...”

Biz de 1967’den beri aynı şeyi diyoruz...
Mahirler’i-Cihanlar’ı da Kızıldere’de katlettirenler yine ABD’dir, 

CIA’dır. 
Erol Mütercimler “Büyük Kumpas Ergenekon” adlı kitapta açık-

ça yazdı:
Zamanın Maltepe Zırhlı Tugay Komutanı Tümgeneral Memduh Ün-

lütürk, E. Mütercimler’e anlatıyor:
“Biz Mahirler’in kaçmaya hazırlandıklarını, tünel kazdıklarını 

öğrendik. Amerikalılar bize geldiler. ‘Bırakın kaçsınlar, sonrasında 
onları takibe alın. Onların dışarıda olanlarının hepsi buluşup bir-
leşecektir. İşte o zaman da hepsini infaz edin!’, diye emir verdiler, 
biz de bunu yaptık...”

Che, 1967’de Bolivya’da savaşırken, katlinden birkaç ay önce Tri-
continental’e yani Havana’da bu örgütün toplantısına-Üç Kıta Konfe-
ransı’na gönderdiği mektubunda aynen şöyle der:

“Bizim her eylemimiz emperyalizme karşı bir savaş çağrısı ve 
insanlığın en büyük düşmanı ABD’ye karşı halkların birliği için bir 
savaş marşıdır.

“Amerika, son kurtuluş mücadelesinde unutulmuş bir kıta, 
kendi halklarının öncüsü Küba Devrimi’nin sesiyle Tricontinen-
tal’de konuşmaya başlayan son kurtuluş mücadelesinin bu unutul-
muş kıtasının büyük bir görevi vardır: iki, üç Vietnam yaratmak ya 
da dünyanın ikinci, üçüncü Vietnam’ı olmak.”

Che’nin burada yaptığı tespit son derece doğru bir saptamadır...
Bütün dünyada da devrimciliğin birinci maddesidir...
Yine unutmayalım; ABD Emperyalist Canavarları dünyada Atom 

Bombası silahı kullanan tek devlettir. Hem de sivil halkın yaşadığı şe-
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hirlere karşı, Hiroşima ve Nagazaki’ye karşı. Bu iki şehirde toplam 225 
bin masum sivil insanı katletmişlerdir, bu atom silahlarıyla. Bundan do-
layı da yargılanacaklardır, diğer suçları yanında Nürnberg benzeri bir 
mahkemede. 

İngiliz Emperyalizminin o zamanki sözcüsü, Başbakan Winston 
Churchill de; “Çocuk başarılı bir şekilde doğdu”, diyerek müttefiki 
ABD’nin bu canavarlığını alkışlamıştır. 

ABD yine otuz milyon Amerikan Yerlisini katlederek Soykırım 
Suçu işleyen devlettir...

Suçları saymakla bitmez bu alçakların... Kore ve Vietnam’da da üç 
milyon masum insanı katletmiştir bu acımasız haydutlar. Hem de Na-
palm Bombaları kullanarak insanlığa karşı suç işlemişlerdir. 

Pakistan ve Afganistan’ı
Ortaçağcı gericilerin elinde

cehenneme çeviren de ABD’dir
Pakistan’da Zülfikâr Ali Butto liderliğindeki Sosyal Demokrat İkti-

darı, Ziya ül Hak adlı bir meczup Ortaçağcı Generale askeri darbe yap-
tırtıp yıkmışlar ve Zülfikâr Ali Butto’yu astırmışlardır...

Bugün ülke Ortaçağcı Dincilerin elinde cehennemi yaşamaktadır.
Yine Afganistan’daki Muhammed Necibullah liderliğindeki Sosya-

list İktidarı yıktırmışlardır; “Eğitip en son teknoloji ürünü silahlarla do-
nattıkları”, Ortaçağcı Meczuplara... Tıpkı IŞİD’in oluşumunda ve sa-
vaşımında olduğu gibi dünyanın her yerinden devşirip getirip, eğitip 
donatıp, CIA’nın ve Pentagon’un özel savaş uzmanlarının komutası al-
tında savaşa sokmuşlardır, Dinci Meczupları.

Sosyalist İktidar yıllarca tek başına bu emperyalist güce karşı diren-
miş, fakat 1993’te düşmüştür. 

Bu gerici savaşta Savaş Ağaları da kendi sınıf çıkarlarını koruyabil-
mek için dinci meczuplarla el ele olmuşlardır. Bu Savaş Ağalarının bir 
özelliği de Oğlancılıklarıdır. Bu alçaklar 9, 10, 11 yaşlarındaki yoksul 
halk çocuklarını alıp evli olmalarına rağmen, eşlerine ilave ederek cin-
sel zevklerinin aracı ya da nesnesi yapmaktadırlar. 

İşte bunlar aracılığıyla, bunlarla işbirliği yaparak yıktırdı ABD-NA-
TO, Sosyalist İktidarı...

Devrimin Lideri Yiğit Muhammed Necibullah’ı, kardeşini ve dev-
rimcileri astırarak katlettirmiştir bu gericilere.

Taliban, El Kaide, Burhaneddin Rabbani, Gulbeddin Hikmetyar şef-
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liğindeki Mücahidler İttifakı İktidarı, hep ABD ve NATO yetiştirmesi-
dir, ürünüdür...

ABD bugün de Afganistan’ı yine Taliban denen, koyun boğazlar 
gibi insan boğazlayan, kadının evden çıkmasını yasaklayan Ortaçağ-
cı canilere teslim edip gitmiştir. Hem de onlara 20 milyar dolarlık si-
lah bırakarak...

Afganistan bugün Halklar, Kadınlar ve Çocuklar için tam bir cehen-
nemdir...

Sözü uzatmayalım; ABD, AB ve onların NATO’suna karşı olmak, 
bugün insan olmanın en vazgeçilmez ölçütüdür...

İşte biz bu sebepten devrimci yaşamımız boyunca “mızrağın sivri 
ucunu” hep bu insanlık düşmanına yönelttik...

Ukrayna Meselesi,
özünde Batılı Emperyalistlerle
Rusya arasındaki bir meseledir

Gelelim olayın son sahnesine ya da görünümüne; yani Ukrayna Me-
selesi gibi görünen boyutuna. Ukrayna sadece mücadelenin ya da ola-
yın sahnesidir, perdesidir. Aslında olay ABD-AB-NATO ile Rusya ara-
sında yaşanmaktadır...

Burada saldırgan taraf yine ABD-AB ve NATO’dur. Rusya’yı gü-
neyden ve batıdan kuşatarak ablukaya almak istemektedir.

Bu amaçla CIA, Soros’un finansörlüğünde Turuncu Devrim gerçek-
leştirmiştir bu ülkede. Bunun sonucunda ülkenin seçilmiş cumhurbaş-
kanı Viktor Yanukoviç canını kurtarmak için Rusya’ya iltica etmek 
zorunda kalmıştır. Ve Amerikan işbirlikçisi, NATO’cu, Nazi hayranı, 
faşist ruhlu CIA devşirmesi Viktor Yuşçenko’lara ve Volodimir Ze-
lenski’lere kalmıştır ülkenin yönetimi. Amerika böylece adım adım 
Rusya’yı, devşirdiği, ajanlaştırdığı liderlerden oluşan yönetimlerle ku-
şatmaya başlamıştır.

Bu Amerikancı, faşist ruhlu Hitler karikatürü kişilerin ülke yöne-
timine getirilmesi ve faşist uygulamaları, katliamları, Rusçayı yasak-
lamaları, Donbas bölgesindeki Rusça konuşan, dolayısıyla da kendini 
Rus olarak tanımlayan halk çoğunluğunun Ukrayna’dan ayrılıp bağım-
sızlıklarını ilan etmelerine sebep olmuştur. 

Özetle Donbas, bilindiği gibi Rus Halkının çoğunluğu oluşturduğu 
bölgedir ve Ukrayna’dan ayrılmak istemektedir. Rusya’nın buraya sa-
hip çıkması, onun hakkıdır. 
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Ayrıca çevresinin NATO’ca kuşatılmasına karşı tepki koyması da 
anlayışla karşılanabilir. 

Ve Donbas’taki Rus Halkıyla Ukrayna arasındaki savaş da yeni de-
ğildir. 2014 yılından beri sürmektedir. Bu savaşta da, Sputnik’in verdi-
ği rakama göre 14 bin insan, 300’ü de çocuk olmak üzere hayatını kay-
betmiştir. 

Rusya’nın
ABD-AB Emperyalistlerine karşı çıkması olumludur
Özetçe Yoldaşlar; bu savaşta Rusya’nın ABD, AB ve onların NA-

TO’suna karşı çıkması, onların saldırganlığına set çekmesi iyidir. 
Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından iyidir, olumludur. Mazlum ül-

kelerin, bu insanlık düşmanı devletlerin ve onların NATO’sunun şerrin-
den-kötülüklerinden bir ölçüde de olsa korunması açısından iyidir. Ve 
de Uluslararası Proletarya Hareketi’nin çıkarlarının korunması açısın-
dan olumludur, iyidir...

Nitekim Kübalı Yoldaşlar, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’n-
deki Yoldaşlar, Yoldaş Chavez ve Maduro’nun Venezuela’sındaki Yol-
daşlar bizim gibi düşünmüşler ve Rusya’nın ABD, AB ve NATO’nun 
gururunu kırmasının Dünya Halkları açısından olumlu olduğunu belirt-
mişlerdir. 

Suriye, Çin, Nikaragua, İran, Belarus, Meksika, hatta kısmen Hin-
distan bile Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplantısında Rusya 
aleyhine oy kullanmayarak Rusya’nın yanında olmuştur. 

Şu da bir gerçektir: Evet, Rusya Federasyonu da bugün emperyalist 
bir devlettir.

Ne diyor Lenin Usta?
“Emperyalizmin en kısa tanımını yapmak gerekirse onun için 

‘Tekelci Kapitalizmdir’, dememiz gerekir”, diyor.

Rusya da Tekelci Kapitalistlerin egemen olduğu bir devlettir. Fakat 
yeni bir emperyalist devlettir ve dünyaya henüz bir kötülüğü pek bulaş-
mamıştır. 

Gerçi Libya’da o da suça bulaşmıştır. Güvenlik Konseyi’nde NA-
TO’nun Kaddafi’nin Libya’sına saldırmasına onay vererek ABD-AB ve 
NATO’nun bu ülkede katlettiği 70 bin insanın ve Muammer Kadda-
fi’nin şehit edilmesinin suçluları arasına girmiştir. 

Fakat daha sonra uyanmış, Suriye’de de aynı yanlışa düşmediği gibi 
Suriye Halkının ve meşru BAAS İktidarının, geç kalmış olmakla birlik-
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te, yanında yer almıştır. 
Eğer onun bu desteği olmasaydı, Suriye de bugün Libya’nın yaşadı-

ğı felaketi yaşıyor olacaktı...
Rusya komşumuzdur. Komşularımızla barış içinde olmak ülke halk-

larının yararınadır. Mustafa Kemal’in de belirttiği gibi, ülkemiz için ha-
yati bir mecburiyet olmadıkça komşularımızla savaşa tutuşmak, bir ci-
nayete bulaşmaktır. 

Ve işte bütün bu sebeplerden dolayı Rusya’nın davranışını olumlu 
buluyoruz. 

Yeryüzü ezeli savaş meydanıdır. Ve her savaşın en önemli mağdur-
ları kadınlar, çocuklar ve gençler olmuştur hep...

Barış demekle barış gelmez. Sosyal sınıflar var olduğu sürece savaş-
lar kaçınılmazca var olmaya devam edecektir...

Bütün savaşlar, Sınıflar Savaşının değişik durumlara ve biçimlere 
bürünmüş yansımalarını teşkil etmektedir.

İşte biz, Demokratik Halk İktidarından Sosyalizme, oradan Komü-
nizme ve nihai olarak da Proletarya Enternasyonalizmine geçmeyi bu 
sebeplerden dolayı da önümüze hedef koyduk...

Demek ki Gerçekçi Barışın tek gerçek savunucusu biz Gerçek Dev-
rimcileriz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
2 Mart 2022





Ayrım
Yedi
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Dünyanın iki kutuplu bir dünya olması 
halkların yararınadır

Çok açık ve nettir ki bugünkü Ukrayna sınırları içinde cereyan 
eden bu savaş, aslında NATO’yla Rusya arasındaki bir savaştır. Daha 
da açığı, NATO’nun Başpatronu ABD’yle Rusya arasında olan sa-
vaştır.

Savaşın NATO’nun yenilgisiyle ve tabiî Rusya’nın galibiyetiyle 
sonuçlanması -ve öylece gibi de görünüyor- Uluslararası Proletarya 
Hareketinin çıkarları ve Dünya Halklarının çıkarları açısından iyi-
dir, olumludur.

Bu iki dev askeri gücün devamlı gerginlik halinde bulunması, bir-
birini kolluyor, gözetliyor durumda olması da iyidir.

Yani dünyanın tek değil de iki kutuplu olması iyidir…
Burada şöyle bir soru sorulabilir:
Peki ya Ukrayna Halkının çektiği acılar ne olacak? 
Hemen belirtelim ki, bütün savaşlarda kurban hep halklar olur. Kal-

dı ki savaş bugün başlamadı aslında Ukrayna ile Donbas’taki Rusya 
yanlısı halk arasında; 2014’ten beri sürmektedir. ABD Emperyalistle-
ri zaten 2004’teki “Soroscu Turuncu Devrim”i bu amaçla yaptırmışlar-
dı Ukrayna’da. Ancak bu karşıdevrim sonucunda Nazi artığı, Amerikan 
uşağı Zelenski’lerin önü açılmıştı. 2004’te iktidara getirilen ilk ABD 
kuklası Viktor Yuşçenko idi, Zelenski ise üçüncüsüdür… Ve 2019’da 
seçimle iktidara getirilmiştir.

Tıpkı bizdeki Tayyipgiller gibi önce ABD tarafından devşiriliyor 
bunlar, sonra da önleri açılarak iktidara taşınıyor…

Ukrayna Halkının hatası bunlara kanması, bunların tuzağına düş-
mesi olmuştur. Amerikan hayranlığı olmuştur. Şimdi de onun diyeti-
ni ödüyor…
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Bizim halk da Muaviye-Yezid Dininin ya da CIA-Pentagon-Washin-
gton Dininin afyonuyla uyuşturulup zihin hasarına uğratıldığı için Tay-
yipgiller’e sarıldı. “Bunlar bana dinimi yaşatacaklar, şimdiye kadar ya-
şayamıyordum dinimi”, diyerek. 

Örgütsüz halk kolayca emperyalistlerin ve
onların uşaklarının oyunlarına gelir

ABD’nin 1950 sonrası oluşturup uygulamaya koyduğu “Yeşil Ku-
şak Projesi” zaten ülkeyi tarikat, cemaat, Kur’an Kursu ve İmam Ha-
tiplerle doldurmuştu… Bu hepsi de vatan millet düşmanı Ortaçağ 
kurumları insanlarımızı “Kafadan gayrimüsellah”-kafadan silahsızlan-
dırılmış hale getirmişti. O bakımdan bu durum, Tayyipgiller’in halkı-
mızın ortalama yarısını kolayca “Allah’la Aldatıp” oyuna getirmesine, 
tuzağa düşürmesine yol açtı, sebep oldu…

Halkımız bugün, cebinde ödenememiş elektrik ve doğalgaz fatura-
larıyla, ucuz ekmek, yağ ve akaryakıt kuyruklarında kış soğuğu ve yağ-
muru altında saatler boyu bekleyerek bu yanılgısının, “Taklaya getirili-
şinin” bedelini-diyetini ödüyor.

Ayrıca “Hendek Savaşı”nda, Suriye bataklığında ve IŞİD’ci terörist-
lerin katliamlarında binlerce evladını kaybetmiştir halkımız…

Ve ilaveten Ege’deki 20 Ada’mızı -ki bazıları Büyükada’nın üç-beş 
misli büyüklüğündedir- Tayyipgiller, AB’den “Müzakere Takvimi ala-
bilmek” için Yunanistan’a elleriyle teslim etmişlerdir.

Daha Tayyipgiller’in işlediği binbir suç vardır…
Bilinçsiz ve örgütsüz halk her zaman kolayca kandırılabilir… Em-

peryalist uşağı hainlerin oyunlarına gelebilir, peşlerine takılıp onların 
oyuncağı olabilir… 

Ne diyor Devrimler Kartalı Lenin Usta, Halkının en devrimci sını-
fı olan İşçi Sınıfı için?

“İşçi Sınıfı örgütlü ise heptir, örgütsüz ise hiçtir ya da sıfırdır…”

ABD,
dünyanın başhaydutluğu görevini

İngiltere’den devraldı
1900’den 1945’e kadar Uluslararası Emperyalizm kenefinin jandar-

ması İngiltere idi. 1945 sonrası yani İkinci Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’nın bitimiyle birlikte, Jandarmalık görevi bir anlaşmayla ABD’ye 
geçti ya da devredildi. İngiltere, Başpatronun önde gelen stratejik mütte-
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fikliğine çekildi. Dolayısıyla da 1945’ten bu yana Dünyanın Başhaydut 
Devleti ABD’dir. Dünyadaki bütün savaşlardan, bütün katliamlardan, 
bütün işgal ve ilhaklardan, sömürü ve talanlardan, faşist darbelerden bi-
rinci planda o sorumludur…

Che’nin deyişiyle de “İnsan Soyunun Başdüşmanı”dır…
Her yıl Silahlı Kuvvetlerine ayırdığı para 778 milyar dolardır…
Ondan sonra gelen 4 ülkenin ayırdığı paysa; Çin Halk Cumhuriye-

ti 252 milyar dolar, Hindistan 73 milyar dolar, Rusya 61,2 milyar dolar, 
Suudi Arabistan 57,5 milyar dolardır.

Ve bu dört ülkenin toplamı bile ancak 443,7 milyar dolar tutmakta-
dır. ABD’ninkinin yaklaşık 4’te 3’ü kadardır…

Türkiye’nin ayırdığı paraysa 20,4 milyar dolardır…
ABD, Silahlı Kuvvetlerine neden bu kadar büyük bir meblağ ayır-

maktadır? 
Dünyayı bütünüyle avucunun içine alabilmek ve öylece tutabilmek 

için.
Dünyanın bütün kaynaklarını, pazarlarını ve dünya halklarının alın-

terini yani yarattığı emeği istediği gibi sömürebilmek, yağmalayabil-
mek için…

Yani dünyayı ve halkları, babasından miras kalmış mal gibi görmek-
tedir bu eli kanlı haydut…

Karşısında tehlikeli rakip olarak kimi görmektedir?
İki eski sosyalist ülkeyi: Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federas-

yonu’nu.
Bu her iki ülkede de Sosyalist devlet yıkılmış yerine Kapitalist dev-

let yapısı geçmiştir. Tekelci Kapitalizme yani Emperyalizme sıçramış-
lardır.

Namuslu Fransız Komünist Henri Alleg’in deyişiyle buralarda 
“Büyük Geri Sıçrama” yaşanmıştır ya da gerçekleşmiştir…

ABD, sosyalizme karşı NATO’yu kurdu
ABD ve avanesi, NATO’yu, Sosyalizmin yayılmasını engellemek, 

Sosyalist Kamp’ın önüne set çekmek için kurmuştu 1949’da…
İşte bu saldırgan savaş örgütüyle 1950 yılında Kore’ye saldırdı. Ya-

rımada’yı ikiye bölüp, güney kısmını kendi yörüngesine çekti… Bir bu-
çuk milyon insanı katlederek Kore Yarımadası’nın yarısından Sosya-
lizmi söküp çıkardı. Ve Sosyalizmi Kuzeye hapsetti… Aynı halkı ikiye 



76

bölüp birbirine düşman etti…
Vietnam’da aynı namussuzca oyunu oynadı. Fakat Ho Amca ve Ge-

neral Giap’ın liderliğindeki Vietnam İşçi Partisi önderliğinde örgütlen-
miş Vietnam Halkı bu oyunu bozdu…

Fakat bu Antiemperyalist Kurtuluş Savaşı’nda 1,5 milyon insanını 
kaybetti Vietnam…

Sevgili Ozanımız Mahsuni Şerif boşuna demiyor ABD Haydudu 
için;

Devleti devlete çatar
İt gibi Pusuya yatar.

Bu emperyalist kuduz devlet şu anda bile Irak’ı, Libya’yı ve Kuzey-
doğu Suriye’yi üsleriyle işgali altında tutuyor. Ve bir önceki ABD Baş-
kanı Trump; “Suriye’nin petrol bölgesi bizim elimizde”, diyerek övü-
nüyordu.

Ve biz Gerçek Devrimcilerin dışında da kimse bu haydut şefine; “Sen 
ne diyorsun?”, diyemiyordu. Bugün hâlâ sormaktayız: “Katil Amerika 
Ortadoğu’dan Defol!”, diyebilen kimse var mı bizden başka?

Biz, “Katil Amerika, Karadeniz’den de Defol!”, diyoruz.

ABD
Afganistan’ı Ortaçağ karanlıklarına

götürüp cehenneme çevirdi
Bu katil devlet, yirmi yıl işgali altında tuttu Afganistan’ı. Kendi ya-

rattığı ve eğitip donattığı Taliban’la mücadele etme bahanesiyle… Ül-
kenin bakır başta olmak üzere zengin maden yataklarını da yağmaladı. 
Birkaç ay önce çekildi. Yenilip çekilmedi, bazılarının sandığının ak-
sine. Programını tamamladığı için çekildi. Çünkü amacına bütünüyle 
ulaşmıştı. Ülkedeki Sosyalist İktidarı yıkmış, devrimcileri bu Ortaçağ-
cı canilere katlettirmişti. Ülkeyi ilericilik, demokratlık ve sol adına ot 
bitmez bir çöl haline getirmişti. Aşiret lideri feodal savaş ağalarına ve 
“Taliban” denen, Ortaçağ’dan fırlayıp gelmiş Cehennem Zebanilerine 
teslim ederek… Üstelik de bunlara yirmi milyar dolar değerinde silah 
bırakarak... Dikkat edelim; 20 milyar dolar, Türkiye’nin silahlanmaya 
ayırdığı yıllık paydır…

Neden yaptı ABD bunu? 
Rusya veya Çin’le (her iki ülkeyle de sınırdaştır Afganistan) bir so-

run yaşarsa ve savaş durumu hâsıl olursa, yeniden bu Ortaçağ İfritleriy-
le ittifak edip düşmanlarına karşı savaşmak için. Ya da bu Ortaçağcıları 
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şu anki Ukrayna örneğinde olduğu gibi Rusya veya Çin’le savaştırmak 
için…

ABD, NATO’su ve avanesi AB Emperyalist Haydutları, Muhammed 
Necibullah liderliğinde Sosyalist bir iktidara sahip ülkeyi, önce cehen-
neme çevirdi, sonra da tam 1400 yıl öncesinin karanlıklarına-Muavi-
ye-Yezid Çağının karanlıklarına götürüp oraya hapsetti. Başlarına da 
kadın ve çocuk düşmanı ve hepsi de birer Kriminal Psikopat olan, in-
san kafası kesmekten ve kadın öldürmekten ve de oğlancılıktan şehva-
ni bir zevk alan insanımsı görünüme sahip cellatlardan oluşan bir kad-
ro getirdi…

Ülkesinde ve kuklası faşist diktatörler elindeki Latin Amerika ülke-
lerinde açtığı Kontrgerilla-Süper NATO-Gladio okullarında, bizim de 
dahil olduğumuz uydu ülkelerinin Özel Harpçilerine yani Kontrgeril-
lacılarına, işkencenin ve pusuların, katliamların en İblisçe yöntemle-
rini öğretti… Faşist Darbelerin hangi yol ve yöntemlerle yapılacağı-
nı öğretti…

Devrimcilerle ve gerçek vatanseverlerle nasıl kalleşçe ve sinsice 
mücadele edilebileceğini, savaşılabileceğini öğretti. Bu alçakça, na-
mussuzca, insanlık dışı yol ve yöntem önerilerini, uygulamalarını teo-
rileştirdi, kitaplaştırdı. İşte bir örnek: David Galula, “Ayaklanmalara 
Karşı Koyma–Teori ve Pratik”. Bu insanlık açısından utanç verici ki-
tap ne yazık ki bizim Genelkurmay Matbaasında bastırılıp, Kontgerilla 
elemanlarına-görevlilerine dağıtılmıştır. 

 Bu ve benzeri kitaplardaki aşağılık metotlar kullanılarak yaptırtmış-
tır ABD alçağı Faşist Gorillere, 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Aske-
ri Darbelerini.

27 Mayıs 1960’taki harekât ise kesinlikle bir darbe değildir. Asker 
ve Sivil Aydın Gençliğin el ele vererek Jön Türkler Geleneklerinin mo-
tivasyonuyla gerçekleştirdikleri bir Politik Devrim’dir. Türkiye’ye sı-
nırlı da olsa demokrasi getirmiştir, işçi hakları getirmiştir ve Sosyaliz-
min önünü açmıştır…

ABD, Ukrayna’yı da kucağına düşürdü
Yeniden günümüze dönersek; ABD ve onun casus örgütleri sistem-

li ve sinsi çalışmaları sonucu Ukrayna’da bir “Soroscu Turuncu Dev-
rim” gerçekleştirmiştir. Böylelikle de ülkeyi kucağına düşürmüştür…

Rusya’nın yandaşlığından çıkarıp kendi yörüngesine sokmuştur. Ze-
lenski’ler işte bu “Turuncu Devrim”lerin ürünüdür. O andan itibaren iş-
başına getirilen Nazi artığı liderler ve hükümetler Rusya yanlılarına ve 
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Donbas’taki çoğunluğu oluşturan Rus Halkına karşı bir savaş açmış-
tır. Ve 14 bin insanın canına mal olmuştur bu savaş, 300’ü çocuk ol-
mak üzere…

Putin, bu savaşa karşı 7 yıl etkili bir tavır koymamıştır…

Rusya geç de olsa, Ukrayna meselesinde
ABD-AB Emperyalistlerine meydan okuyor

Putin, orta düzeyde bir cesarete, özgüvene sahip bir liderdir… Fa-
kat liderlik konusunda bilgili ve deneyimlidir. Ayrıca da acımasızdır… 
Gaddardır.

Ortadoğu’da mesela; Irak, Libya ve Suriye’de tam bir meydan oku-
ma yapamamıştır ABD’ye, NATO’suna ve AB’li NATO’culara…

Suriye’de yıllar sonra inebilmiştir sahaya 2015 yılında… Olayın ilk 
anında-2011’de ses çıkaramamış, BAAS Liderliği yanında yer alama-
mıştır. Bir başına kalan Beşşar Esad liderliğindeki ülke, topraklarının 
üçte ikisini kaybetmiştir. Kuzeydoğusunu PKK-PYD-YPG-SDG ve ko-
ruyucusu olan ABD ele geçirmiştir -ki bu işgal hâlâ sürmektedir- ülke-
nin, üçte birini de IŞİD ve benzeri Ortaçağcı örgütler...

Rusya’nın Suriye’de BAAS Liderliği yanında savaşa girmesiyle Or-
taçağcıların elindeki bölge, İdlib dışında, kurtarılmıştır. Kurtarılamayan 
bu bölgede de Türkiye ve birlikte olduğu cihatçı Ortaçağcıların işga-
li sürmektedir. Buradaki Ortaçağcılar da Heyet Tahrir’üş Şam, Hur-
ras al-Din, Türkistan İslami Partisi, Ecnad eL-Qoqaz, Ulusal Kurtuluş 
Cephesi (Ahrar’üş Şam, Nureddin Zengi, Feylak el Şam, Ceyş İdlib el 
Hür, Ceyş al Nasr, Sukur al Şam ve Ceyş el Ahrar) gruplarından oluş-
maktadır. Türkiye, bu gericiler ittifakına bazen “Özgür Suriye Ordusu 
(ÖSO)”, bazen “Suriye Milli Ordusu (SMO)” gibi isimler vermektedir. 
Türkiye diyoruz, o bir anlamda doğrudur. O gericilerin hamisi Tayyip-
giller Hükümetidir. Çünkü kendisi de aynı toptan kesmedir. 

Vladimir Putin ve Rusya’sı, önce de söylediğimiz gibi Libya’da da 
vahim bir yanlış yaparak NATO’nun Libya’ya saldırmasına ve ülkeyi 
cehenneme çevirmesine, Muammer Kaddafi’yi çakallara linç ettirerek 
şehit etmesine onay vermiştir, BM Güvenlik Konseyi’nde. 

Fakat Libya petrollerine NATO’cuların çöküp kendisinin hava aldı-
ğını görünce, oyuna getirildiğini görüp uyanmıştır. Suriye’de aynı tuza-
ğa düşmediği gibi, bir hayli geç kalmış da olsa NATO’cuların tersi bir 
tutum takınmış ve ülkenin yasal yönetimi olan BAAS İktidarının yanın-
da yer almış ve savaşa girmiştir. 

Fakat burada şu ana kadar, ABD ve NATO’cuları tam anlamıyla kar-
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şısına alamamıştır. Buna cesaret edememiştir. Trump Faşist Bunağının 
da övünerek itiraf ettiği gibi ABD halen Suriye’nin petrolünü çalmak-
tadır. Ve işgalini sürdürmektedir. ABD’nin yerel kara gücü Amerikan-
cı Burjuva Kürt Hareketi’nin bölgedeki lideri Mazlum Kobani, ABD’li 
efendilerine gitmemeleri, yanlarında hep kalmaları için yalvarmaktadır.  

Ulaştığı askeri teknolojinin ve onun ürünü olan silahlarıyla ekono-
misinin gücüne ikna olup inanan V. Putin ve ekibi, ABD ve NATO’nun 
kendisini kıskaca alıp burnunun dibinde at oynatmasına daha fazla se-
yirci kalamadı... “ABD ve NATO’dan Ukrayna’yı ittifaklarına almaya-
caklarına dair bir açıklama bekliyoruz”, dedi. Fakat günler geçmesine 
rağmen herhangi bir ses çıkmadı. Putin de askeri hazırlıklarını tamam-
ladıktan sonra harekâtını başlattı. 24 Şubat’ta başlatılan harekât bugün 
14’üncü gününe girmiştir. Rusya, Ukrayna’nın başşehri Kiev’i kuşatıp 
şehre girmiş durumdadır. Putin, “Özel askeri harekât planladığımız gibi 
devam ediyor. Koyduğumuz tüm hedeflere ulaşıyoruz”, diyor. 

Ve Rusya amaçlarını yani taleplerini şöyle açıkça ortaya koydu:
“1- Kırım’ın, Rusya’nın bir parçası olduğunun resmen kabulü (tabiî 

Ukrayna tarafından).
“2- Donbas’ta oluşturulan iki Cumhuriyet’in bağımsızlığının tanın-

ması.
“3- Ukrayna’nın NATO’ya girmeyeceği şeklindeki bir taahhüdün 

Anayasa Maddesi haline getirilmesi.”
ABD devşirmesi ve kuklası Zelenski, efendilerinden kendilerini 

kurtarmaya yönelik askeri yardım ve desteğin gelmeyeceğinin tekrar 
tekrar ABD yetkilileri tarafından açıklanması üzerine, Rusya’nın bu ta-
leplerini ya da şartlarını masada tartışabileceklerini belirten bir demeç 
vermiştir. Yani olay çözüm yoluna girmiş gibi görünmektedir. Tabiî biz 
de daha fazla can ve mal kaybına yol açmadan problemin masada hal-
ledilmesini isteriz. Çünkü bütün savaşlar kan, gözyaşı, acı, ölüm ve yı-
kım getirir. Fakat daha önce de belirttiğimiz gibi toplumda uzlaşmaz 
Sosyal Sınıf Çelişkileri varlığını sürdürdükçe, yani toplumların, çıkar-
ları ve durumları birbirine zıt Sosyal Sınıflara bölünmüşlüğü-ayrılmış-
lığı varlığını sürdürdüğü sürece, savaşlar da kaçınılmazca varlığını sür-
dürecektir. 

Rusya’nın galibiyeti
Uluslararası İşçi Sınıfı Hareketinin yararınadır

Bu sıcak askeri çatışmalı bunalımda Rusya’nın galibiyet elde etme-
si, kuşkusuz, Proletaryanın Uluslararası Hareketinin çıkarları açısından 
olumludur. Rusya da emperyalist bir devlet olmasına rağmen kötü bir 
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sicili henüz oluşmuş değildir. ABD, NATO ve AB Emperyalistlerininse 
yukarıda da belirttiğimiz gibi insanlığa karşı işlemiş olduğu suçlar say-
makla bitmeyecek kadar çoktur. 

Bu yenilgiyle burnu sürtülen ve gururu kırılan ABD ve tayfaları 
bundan sonraki cinayetlerini planlarken artık eskisi gibi pervasız ola-
mayacaklardır. Daha tedirgin, daha ürkek davranacaklardır...

Dünya Halkları için olumsuz olan; ABD ve NATO’cularla Rus-
ya’nın bir anlaşmaya, çıkar ortaklığına girme olasılığıdır. Bu çatış-
ma, böyle bir ihtimali bir hayli azaltmıştır. Bu durum da iyidir. 

Bildiğimiz gibi, Marksizm-Leninizmin Metodu Diyalektik Mad-
deciliktir. Diyalektik Maddeci Metot ve Mantık, önce olayları tahlil 
eder. Yani gerçeklikte neyse, öylece ortaya koyar, ortaya çıkarır. Ama 
bununla yetinmez. Olayları, İşçi Sınıfı ve Halkların çıkarı yönünde 
değiştirmenin, dönüştürmenin yollarını gösterir. Bu metodumuzdan 
hareketle biz, her olaya Uluslararası Proletarya Devrimi’nin çıkarları 
açısından bakmak ve yaklaşmak mecburiyetindeyiz. 

Bu da bize neyi gösterir, bugünkü olaya ilişkin tutumumuz konu-
sunda?

Rusya’nın galibiyetinin ve ABD ile NATO’cuların hezimete uğra-
tılmasının dünya halkları ve İşçi Sınıfı Hareketinin çıkarları açısın-
dan iyi olacağını...

Başta da belirttiğimiz gibi iki kutuplu bir dünya, kamplara bö-
lünmüş bir dünya halkların çıkarınadır. Son otuz yılda olduğu gibi 
ABD ve NATO’cuların; “Köpeksiz köyde değneksiz gezmeleri”, dün-
ya halklarının, özellikle de İslam Coğrafyasının felaketi olmuştur. 

Özetçe Yoldaşlar; azgın kanlı zalimin ve NATO’cu ortaklarının 
Ukrayna’da durdurulmaları, kıçlarına bakarak bölgeden ayrılmaları, 
biz devrimciler ve dünya halkları için yararlı olacaktır...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
9 Mart 2022 



Ayrım
Sekiz
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ABD Emperyalizminin insanlığın Başdüşmanı 
olduğunu kendi askeri anlatıyor

Saygıdeğer Arkadaşlarımız!
Aşağıda izleyeceğiniz videoda, “İnsan Soyunun Başdüşmanı olan 

ABD Emperyalizminin” dünyayı kana, ateşe ve ölüme boğan savaş 
makinesinin yani ordusunun (ki bu ordunun silahlanmasına yıllık 
720 milyar dolar harcanmaktadır) eski bir neferi olan Vince Emanu-
ele konuşuyor. Ve gerçekle yüzde yüz örtüşen, insanım diyen herkesin 
öfke ve nefret duygularıyla dolmasına sebep olan itiraflarda bulunu-
yor. Dikkatle dinleyelim ya da tapesini okuyalım:

***
Videonun Tapesi
Bizim için her şey serbestti. Orada hiç basın yoktu. Kimse sizi gözet-

miyordu. Ve askerler ateş etmeyi, dövmeyi, gasp etmeyi, tecavüz etmeyi 
ve kimi istedilerse öldürmeyi üzerlerine görev edindi. Medyaya birkaç 
çürük elma gibi lanse edildi. Bu hayli izole edilmiş bir vakaydı. 

Ordu sanki meslek programıymış gibi davrandık. Orada iş yetenek-
lerinizi geliştirebilirdiniz. Bilirsiniz, insanların ordu hakkındaki düşün-
celerini değiştirmek, askeriyenin temelinde ölüm ve yıkımla alakalı bir 
kurum oluşundan ötürü zordur.

Sonuçta yaptığınız 17, 18, 19 yaşındaki çocukları alıp 13 haftalık 
acemi eğitim programına koyuyorsun. Sonrasında onları 8 haftalık pi-
yade eğitimine koyarak toplamda 20 haftalık bir eğitimden sonra öl-
dürmeye hazır oluyorlar. Ve emir altında öldürmeye hazırsındır. Ve bu, 
yapman gereken şeydir. Artık bilinçsiz bir makinesindir. Emirlere uyar-
sın, askeriye bundan ibarettir. Kendin için düşünmezsin. Kendi iraden 
yok. Artık insan değilsin. Devasa bir makinede sadece bir dişlisin. Ve o 
güç ve varlık sahibi olanlar için yalnızca bir numaradan ibaretsin. Ve 
komutanlar için sadece bir bedensin. 

Bizim de diğer bahriyelilere davranış şeklimiz aynıydı. Evet, burada 
daha çok bedene ihtiyaç var gibi. Ne kadar çok beden, o kadar çok bot 
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demek. İnsan değilsiniz, çizmesiniz. Bilirsiniz, sahada daha fazla bota 
sahip olmak… Bu, eğitimin fıtratı. 

Ortadoğu’daki insanlar, çöl siyahileri olarak anılırdı. Hacılar, deve 
jokeyleri, bağnazlar, barbarlar, teröristler. Kadınlar, fahişe, sürtük…  
Kadın bahriyeliler ise “WM” olarak bilinirdi. Yürüyen metresler. Bu 
nedenle, askerden dönen her üç kadından biri askerde cinsel travma ya-
şadığına dair rapor ediliyor. Çünkü, görevlerinde asker arkadaşları ta-
rafından tecavüze uğruyorlardı. Her üç kadından biri. 

Amerika’daki her dört kadından birinin hayatlarında en az bir kere 
cinsel travmaya maruz kalmasından veya bir kez yaşamış olmasından 
uzak değil. Askeri kültürde ve bu kurumdaki temel şey, ataerkillik ve ho-
mofobi. Fakat her nasılsa herkes gay, eşcinsel, korkak, adi.

Eğer zayıfsan ya da eşcinsel veya biseksüelsen… Sizin güçsüz oldu-
ğunuz pekiştiriliyor. Tüm bu bakış açısı askeri eğitimlerde, ideolojide, 
kullanılan dilde ve sözcüklerde kök salmış durumda. 

Irak’ta biz ne yaptık? 
Ev baskınlarına gittik, devriye gezdik veya obüsler ya da havanlar 

tarafından patlatılmayı bekledik. Bu çılgıncaydı.
Kontrgerilla savaşının kazananı olmayacağını herkes bilir. 
Kazanmak ne idi? 
Bu hiç yaşanmadı. Malezya’da bulunmuş İngilizlerle konuşabi-

lirsin, Cezayir’de bulunmuş Fransızlarla konuşabilirsin, Vietnam ve 
Kore’de bulunmuş Amerikalılar, Avusturalyalılar ve diğerleriyle ko-
nuşabilirsin. Ve Afganistan’daki Sovyetler, Afganistan ve Irak’taki Ame-
rika’ya sorabilirsin. Ve her seferinde askeri olarak kıçlarını tekmelet-
tirdiler, haklı olarak. Fakat aynı zamanda feci ölümlere ve yıkıma sebep 
oldu. Bir milyon Iraklı öldü. 7 milyon Iraklı 25-30 milyon nüfuslu ülke-
sini terk etti.  Koca bir nesil yok oldu. 

İnsanlar on sene boyunca savaş olduğunu unuttu. Çocuklar oku-
la gitmedi. Gelişemedin. X milyarlık yaşam ömrünü yarı yarıya kısal-
tan eksiltilmiş uranyum kaplı mermiler kullandık. Felluce ve Ramadi 
gibi köylerde doğumlar etkilendi. Bundan on yıl öncesinden %5 ora-
nında geriye gitti. ABD ve Batı olarak o ülkeyi resmen mahvettik. 30 
yıllık savaş sonrasında, ABD ve Batının birbirini desteklemesi sonucu, 
sekiz yıllık İran-Irak Savaşı, Körfez Savaşı, 90’lar boyunca süren yap-
tırımlar gerçekleşti.

Madeleine Albright ve Bill Clinton dedi ki: “Buna değerdi.” 500 bin 
kadın ve çocuk öldü. Madeleine Albright saat 10.00 haberlerinde dedi 
ki: “İşte bu! Buna değerdi!” Kesinlikle...

Peki ya orada ne oluyordu? 
Biz insanları öldürüyorduk. Demek istediğim masum insanları öl-

dürüyorduk. İnsanlar esir alındı. Eğer asi gibi görünüyorlarsa onlar-
la ne yapmak istiyorsak yaptık. Bizim için her şey serbestti. Orada hiç 
basın yoktu. Kimse sizi gözetmiyordu. Ve bahriyeliler üzerlerine görev 
edindi. Ateş etmeyi, dövmeyi, gasp etmeyi, tecavüz etmeyi ve kimi iste-
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dilerse öldürmeyi…
Medyaya birkaç çürük elma gibi lanse edildi. Bu hayli izole edilmiş 

bir vakaydı. Bu bana göre Batı kültürünün üzerine kurulu olduğu yapı-
nın ta kendisidir. Ve bence aksini söyleyen her kimse, o delidir.

Çünkü biz gasp ettik, dövdük, tecavüz ettik ve insanlara eziyet ettik. 
Vietnam’da, Güneydoğu Asya’da, Güney Amerika’da, Afrika’da, 

Birleşik Devletler’e getirdiğimiz kölelere ve tabiî ki de etnik açıdan kat-
lettiğimiz ve yerlerinden ettiğimiz yerlileri 9 yüz ile bin arası global 
operasyon gerçekleştirdik.  Libya’dan İran’a ve Şili’ye kadar demokra-
tik seçimlerine burnumuzu soktuk. 

Ve şimdi de insansız hava araçlarımızla Pakistan ve Somali’de in-
sanları öldürüyoruz. Hepsi de Amerikan imparatorluğunun adı altında. 
Hepsi de Amerikan doları vergileriyle… 

***
ABD Emperyalizmiyle savaşan

bir biz Gerçek Devrimciler kaldık
Öncelikle bu genci kutlamamız gerekir. ABD demek ki Amerikan 

Halkının tüm evlatlarını insanlıktan çıkaramamış, canavara dönüştüre-
memiş…

Demek ki arkadaşlar “ben insanım” diyen her kişi, ABD Emperya-
listleri ve AB’li ortaklarına karşı çıkmalıdır. Onun kötülüklerini önce 
gerçekte neyse öylece görmeli ve göstermelidir.

Tabiî yüreği yetiyorsa ve bencil değilse, onunla mücadeleye girme-
lidir…

Bu insanlık düşmanının bir de girdiği ülkelerde yerli işbirlikçileri 
vardır. Maddi çıkar ya da koltuk için, mevki makam için, iktidar olabil-
mek için ABD Şeytanıyla işbirliğine giren, hatta onun hizmetine giren 
insan sefaletleridir bunlar. Yerli hainlerdir…

Ne mutlu ki Yoldaşlar, biz Devrimci Kavgaya girdiğimiz 1967 
Ekim’inden beri ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlikçileriyle, hain 
uşaklarıyla savaşıyoruz…

Ne diyordu Denizler?
“Bizim düşmanımız ABD Emperyalistleri ve yerli işbirlikçile-

ridir.”

Denizler’i astıran da, Mahirler’i Kızıldere’de katlettirenler de, 12 
Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Faşist Darbelerini yaptırtan da ABD Em-
peryalistleri ve onların Süper NATO’sudur.

Bizim ekonomice gelişmemizi engelleyen ve bizi Yarısömürge sta-
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tüsünde tutan da yine aynı Emperyalist Haydut ve yağmacı devletler-
dir…

İşte biz bu sebepten dolayı diyoruz ki; ‘“Katil Amerika, Ortado-
ğu’dan defol!’, diyemeyen her siyasi ve her aydın ya gafildir ya 
hain.”

Bu ABD Emperyalist Çakalı ve AB Haydut Devletleri, 1990’dan bu 
yana sadece Ortadoğu’da 11 (on bir) milyon insanın kanına girmişler-
dir. 

Bölgemizi cehenneme çevirmişlerdir…
Ne yazık ki biz Gerçek Devrimcilerden başka bu Emperyalist Ça-

kalla savaşan yok ülkemizde bugün…
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi, onun PKK, PYD, YPG, SDG ve 

HDP gibi örgütleri, bizim dışımızdaki solu “Havuç ve Sopa” taktiğini 
kullanarak yörüngesine aldı, sonra kendisiyle birlikte götürüp ABD’nin 
emrine ve hizmetine sundu… Biz bunlara “Sevrci Soytarı Sahte Sol”, 
diyoruz.  

TESEV’ci, Sorosçu Kemal Kılıçdaroğlu ve kendisiyle aynı boydan 
ve soydan ekibi tarafından rayından çıkarılmış, ABD emrine sokulmuş 
Yeni CHP de solun bir bölümünün kanına girmekte, onları Amerikan-
cılaştırmaktadır. 

Tayyipgiller zaten tepeden tırnağa ABD yapımıdır. Onları devşiren 
de, iktidara taşıyan da, orada yirmi yıldan beri tutan da ABD Haydut 
Devletidir…

Meclisteki diğer muhalifi oynayan partiler de ABD hizmetindedir, 
yerli hainler güruhundandır…

Ne diyor CIA Şefi Nelson Ledsky?
“Biz Meclisin her yerindeyiz.”

Yani Meclis bizim emrimizde ve hizmetimizdedir…
Yani Yoldaşlar; durum, Mustafa Kemal’in Gençliğe Hitabe’sinde 

anlattığı gibidir tıpkı:
“(…) memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve da-

lalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahip-
leri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit ede-
bilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

“Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi 
vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır.”

Demek ki bu elim ve vahim durumdan kurtulabilmek için İkinci bir 
Kurtuluş Savaşı vermek mecburiyetindeyiz. 1946’dan beri, ABD Em-
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peryalizminin Türkiye’yi yeniden ağına düşürmesinden bu yana, bu 
Savaşı vermekteyiz, Yoldaşlar.

Yine ne demişti Denizler?
“Biz Türkiye’nin İkinci Kurtuluş Savaşçılarıyız.”

Fakat müsterih olun ki Yoldaşlar; yine yeneceğiz biz… 
Emperyalistler, işbirlikçiler, geldikleri gibi gidecekler yine!
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Mart 2022 





Ayrım
Dokuz
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Tayyip’in Diplomasızlığını
gündemde tutan bir biz varız, 
bir de birkaç namuslu aydın

Türkiye’nin bir numaralı politik sorunu, Tayyip’in Diplomasızlı-
ğıdır. 

Fakat bunu bizim dışımızda sürekli gündemde tutan var mı?
Var, sadece iki kişi: 
1- Yazar Ergun Poyraz,
2- YARSAV Kurucu Genel Başkanı, namuslu hukukçu Ömer Fa-

ruk Eminağaoğlu.
Başka?..
Başka yok…
Üniversiteler, Barolar?..
Onlar arazi… Onların böyle bir derdi yok… Onlarda yürek Sela-

nik… Onlar; “Şöyle geçinip gidiyoruz, aman başımıza bir şey gelme-
sin, hadi kendimiz neyse de evde çoluk çocuk, eş var. Nasılsa geçecek 
bugünler de”, diye düşünüyor. 

Peki ya siyasiler?
Mecliste muhalifi oynayan sağcısından solcusuna Amerikancı 

Partiler?
Onlar da arazi… Onlarınki Sarı Muhalefetçiliktir. Amerika’nın 

çizdiği sınırlar-belirlediği çerçeve içinde oynar onlar oyunlarını… Bu 
bakımdan yaptıkları kayıkçı kavgasıdır. Veya bir tiyatrodur. Tabiî se-
naryonun yazarlığını da oyunun yönetmenliğini de ABD Emperya-
listleri ve onların casus örgütleri yapar…

“Ya medya?”, denecektir… 
Medya da onlardan farklı bir tutum sergilemiyor. Çünkü onlar da öz-

gür değil. Kuşatılmış, esir alınmış durumdadır…
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Ve tabiî önemli bir bölümü de paraya boğulmuş, açıkçası satın alın-
mış bulunmaktadır…

Bırakalım “Havuz Medyası”nı, Atatürkçü bilinen pek çok kallavi 
yazarın bile dolar milyoneri olduğunu yazıyor Sabahattin Önkibar ve 
Yılmaz Dikbaş. Bunlar da aradan aylar, yıllar geçmesine rağmen çıkıp; 
“hayır, biz öyle değiliz”, diyememektedir…

E, durum bu olunca, bu siyasiler ve bu gazeteciler için bu kahrola-
sı düzen bir cennet. Tayyipgiller iktidarının yakıp yıkıp harabeye çevir-
diği; halkımızın yanıp yakıldığı, kavrulduğu bir cehenneme çevirdiği 
bu düzen, onlar için bir cennettir. Adamlar “Okumuş Çocuklar”, kafa-
ları çalışıyor yani, niye riske girsinler, tatlı hayatlarını -Dolce Vita- teh-
likeye atsınlar…

O yüzden elbette ki Geyik Çevirip kayıkçı kavgası yapacaklardır. 
Bunda anlaşılmayan bir şey yok. Adamlar ar dünyasında değil kâr dün-
yasında yaşamaktadırlar…

Zalimler zalimi AKP’giller İktidarının zayıf yönleri
Ama işte biz de varız bu hayatta… Hiçbir zulmün-en İblisçe işken-

celerin, tepemizde sallandırılan yağlı urganların, kalleş namluların yay-
lım ateşlerinin korkutamadığı bizler varız. Dün de vardık, yarın da ola-
cağız. Ve bizim gibiler hep olacak…

Biz diyoruz ki bu hainler haini, bu zalimler zalimi, bu hırsızlar hır-
sızı iktidarın yıkılması aslında çok kolay:

Günümüzden 2500 yıl önce yaşamış Çinli ünlü Savaş Kuramcısı 
Sun Tzu’dan beri tüm stratejistler der ki: “Askeri savaşta düşmanın 
en zayıf noktasına vurulur.”

Bu altın değerindeki kural spor karşılaşmalarında bile aynen geçerli-
dir. Teknik adamlar, rakip takımın ya da sporcunun yapmış olduğu kar-
şılaşmaları, ekibiyle birlikte defalarca izleyerek hasmın zayıf ve güçlü 
yönlerini belirler. Ve bunun üzerine bir maç stratejisi oluşturur. Demek 
ki her türden kapışmanın vazgeçilmez bir kuralıdır bu. 

Tayyipgiller, yirmi yıldır söyleyegeldiğimiz gibi normal bir serma-
ye partisi değildir. Düpedüz Çıkar Amaçlı Organize bir Suç Örgütüdür. 
Ve bütün propagandalarını “Din alıp satmak” yani “İnsanları Allah’la 
aldatmak” üzerine oturtan bir Ortaçağcı örgüttür. Geçmişteki Muaviye, 
Yezid iktidarlarının tıpatıp benzeri olan iktidardır bu partinin iktidarı. 
Ve arkasında Amerika’yla AB devletleri vardır…

Bu yön, onların güçlü yanıdır. Zira halkı yoksul bırakılmış, her biri 
birer Ortaçağcı Din Derebeyliği olan Tarikatlar ve Cemaatler tarafından 
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zihin hasarına uğratılmış bir ülkede bu aşağılık kandırmaca kolayca ya-
pılabilirdi. Öyle de oldu. 

Peki, zayıf yönü nedir bu iktidarın?
Şu:
Bütün mafya örgütlenmelerinde Şef-Lider her şeydir. Şef yıkıldı 

mıydı, ardından bütün yapı gümbür gümbür yıkılır…
Öyleyse Kaçak Saraylı Hafız’ın ölümcül zaafları nelerdir?
Şunlar:
1- Diplomasızlığı,
2- 17-25 Aralık kayıtları ve tapeleri,
3- FETÖ’cülüğü. FETÖ’cülük, yapının tümünün ölümcül bir has-

talığıdır.
4- 16 Nisan 2017 tarihindeki Referandumda, apaçık biçimde yasa-

nın ayaklar altına alınarak Sandık Kurulunun mührünü taşımayan 2,5 
milyon Sahte Oyun, Tayyipgiller Örgütünün bir yan kuruluşu durumu-
na getirilerek onların emri altına giren YSK tarafından geçerli sayılıp 
kaybedilen seçimin kazananı ilan edilmeleri. 

5- Yaptıkları akıl almaz hırsızlıklar, yolsuzluklar, kanunsuzluklar.
6- Ege’de 20 Ada ve İki Kayalığımızın 2004’ten itibaren Yunanis-

tan’a, ABD ve AB’li efendileri tarafından öyle emredildiği için kendi 
elleriyle teslim edilmesi. Yani Vatan Satıcılık…  

7- Ülkemizi, Suriye bataklığına sokarak 600 civarında insanımızın 
hayatının yitirilmesine sebep olunması. 

Ülkeyi 200 milyar dolar zarara sokmaları.
8- Sekiz milyon civarında Suriyeli ve Afgan’ı Türkiye’ye toplayıp 

vatandaş yaparak ülkemizin demografik yapısını değiştirmeye kalkış-
ması. 

9- Laik Cumhuriyet’i yıkarak Ortaçağcı bir Din Devleti inşa etme-
ye çalışmaları…

10- Ahlâkı da Adaleti de yok etmeleri.
11- İnsanlarımızı Dinci ve Laik olarak ikiye bölerek birbirlerine kar-

şı kin ve nefret duygularıyla doldurması ve birbirlerine düşmanlaştır-
maları…

12- Tarım ve hayvancılığı çökerterek halkımızı samana ve soğana 
muhtaç hale düşürmeleri.

13- Ülkemizin, halkımızın trilyonlarca dolarını çalıp çırpıp heba et-
meleri…
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AKP’giller’i tek vuruşta indirecek zayıf halka:
“Diplomasız”lık

Onlar tepeden tırnağa suça bulaşmışlardır. Kötülüğe dönüşmüşler-
dir… Bu nedenle saymakla bitmez suçları. Mükemmel bir suç makine-
sine dönüşmüştür onlar…

Fakat bunların içinde, onların kriminal iktidarını tek vuruşta indire-
cek olan nedir?

Tayyip’in diplomasızlığı ve buna bağlı olarak onun “Resmi Evrak-
ta Sahtecilik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işlemiş bulunması. 

Onun yüksekokul diplomasının olmadığı matematiksel bir kesinli-
ğe sahiptir. Bu kesinlik, “Türkiye Noterler Birliği”nin kararıyla da ke-
sin hükme kavuşmuştur. 

Eee, Anayasanın 101’inci maddesi açıktır, hem de hiçbir yoruma yer 
bırakmayacak biçimde…

Ne diyor bu madde?
“Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yap-

mış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları ara-
sından, doğrudan halk tarafından seçilir.”

Bu durumda Tayyip’in Cumhurbaşkanlığı meşru değildir, yasal de-
ğildir. Anayasa ihlalidir onun Cumhurbaşkanlığı. O bir işgalcidir, sahte-
cidir: CB Makamını işgal etmiştir, gayrimeşru bir yolla…

Meclisteki muhalefeti oynayan Amerikancı burjuva partileri sadece 
bu konuda anlaşıp bu konuyu gündemde tutsalar bile Tayyipgiller çatır-
dar ve çöker. “Sen meşru bir CB değilsin, seni tanımıyoruz ve asla tanı-
mayacağız”, deseler kesin sonuç alınır…

Tayyip aslında sahte yüksekokul diploması düzenlemekle kendi-
ni bir kapana sokmuştur. Oradan çıkmasına olanak yoktur. Eninde so-
nunda o suçlarından da yargılanacak, diğer işlemiş olduğu binbir suçun 
yanı sıra…

Tayyip’in 1981’den beri attığı bütün imzalar (tabiî kamu kurumları-
na kendini tanıtırken) yok hükmündedir…

Askerliğini Er olarak yeniden yapmak mecburiyetindedir. 
İstanbul Belediye Başkanlığı, Milletvekilliği, Başbakanlığı ve Cum-

hurbaşkanlığı dönemlerinde attığı bütün imzalar boştur, çöptür, yok 
hükmündedir…

Yani verdiği bütün ihaleler de, kurduğu bütün hükümetler de, atadı-
ğı tüm bürokratlar da gayrimeşrudur. Resmi, yasal bir kimliğe, sıfata, 
statüye sahip değildir.
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Çıkardığı bütün KHK’ler de, ki bunların tamamı birer Sultan Ferma-
nından zerre farklı değildir, yok hükmündedir…

Gün gelecek, devran dönecek; yeniden hukuk, kanun, kanuna ve 
vicdana göre hüküm kuran bağımsız ve tarafsız mahkemeler egemen 
olacak. İşte o zaman bu saydıklarımızın hepsi gerçek olacak…

Şunu da belirtmeden geçmeyelim ki, Tayyipgiller şu anki TCK hü-
kümlerince cezalandırılacaklar…

Bu zalimlerle ilk günden beri yiğitçe dövüşen
tek siyasi partidir HKP

Zalimin bir zulmünü sineye çekerseniz, hiç kuşkunuz olmasın ki, 
bir süre sonra daha büyük bir zulümle karşınıza dikilecektir. Ve bunla-
rın sonu gelmeyecektir…

Bu sebeple daha ilk zulmünde, bununla savaşa girişilmelidir. 
Zalimi durdurmanın ve sonunda onu alaşağı etmenin tek yolu budur.
Merkez üssü Kaçak Saray olan bu Cürüm İktidarına karşı, ilk gün-

den itibaren cepheden yiğitçe ve mertçe mücadele eden tek Siyasi Par-
ti biziz. 

Bizim dışımızdaki tüm yapılar cesaretleri, akılları, fikirleri, bilimle-
ri, bilinçleri yetmediğinden ve ABD yörüngesinde olduklarından, özgür 
olmadıklarından dolayı Tayyipgiller’le gerçek bir savaşa giremiyorlar. 
Yaptıkları yalandan, numaradan muhalefet oluyor…

Biz girdik mi bir halk düşmanıyla, vatan satıcıyla savaşa; ölümü-
ne gireriz…

Mustafa Suphi ve Onbeşler’in, Denizler’in, Mahirler’in, Kıvılcım-
lı’nın ve bütün Devrim Şehitlerinin Ruhları bizim bedenimizde, bilin-
cimizdedir. Bizimle birlikte savaşıyorlar. Şehitlerimizin sorumluluğunu 
da taşıyoruz. İşte bu sebepten Kavgayı yavaşlatmak bile Şehitlerimize 
ihanet olur. Böyle bir duruma düşmektense, bin kere ölmeyi tercih ede-
riz…

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
30 Mart 2022 
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Dolandırıcının küçüğüne 55 yıl hapis, 
başdolandırıcı ise bildiğiniz gibi…

Bursa’da, sadece 33 kişiyi dolandıran, Sahte Diplomalı Sahte Profe-
söre 55 yıl hapis cezası istendi.

Üstelik de bu sahtekâr, mağdurların tamamına çarptığı paralarını 
geri ödediği halde. Yaptığından dolayı pişmanlık duyup herkesten özür 
dilediği halde…

Önce konunun haberini okuyalım:

***
Sahte profesör: İşim, profesörlük gerektirmez
Sahte profesörün 55 yıl hapsi istendi
01 Nisan 2022
Bursa’da sahte diploma ile açtığı konuşma bozukluğu merkezine 

gelen 33 kişinin parasını dolandırdığı iddiasıyla hakkında 55 yıl ha-
pis cezası istenen Emre Nuri Korkut’un (42), son duruşmada “Kimseye 
profesör olduğumu söylemedim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerek-
tirmez. Herkesin de parasını ödedim, pişmanım” dedi.

Azerbaycan Üniversitesi’nden mezun olduğunu, Pensilvanya Üni-
versitesi’nden de kekemelik ve dil patolojisi üzerine sertifika aldığını 
belirten Emre Nuri Korkut, 2018 yılında Bursa’da konuşma bozukluk-
ları merkezi açtı ve gelen kişileri tedavi etmeye başladı. Bir süre sonra 
merkeze gelen kişilerden birinin şüphelenip, ihbarda bulunması ile gö-
zaltına alınan Korkut’un lise mezunu olduğu ortaya çıktı. Ayrıca Kor-
kut’un işyerinde yapılan aramalarda sahte diplomalar ile profesörlük 
ve doçentlik unvan belgeleri ele geçirildi. Korkut, 22 Şubat 2018’de çı-
karıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ka-
rara Bursa Cumhuriyet Savcılığı itiraz etti, Korkut bu kez tutuklandı.

Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında ‘resmi belge-
de sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’ suçlarından dava açılan ve 33 kişinin 
şikâyetçi olduğu Emre Nuri Korkut, duruşmada savunma yaptı. Kor-
kut, şunları anlattı:
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“Bana gelen kişilerin öncelikle sordukları ‘Düzelecek miyim’ soru-
suydu. Gelen kişileri en az 1 hafta süreyle ücretsiz deneme sürecine alı-
yorum. Bu süreçte her şeyi şeffaf şekilde ödedikleri rakama kadar öğ-
renerek çalışıyorlar. Herhangi bir senet veya sözleşme yoktur. Ödeme 
yapmama şansları her zaman vardır.”

Savunmanın ardından mahkeme heyeti, Korkut’u her bir mağdur 
için 1 yıl 8 ay hapis cezası vererek, toplam 55 yıla mahkûm etti. 

Sanık avukatı Konuralp Yeşil, ‘resmi belgede sahtecilik ve basit do-
landırıcılık’ suçlarının uzlaştırma kapsamında kaldığını belirterek ka-
rarı Bursa İstinaf Mahkemesi’ne götürdü. 8’inci Ceza Dairesi de suçun 
uzlaştırma kapsamında kaldığını bildirerek, Korkut’u tahliye ederek 
yurt dışı yasağı koydu. Korkut, Bursa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’n-
de yeniden yargılanmaya başladı. Son duruşmada tutuksuz sanık Kor-
kut ile taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada söz alan Korkut, “Kimseye profesör olduğumu söyle-
medim, ayrıca bu iş için de profesörlük gerekmez. Herkesin de parasını 
ödedim, pişmanım” dedi. Korkut’un avukatı Konuralp Yeşil de müvek-
kilinin suçunun basit dolandırıcılığa girdiğini ve uzlaşmaya tabi oldu-
ğunu söyledi. Müşteki Erdal Beşer ise parasının bankaya yatırıldığı-
nı ancak almadığını söyleyerek, sanıktan şikâyetçi olduğunu belirtti. 
Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi. [5]

***
Gördüğümüz gibi dolandırıcı Emre Nuri Korkut; “işim profesörlük 

gerektirmez. Kimseye de ben profesörüm demedim.”, diyor…
Hâlbuki Kaçak Saray’da mukim Tayyip nam Hafiz’ın sahip olduğu-

nu-taşıdığını iddia ettiği sıfat veya kimlik “Yüksekokul mezunu olma-
yı” gerektirir. Hem de Anayasa’nın 101’inci maddesinin emredici bir 
hükmü olarak… Yüksekokul diplomasına sahip olmayan biri kesinlik-
le Cumhurbaşkanı olamaz… Hatta adaylık için dahi başvuruda buluna-
maz YSK’ye…

Ve bir de sokağından bile geçmediği; “Eyüp Lisesiyle Marmara 
Üniversitesi mezunuyum. Ben ekonomistim”, diyor…

Bursalı Sahte Profesör torutopu 33 kişiyi dolandırıp cüzi miktarda 
paralarını çarpmıştır…

Kaçak Saraylı dolandırıcı ise 84 milyon insanımızı dolandırıp tril-
yonlarca paramızı çarpmıştır.

Ege’de, bazıları İstanbul Büyükada’nın üç-beş misli büyüklüğüne 
sahip 20 Ada’mızı ve iki kayalığımızı, ABD ve AB’li efendilerinin emri 

[5] (DHA) https://t24.com.tr/haber/sahte-profesor-isim-profesorluk-gerektir-
mez,1024935.
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üzerine, Yunanistan’a elleriyle teslim etmiştir, peşkeş çekmiştir. Yani 
Vatan Satıcılığı suçu da işlemiştir…

Cumhuriyet’in tüm kazanımlarını, kamu kurumlarını komisyon kar-
şılığında yerli-yabancı Parababalarına yok fiyatına satmıştır…

Özetçe Kuvayimilliye’nin Zaferi üzerine inşa edilmiş Laik Cumhu-
riyet’i yıkıp bir enkaz yığınına çevirmiş, onun yerine Merkez Üssü Ka-
çak Saray olan Ortaçağcı bir Din Devleti kurmuştur.

Tüm yandaşlarını paraya boğmuş, onların bir bölümünü kanunsuz 
kamu ihaleleriyle dolar milyoneri, milyarderi yapmış, bürokrat olan-
larınıysa üçer, beşer, onar ve hatta kırkar maaşla devlet kurumlarına 
yönetici yapmıştır. Bu akıl almaz yolsuzluk, hırsızlık, kanunsuzluk ik-
tidarı, halkımızı kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç hale getirmiştir. 
Velhasıl adaleti, ahlâkı, utanmayı arlanmayı yok etmiştir bu Kaçak Sa-
ray Dinci İktidarı.

Nehirlerimizi, göllerimizi, dağlarımızı, ormanlarımızı, zeytinlikleri-
mizi talan edip çöle çevirmiştir…

Halkımız, işsizlik ve pahalılık cehenneminde yanar kavrulur duru-
ma düşürülmüştür.

Bu Kaçak Saray Kanunsuzlar İktidarının, bu çıkar amaçlı bir suç ör-
gütünden başka hiçbir şey olmayan AKP’giller’in kötülükleri ve suçla-
rı saymakla bitmez…

Vatanımızın ve Halkımızın bu Amerikan yapımı suç örgütünün elin-
den kurtarılması biz Gerçek Devrimcilerin, Vatanseverlerin, Halksever-
lerin en öncelikli sorunudur…

Bursalı Sahte Profesör, bunlarla kıyaslandığında melek gibi kalır…
O, “resmi evrakta sahtecilik” ve “niteliksiz dolandırıcılık” yapmıştır 

yalnızca ve 33 kişiye kötülük etmiş onu da özür dileyerek telafi etmiştir.
Tayyip Nam Hafız ise, “Resmi Evrakta Sahtecilik” ve “Nitelikli Do-

landırıcılık” yapmış tüm Türkiye Halkına kötülük etmiştir. Vatan Satı-
cılığı yapmıştır.  Yedi-yirmi dört çalışan bir suç makinesi olarak dur-
madan hırsızlık, yolsuzluk, vurgun, talan-yağma üreten, hem de yirmi 
yıldan beri, bir kötülükler iktidarıdır, bu AKP’giller…

Kaçak Saraylı Hafız’ın; “BOP Eşbaşkanı olduğunu ve Tayyipgil-
ler’in Amerika tarafından iktidara getirildiğini” yani bunların ABD ya-
pımı olduğunu, bu kriminal örgütün en kallavi elemanlarından Şems 
Ethem, iki gün önce çok açık bir ifadeyle bir kere daha ortaya koymuş-
tur…

Kaçak Saray’ında sık sık yandaşlarına kuş sütü eksik ziyafetler ve-
ren bu Dolandırıcılar ve Sahtekârlar Kralı, bu Hırsızlar İmparatorlu-
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ğunun gözü doymaz ve “Ölümsüzlük Yanılgısı” içindeki Reis’i, bayat 
ucuz ekmek ve yağ kuyruklarında çile dolduran, yaşamaktan bezdirdik-
leri halkımızla; “Manda Yoğurduyla Medine Hurması, Kestane Balı 
ve Yulaf Ezmesi” yemeden yatmam ben, siz de öyle yapın! Şifa!”, 
diye öğütler vererek dalga geçmektedir…

Defalarca belirttiğimiz gibi böylelerini ancak toprak ıslah eder… 
Gözlerini de tabiî toprak doyurur…

Dolandırıcının büyüğü için
Bursa’daki savcılardan

biraz cesaret ümit edebilir miyiz?
Sahte Profesör haberini okuyunca sevindik.
Demek ki dedik, Bursa’da Resmi Evrakta Sahtecilik yapanları ve 

Dolandırıcıları kovuşturup, soruşturup, yargılayıp mahkûm eden Mah-
kemeler varmış…

TCK’de bu sahteciliklerin ve dolandırıcılıkların, cezalandırılmasını 
öngören maddeler olduğunu bilen ve onlara göre işlem yapan Savcılar, 
Yargıçlar varmış…

Biz, Ankara ve İstanbul’da böyle suçların kallavisini işleyen Tay-
yip Hafız için defalarca Suç Duyurusunda bulunduk fakat hiçbir Savcı-
yı harekete geçiremedik. Sorumluluklarının gereğini yapmaları için ey-
leme geçiremedik…

Şimdi acaba diyorum, Bursa’daki Savcılara başvursak bir kere de, 
sonuç alır mıyız?.. Bu Savcı kardeşler; “Yahu Sahte Profesörün suçu, 
Tayyipgiller’in suçlarıyla kıyaslandığında Devede tüy kalır. Bunun 
hakkında da harekete geçmezsek, kendimize bırakalım hukukçuluğu, 
insanız diyebilir miyiz? Eşimizin, çocuklarımızın yüzüne nasıl bakarız, 
bu canalıcı öneme sahip görevimizi yapmazsak.” derler mi?

Hukukçu Yoldaşlarımız bir kafa yorsunlar bu işe lütfen!..
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

3 Nisan 2022
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Sonunda bunu da yapabildin be Hafız!
Kurbanı, celladına teslim ettin. 
Cellat kendini yargılayıp şahsına ceza verecek, öyle mi?
Dostum dediğin Cemal Kaşıkçı’yı da satıp geçtin Suudi Canisine 

birkaç dolar için!..
Biz, çok haklı olarak; “Bunların gerçekte tapındıkları bir tek Tan-

rıları vardır, o da Para Tanrısıdır”, diyoruz da, bize davalar açtırıyor-
sun, hem de onlarca...

“Para Tanrısı, yanında başka hiçbir Tanrı’nın bulunmasına izin 
vermez”, der adı görklü Marks. Bu tespit yüzde yüzlük bir gerçeği ifa-
de eder, ortaya koyar...

İşte bu sebepten de siz, Allah Korkusu taşımazsınız, Hesap Gü-
nü’ne inanmazsınız... Ve yine bu sebepten, rahmetli saygıdeğer İlahi-
yatçımız Yaşar Nuri Öztürk, sizin kodaman kadronuzun tamamı için; 
“Bunlar on küsur senedir sayısız ‘Gulûl’-kamu malı hırsızlığı suçla-
rı işlemişlerdir. Bunların Müslüman sıfatıyla cenaze namazları kılı-
namaz”, demiştir...

Eveet, Tayyip...
Oysa ne demiştin?
Şunu:

***
Videonun Tapesi
Cemal Kaşıkçı, Başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operas-

yonla, evet, şehit edildi. 
Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. 

Ha, kusura bakmayın, dedik, o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama 
vermeyiz.

Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz?
Kendi istihbarat şefi bile, “Bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş”, 
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diyor. “Ya böyle bir şey yapılamaz”, diyor. 
Niye?
Adam açık açık diyor ki, “Ben kesmesini iyi bilirim”, diyor.
Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu 

millet enayi değil...
***

Tükürdüğünü yalamak karakteristiğin oldu
Ne oldu şimdi Tayyip?
Bütün bu söylediklerini yalayıp yuttun.
Gerçi sen bunu önce de yaptın. Defalarca... Bu tür dönüşler karak-

teristiğin oldu senin. 
Alman ajanı Deniz Yücel’i Merkel’in bastırmasıyla salıverdin. Hem 

de salmadan bir gün önce Alman Dışişleri Bakanı, Almanya’da tatilde 
olan ülkesinin İstanbul Konsolosuna buyruk veriyor: “Yarın Deniz Yü-
cel’i salacaklar. Özel uçakla gidip onu alıp geleceksin”, diye. Ve dedi-
ği oluyor...

Ne demiştin D. Yücel için?
“Ben bu makamda olduğum sürece asla iade edilmeyecek.”

Yine Papaz Brunson’u Trump’ın “Aptal olma”, “Pastör Brunson’ı 
bırak” buyruğundan sonra, “Emrin olur Sahip”, deyip hemen bıraktın. 
Ve Papaz uçtu...

Ne demiştin öncesinde?
“Bu fakir bu görevde olduğu sürece o teröristi alamazsın.”

36 yıl hapis istemiyle yargılanıyordu Papaz... Adamın papazlığı da 
numaradan. ABD eski deniz piyadesi adam. Papazlık onun kamuflajı... 
Tüm mesaisini Güneydoğu’da yapıyor. CIA adına Amerikancı Kürt Ha-
reketi’ni yönetiyor...

Sonra, yakın zamanda İsrail Devlet Başkanı Herzog geldi ülkemize, 
tabiî senin davetin üzerine. O da Siyonist İsrail’in ajanlığını yapan sa-
pık hainler örgütü Adnan Hocacıları kurtardı. Örgütün 68 kişisini tah-
liye ettirdi ilk elden. Gerisi gelecek duruşmalarda salınacak. Ve ortada 
bir örgüt yoktur, kararı aldırdı mahkemeye. Oysa yüzlerce yıllık ceza-
lara çarptırılmışlardı bu cinsel sapıklar örgütünün mensupları. 78 de si-
lah bulunmuştu bunlarda. 

İsrail’in Mossad’a yakın duran gazetesi Haaretz bile “İslami Seks 
Tarikatı” diye nitelemişti bu Adnan Hocacılar Silahlı Terör Örgütü’nü...

Şimdi de sıra azılı Türkiye düşmanı, İngiliz ve Amerikan uşaklığı-
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nı bir numaralı siyasi düstur edinmiş Suudi Krallığı önünde diz çökme-
ye geldi, öyle mi?

Öyle öyle...
Donald Trump’ın; “Biz olmasak bir hafta bile iktidarlarını 

ayakta tutamazlar. Bunun bedelini ödemeleri gerekir”, diyerek bir 
seferde 110 milyar dolarlık silah satış anlaşması yaptırdığı Suudi Ara-
bistan Krallığı sana diz çöktürdü, Hafız... Var, düştüğün durumu sen dü-
şün artık... Ne kıratta bir adam olduğunu sen düşün gayrı...

Veliaht Prens Muhammed bin Salman liderliğinde, 
Cemal Kaşıkçı cinayeti tüm detaylarıyla planlanmıştır

Cemal Kaşıkçı Suudi vatandaşı, ABD’de yaşıyor; Washington 
Post’ta yazıyor. Ülkesinin yöneticilerini eleştirdiği için Krallık tarafın-
dan idam hükmü veriliyor ve uygun yer ve zaman kollanmaya başlanı-
yor. Kaşıkçı, evlenmek için gerekli olan belgeyi almak üzere ABD’deki 
Suudi temsilciliklerine başvuruyor. Suudiler, tamam, diyorlar, av tuza-
ğa düşecek. Fakat bu cinayeti ABD’de işlersek başımız çok ağrır. Avı 
Türkiye’ye yönlendirelim. Orada bu işi temizce hallederiz. Türkiye’nin 
başındaki zaten bizim mamaladığımız Hafız. Üstelik de çok önceden 
belirlediğimiz gibi “Kuru Gürültü”... Bir Suudi gazetesi böyle yaftala-
mıştı Tayyip nam Hafız’ı hatırlarsanız. 

Adamlar yanılmamışlar. İşte sonunda teslim aldılar Tayyip’i...
Bu insanlık dışı katliamın detaylarını biraz daha hatırlayalım. Suudi 

Arabistan İstanbul Konsolosluğu; “Şu gün şu saatte gel, işlemini yaptır, 
belgeni al”, diye randevu veriyor Cemal Kaşıkçı’ya. O andan itibaren 
de Suudi Adli Tıp Kurumu Başkanı Dr. Salah Muhammed Al Tubaigy 
şefliğinde katliam ekibi oluşturulup hazırlıklara başlanıyor. İnsan boğ-
mak, parçalara ayırmak için gerekli alet edevat tedariklenip paketleni-
yor. 15 kişilik cellatlar ekibi özel uçakla İstanbul’a gelip Konsoloslukta 
kapanını kuruyor. Cemal Kaşıkçı içeri girer girmez işlerine başlıyorlar. 
Adamı boğup parçalara ayırıyorlar, torbalara dolduruyorlar, sonra da 
özel uçaklarına dönüyorlar, parçalanmış cesetle birlikte. İnsanlık dışı 
işlem üç saatte tamamlanıyor. Cellatlar ülkelerine geri dönüyorlar. 

Cellâtlar ekibinin en tepesindeki ismin Veliaht Prens Muhammed 
bin Salman olduğunu yazdı basın. Kuşkusuz böyledir. Çünkü Suudi 
Devleti Yürütme Gücünün başındaki kişinin o olduğu yazılıyor, söyle-
niyor hep. 
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Birkaç dolar karşılığında kuzu kurda teslim ediliyor
MİT, katliamı baştan sona kayda alıyor. Tayyip’in o günlerde; “din-

letiriz ama vermeyiz”, dediği kayıtlar onlardır. Şimdi ise hepsini birkaç 
dolara sattı geçti Tayyip... Bu gibi döneklikler Tayyipgiller’in cibilliye-
ti iktizasıdır. Doğası gereğidir...

Kaşıkçı’nın nişanlısı Hatice Cengiz bir milyon defa daha mert çıktı 
Tayyipgiller’den. 11’inci Ağır Ceza’nın verdiği sözde karara itiraz etti. 

“Hükümet döndü ama ben dönmem. Nişanlımın hukukunu 
aramak için sonuna kadar mücadele edeceğim. Mahkeme kuzuyu 
kurda teslim etmiştir”, dedi.

Hatice Cengiz’in ifadesiyle kuzuyu kurda nasıl teslim ediyor Tay-
yipgiller?

Birdenbire İstanbul 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi Savcısı, Kaşıkçı 
Cinayeti Davasının Suudi Arabistan’da görülmesi talebinde bulunuyor. 
Tayyipgiller’in Adalet Bakanlığı, Savcının talebini yerinde görüyor ve 
olur veriyor. Mahkeme de bunun üzerine bu yönde bir karar alıyor. İn-
sanlık dışı cinayette rol alan 15’i cellatlar ekibinden, 11’i de İstanbul 
Konsolosluk görevlisi olmak üzere 26 sanığın dosyası da kapatılmış 
oluyor böylelikle... Yani Suudi Krallığı’nın isteğine bütünüyle uyulmuş 
olunuyor. Cinayetin planlayıcısı ve uygulayıcısı olan Suudilerden ci-
nayet hakkında hüküm vermeleri bekleniyor. Yani kurban bir kez daha 
celladına teslim edilmiş oluyor. 

İşte Tayyipgiller’in vicdanı, insanlığı, ahlâki seviyesi budur. Hal-
kımız böyle durumlarda; “Kuldan utanmıyorsunuz da Allah’tan da mı 
korkmuyorsunuz?”, der. Evet, korkmuyorlar. Çünkü onların tapındığı 
biricik Tanrı, Para Tanrısı’dır. Başka bir Tanrıları yoktur onların. 

Bunlarda ahlâki, vicdani, insani ve ulusal hiçbir değer teşekkül et-
memiştir... Onlar böyle işleri hiç rahatsızlık duymadan ve yüzleri hiç 
kızarmadan yaparlar. Yani bunlara çok uyar böyle ahlâk, vicdan ve hu-
kuk dışı, kanun dışı işler...

Onların iktidarı bir aldatma üzerine kuruludur zaten: “İnsanları Al-
lah’la aldatma” üzerine...

Bu nedenle onların yiyip içtiği yalandır, düzendir, hiledir, kandır-
macadır...
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Asıl kahredici olan
bu güruhun ülkeyi temsil ediyor görünmesidir

Bu iğrenç olduğu kadar ahlâk-hukuk dışı olay, daha doğrusu teslimi-
yet-diz çöküş, Tayyipgiller’e çok uyar. Fakat bizi asıl kahreden, bu gü-
ruhun Türkiye’yi temsil ediyor görünmesidir. 

Hayır, bunlar Türkiye’yi temsil edemezler. Bunları biz getirmedik 
ülkemizin başına; ABD Emperyalistleri getirdi. Bunlar da ABD adı-
na, tıpkı bir Sömürge Valisi gibi yönetiyorlar Türkiye’yi. Tabiî sadece 
Amerika’nın emperyalist çıkarlarını koruyup kolluyorlar. Bu ihanetle-
rinin karşılığında da hem saraylarda devran sürüyorlar hem de trilyon-
larca dolarlık Kamu Malı aşırarak küplerini dolduruyorlar. 

Saygıdeğer Arkadaşlar;
Bu insanı kahreden, ülkemizin Ulusal Onurunu ayaklar altına alan, 

hukuktan, kanundan zerre miktarda da olsa eser taşımayan olay; Tay-
yipgiller’in Yargıyı nasıl çökerttiğinin de bir göstergesi oldu. Fakat 
şunu hemen belirtelim ki böyle kararlar veren Mahkemeler, Bakanlık-
lar, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurumları değildir. 

Merkez üssü Kaçak Saray olan Tayyipgiller Faşist Din Devleti’nin 
kurumlarıdır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi bugün Türkiye’de İkili Devlet var-
dır...

Bu mahkemeler, işte bu İkinci Devletin, Tayyipgiller’in Ortaçağcı 
Din Devletinin bir operasyon silahından başka hiçbir şey olmayan ku-
rumlarıdır. Bu kurumların adaletle, hukukla, kanunla en ufak bir ilgile-
ri yoktur. Ve bunların hepsi aynı toptan kesmedir...

Cemal Kaşıkçı’nın güvenilir dost bildiği, kendisi İstanbul’daki Su-
udi Başkonsolosluğuna girmeden önce, nişanlısına; “Çıkmam gecikir-
se onu ara”, dediği Tayyipgiller’den Yasin Aktay ne diyor bu yargı re-
zaleti karşısında?

“Benim bilmediğim bir şeyler vardır belki.”
Var Hafız, var...
“Bir şeyler var” da bunlar senin de çok iyi bildiğin şeyler... Satarsı-

nız siz, her şeyinizi satarsınız... Sizin için satılmayacak bir kutsal yok-
tur. 

Kimileri ar dünyasında yaşar bizim gibi...
Kimileri de kâr dünyasında yaşar sizin gibi...
Nihayetinde bir seçimdir hepsi de. Ve bizler, “Onur yaşamdan 

önemlidir” sözünü Yaşam İlkesi edinenler, acıyoruz sizlere... “Kefe-
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nin cebi yok.” Bunu bir türlü anlayamadınız. Ve bu rezil düzendir, bu 
sömürü ve soygun, yağma düzenidir, sizi çamurlara bulayan... Bu dü-
zen sürdükçe sizin gibi insanlar da hep olacaktır ne yazık ki. İşte bu se-
bepten, biz bu aşağılık soygun ve kötülükler düzenini ortadan kaldır-
mak istiyoruz. 

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

11 Nisan 2022 
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AKP’giller, ihanetlerini gözden kaçırabilmek için 
Suriye düşmanlığını öne sürer

Genel Başkan’ımız Nurullah Ankut’un 16 Ocak 2019 tarihinde, 
o günlerdeki verileri kullanarak kaleme aldığı, aynı zamanda “Vatan 
Satıcılar” başlıklı kitabında da yer alan değerlendirme yazısını, gün-
celliğini koruduğu için bir kez daha paylaşıyoruz:

Esad’la el sıkış, Suriye’den çık, sınırı kapat...
Beslemekte olduğumuz 5 milyon Suriyeliyi ülkelerine gönder...
Ege’ye, Doğu Akdeniz’e gel; çıkarlarımız buradadır...
Aslında Kaçak Saraylı Hafız ve avanesi de, ABD Başkanı Faşist 

Bunak Trump ve ABD Derin Devleti de bütünüyle anlaşık durumda-
dırlar.

Bunlar, Suriye’de “Tantanacılık” yaparak, Karagöz Oyunu’nda-
ki gibi birbirleriyle çene yarıştırarak, bilinçsiz halkımıza; “Cambaza 
bak!”, numarası çekiyorlar. 

Bu arada da Ege’deki 18 Adamızın ve Denizimizin ve Kıbrıs’ın 
Doğu Akdeniz’deki haklarımızla birlikte Yunanistan’a tam anlamıyla 
devrini gerçekleştirmeye çalışmaktadırlar.

İşte bu ihaneti halkımızın gözünden kaçırabilmek için de durup 
dinlenmeden Suriye’yle ilgili laf cambazlığına girişiyorlar.

Dünya âlem bilmektedir ki, Suriye’de Beşşar Esad liderliğindeki 
BAAS İktidarı kazanmıştır...

ABD Emperyalist Haydudu’yla Avrupa Birliği’nin kaşar emperya-
list çakal devletleri hezimete uğramış durumdadırlar.

Ne diyor Beşşar Esad?
“Bir karış toprağımızı bile teröristlerin elinde bırakmamacasına, va-

tanımızın tamamını kurtarmadıkça savaşmaya devam edeceğiz.”
Burada soralım ve seslenelim, Kaçak Saray’da mukim, “Tayyip” 
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nam ABD taşeronu Hafız Efendi’ye:
Eğer sıfır virgül milyonda bir miktarında olsun vatanseverlik ve si-

yasi ahlâk taşıyorsan, Beşşar Esad’dan özür dile ve onunla el sıkış...
Bak, yolun başında seninle aynı ihanet cephesinde olan ABD kuk-

lası Arap Devletçikleri bile izledikleri yolun tıkandığını görerek, iste-
meye istemeye de olsa, Suriye’yle yeniden diplomatik ilişkiler kurma 
yoluna girdiler. Yani Suriye’nin Beşşar Esad liderliğindeki yönetimini 
tanıma mecburiyetinde kaldılar.

Bir sen kaldın, Suriye konusunda ABD işbirlikçiliğinde, piyonlu-
ğunda ve İslam Dünyasına ihanette direnmeye devam eden...

Esad ve Suriye’nin çıkarlarıyla
Türkiye’nin çıkarları aynıdır

Türkiye’de her namuslu aydın, yüzde yüz kesinlikte bilmekte ve 
söylemektedir ki; Suriye’de Türkiye’nin çıkarlarıyla Beşşar Esad ve 
yönetiminin çıkarları bire bir örtüşmektedir.

Tüm yapman gereken Beşşar Esad’la el sıkışıp sınırı kapatmandır.
Türkiye’de ortalama yedi yıldan bu yana beslemekte olduğumuz, 

yoksul halkımızın alınterinden senin tarafından çalınan 60-70 milyar 
dolar civarındaki bir parayı (belki de çok daha fazla miktarda olabi-
lir bu para) boğazına ve barınmasına akıttığın, sayıları 5 milyonu aşkın 
olarak tahmin edilen hainler sürüsünü de göndermendir ülkelerine. Ya 
da gitmek istiyorlarsa, o cehennemin, yani Suriye cehenneminin odun 
taşıyıcılarından olan AB Emperyalist Haydut Devletlerinin ülkelerine 
doğru sevk etmendir.

İşte bütün yapman gereken sadece bunlardan ibarettir, Suriye’ye 
ilişkin olarak.

Ondan sonra da Ege’deki 18 Ada’mız ve Denizimizden başlamak 
üzere Kıbrıs’taki ve Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumak için ha-
rekete geçmendir.

İktidardan tekerlenmemek için
Suriye konusunda ihanete devam ediyorsun

Fakat bu senin için ölümlerden bile daha zordur, değil mi?
Çünkü bunları yaparsan, seni devşiren, iktidara getiren ve 16 yıl-

dan bu yana da orada tutan ABD Emperyalist Haydudu seni hemen 
alaşağı eder...
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Bunu da biliyorsun, değil mi?
İşte bildiğin için de ihanetlerini sürdürüp gidiyorsun...
Bir türlü dönüş yapamıyorsun...
Çünkü başlangıçta söz verdin ABD’li efendilerine; BOP’un o hay-

dutlar tarafından hayata geçirilmesine bütün gücümle ben de yardım 
edeceğim, diye.

İsrail’in düşmanlarının ortadan kaldırılmasına, siz ve İsrail’le birlik-
te elimden gelen her şeyi ortaya koyarak çalışacağım, diye.

Ve İslam’ın içinin boşaltılarak Kur’an ve Muhammed İslamı’nın or-
tadan kaldırılıp onun yerine bir hırsızlar ve hainler dini olan CIA-Pen-
tagon İslamı’nı geçireceğim, diye.

İşte bu sebepten ihanetlerine, tahribatlarına, vatanımıza, halkımıza 
verdiğin zararlara, ettiğin kötülüklere ara vermeksizin devam ediyor-
sun...

ABD Haydut Çakalı sana Irak’ta oynadığın ihanet oyununu Suri-
ye’de de oynatmak istiyor. Tabiî o kadarıyla da yetinmiyor. Türkiye’de 
de oynatmak istiyor. Zaten yapmış olduğun bazı girişimler, ki bunlar-
dan daha önce söz etmiştik, Mart Yerel Seçimlerinden sonra Türkiye’yi 
eyaletlere bölme maskesi ardında BOP’un Türkiye ayağını da sinsice 
hayata geçirmeye başlayacağını gösteriyor.

Fakat işte bütün bunlar, artık en zavallı, en cahil, en bilinçsiz “hü-
looğğ”cuların tarafından bile yutulmayacak, hazmedilmeyecek ihanet-
ler boyutuna vardı.

Yani ne edersen et, yolun sonuna varmaktan kendini kurtaramaya-
caksın!

Her hain gibi hak ettiğin hazin sonla karşılaşacaksın...
Bak, bugünkü yasalar çerçevesinde yargılayacağız seni. Sadece sav-

cılar gerçek anlamda Laik Cumhuriyet’i koruma bilinç ve sorumlulu-
ğunda olan hukukçulardan oluşacak. Yargıçlar da emri sadece hukuk-
tan, onun evrensel ilkelerinden, Anayasa ve yasalarla vicdanından alan 
gerçek anlamda hukukçular olacak.

İşte bunlardan oluşan mahkemenin karşısına çıkarılacaksınız, Tay-
yip! Sadece kendin değil, tüm avanenle birlikte. Yani AKP’giller’inin 
tamamıyla birlikte...

Ne kamu malından aşırdığınız kör kuruş yanınıza kalacak, ne de bu-
güne dek yapıp ettiğiniz binbir ihanetten bir teki!

Hepsinin hesabını vereceksiniz!
Hazır ol o güne, Tayyip!
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Ve aklında da mıh gibi tut bu uyarımızı...
Unutma ki biz ne demişsek odur.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

16 Ocak 2019



Ayrım
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AKP’giller, Türkiye Cumhuriyeti’ne düşman
Tayyipgiller’in Türkiye Cumhuriyeti düşmanı oluşları, yüzde yüz-

lük doğruluk değeri taşıyan bir gerçektir. 
İşte buna bir kanıt daha. Hem de balkabağı gibi en kör gözlere bile 

batacak denli oportada duruyor. 
Eski AKP Milletvekili Prof. Dr. Pelin Gündeş açıklıyor:

***
“Eski AKP’li vekil Pelin Gündeş: Çavuşoğlu yolumu kesip haka-

ret etti
“Eski AKP Kayseri milletvekili Pelin Gündeş, Avrupa Konseyi Par-

lamenterler Meclisi üyesi olduğu dönemde Dışişleri Bakanı Mevlüt Ça-
vuşoğlu’nun mobbingine maruz kaldığını iddia etti. Gündeş, ‘Mevlüt 
Çavuşoğlu artık Avrupa Konseyinde ben önergeleri Table Office’e gö-
türürken yolumu kesiyor, “kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik vb.” gibi 
ağır ifadeleri şahsıma kullanıyordu’ ifadelerine yer verdi.

“AKP Kayseri eski milletvekili Pelin Gündeş, sosyal medya hesa-
bından Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu dönemde 
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun yolunu keserek, “Kapasitesiz, 
saygısız, şerefsizlik” gibi ifadeleri kullandığını yazdı.

“Pelin Gündeş, yaptığı paylaşımlarda AKP’den milletvekili olduğu 
dönemde başından geçenleri anlattı.

“2021 yılında Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesi olduğu 
sırada Türkiye’nin lehine olan önergeleri genel kurulda oylamaya sun-
ma çabalarının Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sürekli engellenmeye ça-
lışıldığını söyleyen Gündeş’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi üyesiydim. Dört ayda 
bir Strazburg’da genel kurul olurdu. Genel Kurullara girmeden önce 
tüm raporları okurdum. Türkiye’nin aleyhine maddeleri tespit ederdim. 
Bunların çıkarılması, yerine lehimize madde koyulması için önergeler 
hazırlardım. Türkiye’nin lehine olan bu önergeleri genel kurulda oyla-
maya sunmam Mevlüt Çavuşoğlu tarafından sürekli engellenmeye çalı-
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şılıyordu. Nursuna Memecan (dönemin AKP Sivas milletvekili) ve Mev-
lüt Çavuşoğlu beni hep bir köşeye çekip ‘Türkiye’yi savunan önerge 
vermeyeceksin’ şeklinde ifadelerde bulundular.

“KAPASİTESİZ, SAYGISIZ, ŞEREFSİZLİK”
“Ağır mobbing yapıldı dört yıl boyunca. Daha sonraki yıllarda bu 

ağır psikolojik şiddet nedeniyle bazı sağlık sorunları da yaşadım ama 
iyileştim çok şükür Allah’ın yardımıyla. Ancak Avrupa Konseyi genel 
kurullarda Mevlüt Çavuşoğlu şahsıma uygulanan mobbingin dozunu 
kaçırdı.

“Mevlüt Çavuşoğlu artık Avrupa Konseyinde ben önergeleri Table 
Office’e götürürken yolumu kesiyor, ‘Kapasitesiz, saygısız, şerefsizlik’ 
gibi ağır ifadeleri şahsıma kullanıyordu. Hiç aldırış etmeden Türkiye’yi 
savunan önergeleri yine de oylamaya koydurttum.”[6]

***
Türkiye’yi savunma, diyor, hainler, satılmışlar...

Peki, kimi savunacaklar?
BOP’u...
Ve BOP’un başpatronu, yaratıcısı ABD Emperyalist Haydudunu ve 

onun AB’li müttefiklerini, Siyonist İsrail’i...
Çünkü bu hainlerin Kaçak ve Haram Saray’da mukim Reis’leri;
“Ben BOP’un Eşbaşkanlarından bir tanesiyim. Bu görevi yapıyo-

ruz”, diye meydanlarda, kürsülerde, ekranlarda övünüyordu. Yani düpe-
düz ihanetiyle övünüyordu... E, durum bu olunca, Tayyipgiller Millet-
vekili Memecan da Çavuşunoğlu da böyle olacaklar, böyle diyecekler. 
Çünkü hepsi aynı toptan kesmedir...

Biz bu kahredici gerçeği onlarca defa dile getirdik yıllar yılı. Bu 
AKP kanunlarla çalışan bir sermaye partisi değildir. Bu, kriminal bir ör-
güttür. Çıkar amaçlı mafyatik bir örgüttür, diye...

Bu ülkeyi yıkıp harap eden gerçeği, Tayyipgiller’e çok yakın biri de 
yıllar önce Levent Gültekin’e söylemişti ya:

“Tayyip Erdoğan ve avanesi hata yapmıyor, bunlar başkaları-
na çalışıyor...”

[6] https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/eski-akpli-vekil-pelin-gundes-cavu-
soglu-yolumu-kesip-hakaret-etti-1928035.
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Suriyeli sığınmacılar konusunda da
ihanete devam ediyorlar

İşte bir kanıtı daha… Tabiî görmek isteyenlere, zihin hasarına uğ-
ratılmamış insanlar içindir bu kanıtlar. Onlar anlar ancak bunu...

Hz. Muhammed’in deyişiyle “Akıl sahipleri” için anlamlıdır, onlar 
için değer taşır bu kanıtlar...

Saşıp yanılıp bu ihanet ve hırsızlık örgütünden milletvekili olan 
Prof. Dr. Pelin Gündeş aynı açıklamasında başka kahredici gerçekler 
de dile getiriyor. İşte onlardan ikisi:

“AKP’nin Suriyelilerle ilgili politikasına karşı çıktığını, 2015’te 
AB ile sığınmacı mutabakatına sert muhalefet ettiğini kaydeden 
Gündeş, ‘Geri Kabul Anlaşması’nın engellenmesi için genel kurul-
da Dışişleri Komisyon Başkanı Volkan Bozkır’a gittim. Bir hanı-
ma söylenmeyecek sözler şahsıma sarf edildi’ dedi. Gündeş, ‘Bayan 
Davutoğlu’na gelince... Bir tek davete katıldığımı hatırlıyorum. 
Orada Bayan Davutoğlu değil de bazı kadın milletvekillerinin ‘İn-
şallah bizim çocuklarımız bu sığınmacılarla evlenecek!’ dediklerini 
hatırlıyorum. Bu çok ağırıma gitti.”[7]

“Geri Kabul Anlaşması” nedir?
Şu:
Eğer hasbelkader AKP’nin efendileri olan Avrupa ülkelerine giden 

Suriyeliler varsa-olursa, onları yakalayıp Türkiye’ye teslim edecek Av-
rupalılar. Tayyipgiller de hemen alacaklar o Suriyelileri ve onlara; “Ne-
den AB’li efendilerimizin ülkesine gidip onları rahatsız ediyorsunuz? 
Bak, Türkiye’nin her yeri sizin. Her türlü imkânlar, ayrıcalıklar da sağ-
ladık size, burada kalın... Bizim çocuklarımızla da evlenin, bizden olun. 
Biz Ensar’ız. Hep beraber burada ümmet birliği oluşturalım. Hilafet, 
Saltanat kuralım”, diyecekler. Nitekim demişlerdir de. Ve sadece de-
mekle kalmamış, bu aşağılık anlayışlarını on yıldır uygulamaya da koy-
muşlardır...

ABD-AB Emperyalistlerinin Yeni Sevr planları ve 
AKP’giller’in hilafet özlemleri örtüşüyor

Yani ABD-AB Emperyalist Çakallarının göçmen politikalarıyla, 
Tayyip’in BOP Eşbaşkanlığı ihanet politikasıyla, Türkiye’de Türk’ü 
azınlığa düşürüp Hilafet ve Saltanat kurma politikası tam bir uyum için-
dedir...

[7] agy.
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Tayyip nam Hafız’ın kullanmayı çok sevdiği bir formülasyonla, her 
iki taraf için de “Kazan Kazan” politikasıdır bu ihanet anlaşması. 

ABD ve AB için BOP yani Yeni Sevr hayata geçmiş olacak, Tay-
yipgiller için de onca özlemini duydukları Hilafet ve Saltanat kurul-
muş olacak...

Türkiye bu arada üç parçaya bölünecekmiş; bölünürse bölünsün... 
Her ikisi de sevinir buna...

Sonra her ikisi de Birinci Antiemperyalist Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızın Zaferinin öcünü almış olacak böylelikle... Tabiî o savaşımıza 
kumanda eden Komutanlarımızdan, Mustafa Kemal, İsmet İnönü ve Si-
lah Arkadaşlarından da intikam almış olacaklar böylelikle... Demek ki 
bunların Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve İnönü düşmanlıklarının se-
bebi, tarihsel kökeni buymuş...

Bu Tayyipgiller, Vahdettin’lerin, Damat Ferit’lerin, Dürrüzade, 
Mustafa Sabri, Sait Molla, Nemrut Mustafa ve Filozof Rıza’ların to-
runlarıdır. Bunların alayını, Sevgili, Saygıdeğer Kuvayimilliye Kahra-
manımız Sütçü İmam çok özlü olarak tanımlamıştır:

“Her kim ki Mustafa Kemal Paşa ve Kuvayimilliye aleyhine fet-
va verip düşmanlık yapar, bilin ki onların damarlarında kâfir kanı 
akar!”

Bu devran böyle gitmeyecek, bunlar da geçmişteki kart babaları gibi 
yenilecekler. Efendileri olan ABD ve AB Emperyalist Haydut Devlet-
leri de yenilecek. Alayı, “Geldikleri gibi gidecekler!”

Yerli hainlerse ihanetlerinin hesabını şu anki TCK hükümlerince ve-
recek. Kanunlarla çalışan, bağımsız ve tarafsız yargı yeniden oluşturu-
lacak ve bu hainleri yüzlerce kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ceza-
larına çarptırarak hak ettikleriyle karşılaştırmış, buluşturmuş olacak...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
25 Nisan 2022 



Ayrım
On Dört





125

AKP’giller’in gerçek yüzünü gören ve
onlara karşı mücadele eden bir biziz

Gezicilere ceza yağdırılmasına şaşıranlar, asıl aynaya bakıp ken-
dilerindeki dönüşüme şaşırmalıdırlar: Biz böyle korkutulmuş, sindi-
rilmiş, zavallılaştırılmış insanlar haline nasıl geldik, diye!..

Kaçak Saray’da mukim Hafız, bugüne kadar neyi yedirmedi ki siz-
lere…

Diplomasızlığını (Resmi Evrakta Sahteciliğini, Nitelikli Dolandı-
rıcılığını), 17-25 Aralık belgelerini (ki bunların yüzde yüz gerçek ol-
duğunu eşekler bile bilir), 16 Nisan 2017’deki Referandumda 2,5 mil-
yon sahte oyu, Ege’de 20 Ada’mızı ve iki Kayalığımızı Yunanistan’a 
peşkeş çekişini, 300 milyar dolar tutarındaki kamu malını yalnızca 
kendisinin ve ailesinin zimmetine geçirişini (Abdüllatif Şener’in tes-
pitine göre) ve Laik Cumhuriyet’i, tüm kurumlarını bir bir yıkarak 
onu, bir enkaz yığınına dönüştürmesini ve onun yerine merkezi Ka-
çak Saray olan Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti inşa etmesini…

Bunların hepsini yedirdi işte Tayyip ve avanesi, bizim dışımızda-
ki hemen herkese.

Keskin muhalifi oynayan Meclisteki Amerikancı siyasilerle, yine 
aynı roldeki medya akıldaneleri, hâlâ “Sayın Erdoğan”, “Sayın Cum-
hurbaşkanı”, “Sayın Bakan” diyorlar da başka bir şey diyemiyorlar… 
Yüreksizliklerinden, korkaklıklarından ve “başımıza iş açmayalım, 
şöyle maçı idare edip gidiyoruz işte” şeklindeki onursuz anlayışların-
dan dolayı…

Velhasıl bir biziz, yürek yakıcı gerçekleri olanca çıplaklığıyla gören 
ve bedeli ne olursa olsun, diyerek her yerde duraksamadan haykırırca-
sına söyleyen…

Muhalif Kardeşler; Antiemperyalist Birinci Ulusal Kurtuluş Sava-
şı’mızın Zaferi üzerine inşa edilmiş, Mustafa Kemal’lerin, İnönü’lerin 
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Laik Türkiye Cumhuriyeti yok artık. Onun enkazı var sadece… Adam-
lar TC simgelerini boşuna sökmüyorlar resmi kurumların üzerinden. 
Mustafa Kemal ve İnönü adlarını boşuna silip süpürmeye çalışmıyorlar 
stadyumlardan, havaalanlarından vb…

Boşuna saldırmıyorlar Mustafa Kemal, İnönü ve Laik Cumhuri-
yet’e. Her ağızlarını açışta yalan, iftira, hakaretlerle boşuna saldırmı-
yorlar “Cehape Zihniyeti” mugalatalarıyla TC’ye ve onun kurucuları-
na…

İkili Devlet:
AKP’giller’in Ortaçağcı Din Devleti ve

enkaz halindeki TC Devleti
Şu anda devlet güç ve yetkisini elinde bulunduran, Kaçak Saray 

Ortaçağcı Faşist Din Devleti’dir. O devletle etle tırnak gibi kaynaşık 
olan AKP’dir, Tayyipgiller’dir. Onun en tepesinde de Tayyip nam Ha-
fız vardır. Tüm devlet yetkisi de onun elindedir. Her şey onun iki du-
dağı arasından çıkan lakırdıya bağlıdır, ona göre yapılır. Anayasa, ka-
nun manun, hak hukuk, adalet madalet; hepsi hikâyedir. Göstermecedir, 
kandırmacadır…

Biz bir yıldan beri yazıp söylüyoruz. Hatta Tayyipgiller’in savcıla-
rı, yargıçları karşısında da (yani onların mahkemelerinde de) diyoruz ki 
şu anda Türkiye’de, tıpkı bir zamanlar (1930’lu-40’lı yıllarda) Nazi Al-
manya’sında olduğu gibi İkili Devlet vardır:

Birincisi, enkaz halindeki TC Devleti,
İkincisi, Tayyipgiller Kaçak Saray Ortaçağcı Faşist Din Devleti…
Devlet gücünü tabiî ki bu ikincisi kullanmaktadır…
Birincisi can çekişir durumdadır, hemen hiçbir şeye gücü yetme-

mektedir…
Gezici arkadaşlarımıza bu cezaları yağdıranlar da TC Mahkemeleri 

değildir. Kaçak Saray Devleti’nin mahkemeleridir. Orada da son sözü 
ya Tayyip söyler ya da onun tayin ettiği yardımcıları yani Saray Me-
murları…

Eğer durum böyle olmasaydı, bu akıl, mantık, hukuk, kanun ve vic-
dan dışı kararlar, hükümler nasıl verilebilirdi, kurulabilirdi?..

Kanunlar çerçevesinde seçilebilmiş son Cumhurbaşkanı Ahmet 
Necdet Sezer, bütün dürüstlüğüne ve içtenliğine rağmen yaşananların 
korkunç boyutunu göremiyor. Diyor ki; “Gözyaşlarım hukuk için.”

Aslında ne demesi gerekirdi, gerçeği tam olarak görebilseydi?
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Şunu:
“Gözyaşlarım, yıkılan Laik Cumhuriyet için.”
Bu Cumhuriyet yıkılınca, tabiî ki onun tüm kurumlarıyla beraber 

hukuku da, yargısı da yıkılacak…

Şanlı Gezi İsyanı’mızı sırtından bıçaklayan
Amerikancı HDP-PKK

Tayyipgiller’in Gezi öfkesi bitmez. Çünkü Gezi İsyanı’mız, zulüm 
iktidarına karşı, Ortaçağ karanlıklarına karşı Halkımızın en kitlesel ve 
meşru bir başkaldırısıydı. 

Kır çiçekleri kadar saf, temiz, masum ve meşru bir başkaldırıydı… 
Halkımızın çıplak elle, bedenini siper ederek, canını ortaya koyarak 
yaptığı bir başkaldırıydı.

Ve Cumhuriyet Tarihinin en kitlesel eylemiydi. Hatırlanacağı gibi 
Tayyip korkup Kuzey Afrika’ya, Fas’a kaçtı…

Fakat bu eylemimizi, Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi sırtından 
bıçakladı. Gezi hainleridir onlar. 

Abdullah Öcalan bu hainliklerini, Tayyipgiller’e şirinlik yapmak 
için “İmralı Görüşmeleri”nde övünerek anlatır utanmadan; “Erdoğan 
Gezi’de devriliyordu, biz kurtardık”, der…

Bağlamacı Selo yine aynı utanmazlıkla televizyonlarda anlatır bu 
namussuzca ihanetlerini: “Hükümeti devirecek, darbeye doğru götüre-
cek bir halk hareketini çıkarabilir miyiz anlayışı vardı. Bu kısmına şid-
detle karşı çıktık. Gezi’ye mesafe koyduk”, diyerek. 

Yine hatırlanacağı gibi, Tayyip’in Türkiye’yi terk ederken yerine 
vekil bıraktığı Bülent Arınç, başta Ahmet Türk gelmek üzere teşekkür 
etmiştir PKK, HDP ve Kandil tayfasına, Gezi’de kendilerinden yana tu-
tum aldılar diye…

Eğer bu ihanet olmasaydı, isyan Kürt illerinde de aynı kapsamda uy-
gulansaydı, zafere ulaşırdı. 

Bugün, Tayyipgiller’in soygun ve vurgun düzeninin kuru ekmeğe, 
kuru soğana, patatese muhtaç ettiği, işsizlik ve pahalılık cehennemin-
de acılar içinde kıvranan Halkımız doğru ve güvenilir bir önderlik gör-
se, yine aynı eylemi ortaya koyar. İşte Kaçak Saray Efradının korkusu 
bundandır. Bu korkudur onları Gezici arkadaşlarımız üzerine gözü dön-
müşçe saldırtan… 

Fakat korkunun ecele faydası yoktur… AKP’giller yolun sonuna 
geldiler gayrı…
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Vatanımızı çöle çevirdiler, Halkımıza hayatı cehennem ettiler, etme-
dik zulüm, kanunsuzluk, ahlâksızlık ve ihanet bırakmadılar ama yıkıl-
manın arifesindedirler artık… Tarihteki bütün benzerleri gibi çökecek-
ler ve kanunlar önünde hesap verecekler. Bugünkü TCK önünde, onun 
hükümlerince cezalandırılacaklar. Onların hukuksuz, kanunsuz, adalet-
siz, vicdansız ve ahlâksız saltanatları da, Ortaçağcı Faşist Din Devlet-
leri de ufkumuzdan çekilmiş olacak böylece. Halkımız bir nefes alıp 
yaralarını sarmaya, hayatı insanca yaşamanın yollarını aramaya başla-
yacak. Yani Kurtuluşun yollarını aramaya ve bulmaya başlayacak.    

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
29 Nisan 2022 



Ayrım
On Beş
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HKP Genel Başkanı Nurullah Ankut’un
2022 1 Mayıs Değerlendirmesi:

“Bu  kavgaya girdin mi, ölüp ölesiye dövüşeceksin!”
Av. Tacettin Çolak: Değerli Arkadaşlar, vakit epey geçti. Çoğu-

muz yorgunuz. Ben çok kısa bir açıklama yapacağım. Daha sonra Ge-
nel Başkan’ımıza sözü devredeceğim.

Bugün bir daha kanıtladık: Biz Taksim mücadelesinde vicdan rahat-
latan bir hareket değiliz. Biz her eylemimizde, her düşüncemizde ol-
duğu gibi Taksim mücadelemizde de ölümüne kararlı, samimi, inançlı 
davranışlar ortaya koyan bir hareketiz. Dolayısıyla artık bizim “Sevrci 
Sahte Sol” dediğimiz birileri gibi ve Sarı Sendikacılaşmış olanların vic-
dan rahatlattıkları gibi Taksim savunusu yapmıyoruz biz.

İş söze gelince; “Her Yer Taksim! Her Yer Direniş!”, diyenler bu-
gün yine Maltepe Dolgusuna gittiler ve İşçi Sınıfına, Devrimci Hare-
kete ihanet ettiler. İşte biz bunu bugün bir kez daha kanıtladık. Bu mü-
cadeleye baştan beri önderlik eden Parti Önderliğimize çok teşekkür 
ediyorum. Mücadeleyi omuzlayan, kararlı bir şekilde alanda dosta da, 
düşmana da Halkın Kurtuluş Partililerin inancını, yüreğini ve kararlılı-
ğını gösteren tüm yoldaşlarımın da gözlerinden öpüyorum. Herkesi ayrı 
ayrı kutluyorum.

Esasında polis, ifadeden sonra 10 saat araç içerisinde bekletmekle 
bize bugünün cezasını kesmiş, bu cezayı çektirmiş oldu. Burada da ka-
nunsuzluklar var, onunla ilgili gerekli notlarımızı aldık. Yargı aşama-
sında onlarla uğraşacağız. Ve tekrardan hepinize saygılar sunuyorum. 
Gazamız tekrardan kutlu olsun.

Nurullah Ankut: Sevgi ve Saygıdeğer Yoldaşlarım;
Hepinizi kutlarım, devrimci yüreğimin en sıcak duygularıyla alınla-

rınızdan öper kucaklarım.
Biz önderlerimizden öyle öğrendik ki, bu kavgaya girdin mi ölüp 
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ölesiye dövüşeceksin. Sonunu düşünerek, maçı idare edelim anlayışıy-
la bir kavga, devrimci bir kavga olamaz. Çok kez söyleyegeldiğim gibi, 
aslında Türkiye’de Devrim yapmak da kolaydır. Mevcut mafyatik, Or-
taçağcı iktidarı devirmek de kolaydır. Fakat bizi mahveden düşmanlar, 
bizden görünüyorlar, bizden görünenlerdir. İşte en tehlikeli düşman bu-
dur. Halkımız 20 yıldan bu yana mafyatik bir çıkar örgütünden başka 
bir şey olmayan Tayyipgiller iktidarına katlanmaktadır ve halkın yarıya 
yakını hâlâ onların peşinden gitmektedir. Ve onların AKP’giller’i hâlâ 
birinci parti durumundadır.

Bu neden kaynaklanıyor?
Halkımız bir anlamda narkozlanmış gibidir. Tayyipgiller halkımı-

zın büyük bir kesimini, Muaviye-Yezid Dini’nin narkozuyla uyutuyor-
lar, arkadaşlar.

Meclisteki Amerikancı Muhalefet,  
yılan yuvası cemaat ve tarikatların çatı örgütü olan

AKP’giller kadar tehlikelidir
Tayyipgiller biliyorsunuz, Türkiye’de 30 küsur tarikatın ve onlara 

bağlı 100 küsur cemaatin çatı örgütü durumundadır. Ve Tayyipgiller’in 
kendisi de bir tarikattır şu anda. Ve Türkiye’yi adım adım Ortaçağ’a sü-
rükleyerek iktidarını korumak ve var olmak mücadelesi veriyor onlar.

Peki, halkın diğer yarısı ne durumda?
İşte onlar da Tayyipgiller kadar tehlikelidir. Muhalefet rolünü oyna-

yan meclisteki Amerikancı 4’lü çetedir bunun sorumluları da.
CIA ajanı çok açık söylüyor, Nelson Ledsky ne diyor?
“Biz Meclisin her yerindeyiz”, diyor.
Sadece Meclisin her yerinde değil, sol kesimin de her yerinde, sen-

dikaların da her yerinde…
Böylece toplumun tümünü Amerika, onun casus örgütleri, kuşatmış 

durumda. İşte o yüzden halkımız bunca acıya katlanıyor. Kuru soğana, 
kuru patatese, kuru ekmeğe muhtaç olmasına rağmen herhangi bir dav-
ranışa geçip isyan tepkisi ortaya koyamıyor.

Niye?
Çünkü Ana Muhalefet denen Partinin başındaki TESEV’ci, Soroscu 

ve Amerika’nın oraya getirdiği ajan, halkımıza sokağı fobi olarak gös-
teriyor.

Onur Öymen var biliyorsunuz. Daha önceki CHP’nin ileri gelen 
milletvekillerinden.
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Diyor ki; “2008’den itibaren Kılıçdaroğlu’nu Amerikalılar 
CHP’nin başına geçirmek için çalışma başlattılar.”

2010’da geçirildi biliyorsunuz. 2 sene önceden aktif çalışma başlatı-
yorlar. Ve CHP’nin bir dönem sözcülüğünü yapan Samsun Milletveki-
li Dr. Haluk Koç diyor ki;:

“Amerikalılar beni öldüreceklerdi. Çünkü ben onların çıkardı-
ğı adayın karşısında kendimi aday olarak ortaya koydum. Onlar 
buna izin vermediler. ‘Bizim çıkardığımız adayın karşısına çıkma-
yacaksın’, dediler. Avrupa’ya bir toplantıya gidecektim, sıfır araba 
almıştım. Havaalanına onunla gittim. Üç gün sonra döndüm, ha-
vaalanında, Ankara’da şehre dönerken, arabamın direksiyonu bir 
anda boşa çıktı. 9 takla attım, belim kırıldı. Mesajı anladım ve çe-
kildim.”

Bunu Haluk Koç söylüyor. Şu anda da milletvekili değil mi CHP’nin. 
Ve bunu yine CHP’nin üyelerinden Mustafa Kemal Tığcıoğlu söylü-
yor, aktarıyor aynen.

Yani demek istediğimiz arkadaşlar, Ana Muhalefetin durumu bu.
Amerikancı Burjuva Kürt Hareketinin başındakilerin durumu za-

ten apaçık meydanda. Onlar NATO’culuklarıyla övünüyorlar biliyor-
sunuz. “Amerika’dan rol istedik”, diye açık açık söylüyorlar. Demir-
taş’tan Gülten Kışanak’a kadar açıkça; “Amerika’dan rol istedik, bize 
Suriye’de rol ver dedik”, diye açıklamalar yaptılar, Amerika ziyaretle-
ri sonucunda.

Öbürleri zaten Tayyipgiller’den farklı değil ki; Saadet’i, Tayyipgil-
ler’den dökülen, Tayyip’in kapıya koyduğu Davidson’un partisi, Baba-
can’ın partisi…

Yani demek istediğimiz, muhalefeti de bunlar bloke ediyor. İşçi Sı-
nıfını Sarı Sendikalar yok ediyor. Nakliyat-İş’in dışında gerçek anlam-
da sınıf sendikası yok. Hepsini sermaye, yani Amerika yönlendiriyor. 
Böyle olunca halkımız örgütsüz ne yapsın? Çaresiz katlanıyor acılara.

Türkiye’deki Amerikancı Sefalet Solu 
insanlarımızın inancını, güvenini,

örgütlülüğünü yok etti
1977 1 Mayıs’ında biz oradaydık, Taksim’deydik. Ve Sıraselviler 

Caddesini biz Konya’dan gelen ekip olarak tutuyorduk, o caddenin gü-
venliğini sağlıyorduk. Ve alanda 500 bin kişi vardı. Bugün aradan kaç 
yıl geçmiş yoldaşlar?

45 yıl…
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45 yıl sonra bu 1 Mayıs’ta Maltepe Dolgu Çukuruna kaç kişiyi gö-
türdü dönekler, hainler?

20 bin kişiyi.
1977’de Türkiye’nin nüfusu kaçtır arkadaşlar?
40 milyon...
Bugün iki katından fazla yani 85 milyon. Ama 1 Mayıs’ı kutlamak 

için Dolgu Çukuruna götürdükleri insan sayısı 20 bin kişi.
Yani 1977 1 Mayıs’ına göre 25 katı küçülmüş 1 Mayıs’ı Dolgu Çu-

kurunda kutlayanların sayısı. 25’te bire düşmüş.
Pekiyi o 24 katı nereye gitti?
Eridi, yok oldu, umutsuzluğa kapılıp hak arayamaz hale geldi. İşte 

bu Sefalet Solu (sosyal demokrasisinden kendisini sosyalist sol olarak 
adlandıranlarına kadar), insanlarımızın inancını, güvenini, örgütlülüğü-
nü yok edip gitti.

Bunların tamamının ideolojileri iflas etmiştir. O sebeptendir bunla-
rın savrulup Amerika’nın yörüngesine yerleşmeleri. Fakat Amerikancı-
lıkları onları da çürütüp, eritip yok ediyor dirhem dirhem. Çünkü ide-
olojik olarak var olmayan bir hareketin pratikte var olması mümkün 
değildir. Çünkü devrimci pratiğe yol göstermesi için devrimci teorinin 
ve o teoriyle silahlanmış bir partinin olması gerekir. Bunlar, teoriden 
yoksun oldukları için, hepsi birer suretten, görüntüden ibarettirler. İçle-
ri koftur, boştur. İşte ortalığı böylesine birer molozdan, hurdadan oluş-
muş bu kalp-sarı örgütlerin kaplamış olması, halkımızın kafasını bulan-
dırıyor, onu şaşkınlık içerisinde bırakıyor ve de bugün gösterdiğimiz 
gerçek devrimci yolu, kurtuluş yolunu görmesini engelliyor. Bu Sah-
te Soytarı Solların sebep olduğu bulanıklık ve onların yarattığı karanlık 
yüzünden Türkiye’de halkımız da çok geriye gitti. Yukarıdaki rakamla-
rın karşılaştırılması bu geriye gidişin açık ölçütü ve göstergesidir.

 1 Mayıs’ı sadece
Taksim için mücadele edenler kutlamıştır

O 20 bin kişiyi o Dolgu Çukuruna götürenler 1 Mayıs kutlamadı-
lar. Eğer onlar olmasa, inanın yine 100 binlerce kişiyi biz Taksim’e gö-
türürdük. Tayyip bu yasağı uygulayamazdı bize, buna gücü yetmezdi. 
Keyfi yasak uyguluyor adam ya. Hiçbir yasal tutanağı yok, bir gerek-
çesi yok. “Ben çıkmanızı istemiyorum, çıkmayacaksınız.”, diyor. Ne 
uluslararası planda böyle bir yasa var, ne Türkiye’nin şu anki kanunla-
rında böyle bir yasa var. Yok.
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İnsanlar protesto eylemlerini hiçbir yazılı, yasal izne başvurmadan 
yapabilirler. İstedikleri yerde yapabilirler, yasalara göre. Adam kanun-
suz, keyfi yasak koyuyor bize ve buna insanlar uyuyor.

E şimdi, 1 Mayıs’ın adı ne?
İşçi Sınıfının Mücadelesinin uluslararası bir mücadele olduğunu 

ortaya koyan bir ad. Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele 
Günü.

Birlik, Dayanışma ne için?
Mücadele için.
Kime karşı?
Yerli-yabancı Parababalarına karşı. Uluslararası Emperyalizme ve 

onların yerli işbirlikçilerine karşı. Yani bugün o gündür.
Sen kanunsuz bir şekilde bizi aşağılamak için, Tayyip’in marş marş 

çekerek gönderdiği yerde 1 Mayıs kutlayamazsın. Bu alçaklıktır, na-
mussuzluktur, dönekliktir bu. Yüreğin yetmiyorsa yapma. “Bende o ce-
saret yok, yapamıyorum”, de.

Ama hain oldukları için oraya gidiyorlar, insanlarımızı oraya ça-
ğırıyorlar. Yoksa 1 Mayıs’ı çok daha kalabalık kutlardık. Yani demek 
istediğimiz, 1 Mayıs’ı sadece Taksim için mücadele edenler kutladı, 
arkadaşlar. Öbürlerininki kutlama değil. Teslimiyet, diz çökme. Sen 
mücadeleden vazgeçiyorsun ya!.. Nasıl 1 Mayıs’tan söz etme hakkını 
görüyorsun kendinde? 1 Mayıs piknik yeri değil, şölen değil, eğlence 
değil, festival değil. Mücadele günü 1 Mayıs.

Sen mücadeleden kaçıyorsun, teslim oluyorsun ondan sonra 1 Ma-
yıs’ı ağzına alıyorsun. Hangi yürekle alıyorsun?

Biz her şeyin gerçeğini savunuruz, gerçeğini söyleriz, arkadaşlar. 
Bizim yazılarımızın bir tek satırını onlar yazamaz, bizim cümlelerimi-
zin bir teki bunların ağzından çıkmaz.

 Şu anda Türkiye’de İkili Devlet vardır
Biz, bir zamanlar Nazi Almanyası’nda olduğu gibi Türkiye’de İkili 

Devlet var, diyoruz. Artık TC Devleti çökmüş, yıkılmış, enkaz...
Peki, şu anda hüküm süren devlet kimin?
Tayyipgiller adlı Ortaçağcı, mafyatik bir din devleti şu anda bu dev-

let. Ve bütün uygulamalar onun uygulamalarıdır. Buna karşı mücadele 
ediyorsak demokratız, devrimciyiz, sosyalistiz, komünistiz. Bunu böy-
lece görüp, buna karşı mücadele etmiyorsak o zaman teslim olmuşuz 
demektir. Ve insanlığımızı savunamayız o zaman. Ve biz bunları sade-
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ce yazıp, çizmiyoruz. Onların yargıçları, savcıları karşısında da aynı 
şeyleri söylüyoruz: “Siz Türkiye Cumhuriyeti adına yargılama yapmı-
yorsunuz. Siz Kaçak Saray’ın bir operasyon silahısınız, onun bir sopa-
sı olarak onun çıkarlarını savunuyorsunuz burada. Tiyatro oynamayın, 
oynatmayın bize. Sizin savunduğunuz insan, bizim ona hakaret ettiği-
mizi iddia ettiğiniz insan, bir tek gün bile Türkiye’nin tepesinde olmayı 
bırakın, kamu görevi yapamayacak durumdadır. O kriminal psikopattır, 
o mitomandır, o narsistik antisosyal kişilik bozukluğuna sahip bir zattır. 
O yüzden bir tek gün bile kamu görevi yaptırılmaması gerekir bu insa-
na”, diyoruz. Ve bunu kayda geçirmek için onların karşısında söylüyo-
ruz, onların dosyasına sokuyoruz bunları.

Şimdi kalkıp medyada, siyasette daha önce de söylediğimiz gibi 
biri; “Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Bakan”, diyorsa, 
hem muhalefet rolünü oynuyor hem de bunları söylüyorsa bilin ki o al-
çaktır, korkaktır, namussuzdur. İşte o yüzden Tayyipgiller devran sürü-
yor 20 yıldan bu yana. Sen ona “Sayın Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı” 
dediğin anda, onun mafyatik yapısını, onun bir suç örgütü olduğunu, 
onun Laik Cumhuriyeti kerte kerte yıkarak enkaza çevirdiğini ve onun 
300 milyar dolarlık kamu malını sadece kendisi ve ailesi için aşırıp, 
zimmetine geçirdiğini yok saymış olursun.

İşte Türkiye bu sahte-sarı muhalefet yüzünden bu haldedir.
Yoksa buna tahammül edilir mi yahu, bu iktidara? Bu zulme, bu vur-

guna, bu soyguna, bu ihanete, bu yalana tahammül edilir mi?
Kimse etmez. Ama bunları söyleyince işte tek başımıza kalıyoruz. 

Nasıl Usta’mız ömrü boyunca bir anlamda tek başına kalmışsa, onu 
gerçek anlamda anlayan (TKP’li yoldaşları, adsız neferlerin dışında) 
olamamışsa, biz de aynıyız.

Neylersiniz, işte ne diyelim?..

Eğitimin birincil amacı zihni çalıştırmaktır
Sınıflı toplumların yarattığı insanların yaptığı, kendilerine, dostla-

rına ve kendini savunanlara bir zulümdür bu. İşte Lenin’in ülkesinde 
de Lenin’in heykellerini yıktılar değil mi, arkadaşlar? Yani Lenin gibi, 
20’inci Yüzyıl’da yaşamış bir dâhinin, bir büyük devrimci önderin kıy-
metini bilmedikleri gibi heykellerini yıkıyorlar. Ve bu ülke 70 yıl sözüm 
ona sosyalizmi yaşadı, komünizmi yaşadı. Demek ki sınıflı toplum in-
sanları öylesine çamurlara buluyor ve insanın kâr hırsı, çıkar hırsı in-
sanda öyle bir zihin hasarı yaratıyor ki, gerçekleri görmesi, kavraması 
hayli zorlaşıyor. Çok zorlaşıyor.
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O yüzden hep söyleyegeldiğimiz gibi, eğitimin birincil amacı zih-
ni çalıştırmak. Öğrencimizin, genç evladımızın çalışan bir zihne, sor-
gulayan bir akla ve bunların sonucunda aydınlık bir düşünceye sahip 
olmasını sağlamak; birincil görevi budur eğitimin. Bunu sağlayamaz-
sak dünyada ve ülkemizde olup biten olaylara dair bilgiler gelir belle-
ğe yüklenir, yığılır fakat bunların arasında bir sebep-sonuç ilişkisi ku-
ramaz o zihin. Sistematik olarak o olayların, durumların birbirleriyle 
ilişki-çelişkilerini kavrayıp sebep-sonuç ilişkilerini görüp işleyemez. 
Sağlıklı, tutarlı bir sistemden geçirip yol gösterici, geliştirici, olumlu 
yönde dönüştürücü hükümler kuramaz.

Demek ki eğitimde öncelikli iş, zihnin işlemesini sağlamaktır. Önce 
bunu sağlayacağız. Yani insan, herhangi bir konuya yöneldi mi, onun 
gerçeğini bulmaya, tüm ilişki çelişkileriyle, tüm bağlantılarıyla gerçe-
ği görmeye alıştıracak eğitim zihni. Ama orada kalmayacak, Marks-En-
gels Ustaların dediği gibi; yani sadece dünyayı kavramak ve yorum-
lamakla yetinmeyecek. Onu dönüştürmek için, insancıl bir dünyaya 
ulaşmak yolunda, olayları dönüştürmek ve yönlendirmek için mücade-
leye de girecek.

İşte o da ne sayede olur?
Bu eğitimin birinci görevini başarıyla yaptığımız insanların, ikinci 

bir görevi daha yüklenmesiyle gerçekleşir.
O da nedir?
İnsani ve vicdani duyguları, değerleri o öğrencimize, o evladımıza 

vereceğiz, anlatacağız. Onun bilincine ve ruhuna yükleyeceğiz, kalbine 
yükleyeceğiz, arkadaşlar.

İşte o zaman sadece kendisi için yaşamayacak, sadece kendi çıkar-
larının peşinde koşmayacak. Öyle bir yaşamın, insan olmaya yetmeye-
ceğini görecek. İnsan olarak, hayatına anlam vererek yaşayabilmek için 
bütün insanları düşünecek. Kendini değil, tüm insan soyunu düşünecek 
ve tüm hayvanları düşünecek. Ve yaşadığımız doğayı hem bugün ya-
şanılır kılmak, hem de gelecek nesillere tertemiz teslim edebilmek için 
doğayı korumayı öğrenecek. Ancak öyle eğitilen, bu değerlerle yük-
lü olan insanlar, insan olarak varlıklarını sürdürebilirler ve ölünceye 
kadar hep insan kalırlar. Ancak o insanlar, hayatlarına insana yaraşır 
bir anlam yükleyebilirler. Onun dışındaki bütün yaşam biçimleri insana 
yakışmaz. Başka türlü bir hayat yaşamak, başka işler peşinde koşmak 
boşa giden bir hayatı yaşamış olmak anlamına gelir. Hayatı boşa ver-
miş, heba etmiş olmak anlamına gelir.

Halkımızın dediği gibi, “kefenin cebi yok”; trilyonları da biriktirsen 
sonunda ne olacak?
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Hiçbir faydasını göremeyeceksin. İnsanın yiyeceği, içeceği, tükete-
ceği sınırlı… Ama işte sen bu gerçekleri kavrayamazsan, servet birik-
tireyim diye hem insanlıktan çıkarsın hem insanlara zulmedersin hem 
de hiçbir zaman insan olamazsın. Kendine de yazık edersin, insanlığa 
da yazık edersin.

Taksim’den vazgeçersek aynalara bakamayız
Demek istediğimiz Yoldaşlar, (yorgunsunuz sizi fazla tutmak iste-

miyorum aslında ama) biz bugün, 1 Mayıs’tan vazgeçseydik, aynala-
ra bakacak yüzümüz kalmazdı. Taksim’den vazgeçersek aynaya baka-
mayız; korkmuş oluruz. Taksim’e sahip çıkmak demek, ille de Taksim 
Meydanı’na çıkıp orada serbestçe, özgürce 1 Mayıs’ın anlamını konuş-
mak demek değildir. 1 Mayıs’ı Taksim’de kutlamak demek, bize konan 
despotça, zalimce, kanunsuzca yasakları yırtmak, çöpe atmak için yiğit-
çe mücadeleye girmek demektir.

Tayyip, keyfi biçimde, kanunsuz bir biçimde bu yasağı niye koy-
du bize?

Güç gösterisinde bulunmak için… Bizi yenmek, aşağılamak için… 
Bunu kabul edersek haksızlık karşısında boyun eğmiş oluruz. Böylece 
de hakkımızla birlikte onurumuzu da kaybetmiş oluruz. Bize hiç kimse 
bunu yapamaz, bunu kabul ettiremez! Ne Tayyip’in ne de dünyada baş-
ka herhangi bir zalim diktatör odağın gücü bizi boyun eğmeye razı ede-
mez! Hiç kimse bizi korkutamaz, sindiremez! Bize kanunsuzluk, hak-
sızlık yapana karşı son soluğumuza kadar savaşırız biz.

Ne diyoruz biz hep?
Onur yaşamdan önemlidir!
O yüzden sevdiğim komünist şairimiz ve komünist olarak ölen, en-

der şairlerden biri olan Arif Damar ne diyor?
İlle görmek için mi beklenir güzel günler.
Beklemek de güzel

diyor. Ve biz ne ilave ediyoruz bu dizeye?
Ve en güzeli de, o güzel günlere bir an önce ulaşmak için kavgaya 

girmektir, arkadaşlar. En güzeli de budur. Ve biz bu en güzel işi yapıyo-
ruz. Ve biz belki de Taksim’i özgürce kutlamaktan daha fazla insanca 
bir görev yapıyoruz. Ve bize daha fazla haz veren bir görev yapıyoruz. 
Taksim Vatanımızı özgürleştirmek için savaşa giriyoruz, savaşıyoruz. 
Yani bu bakımdan 1 Mayıs’ı da sadece Taksim için savaşanlar kutla-
dı. Öbürleri ihanet ettiler, öbürlerininki kutlama filan değil. Diz çök-
me, teslimiyet ve ihanet. Başka hiçbir şey değil öbürlerininki. Yaptıkla-
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rı muhalefet de böyle, yazıları çizileri de böyle, kurdukları ilişkiler de 
böyle. Ama o devrimcilik değil.

Diyoruz ya biz, “Gerçek Devrimcilik”... Bir şeyin gerçeği var, sah-
tesi var. Biz Gerçek Devrimciyiz, biz Gerçek Komünistiz, biz önderle-
rimize gerçekten layık olan devrimcileriz. O bakımdan asla Taksim’den 
vazgeçmek yok!.. Sonunda özgürleştireceğiz ve Tayyip de artık ihanet 
yolunun sonuna geldi. Ve Taksim önümüzdeki 1-2 yıl içinde özgürle-
şecek. Orada da kutlayacağız ama belki bugün bu kavgayı vererek al-
dığımız hazzı, orada özgürce kutlayarak alamayacağız, daha azını ala-
cağız, arkadaşlar.

Kavgamız
Proletarya Enternasyonalizminin

Zaferine dek sürecek!
Yani kavgayı ne zamana kadar vereceğiz?
Parababalarını ve onların zulüm, soygun, vurgun düzenini alaşağı 

edinceye kadar. Onunla da yetinmeyeceğiz. Çünkü İşçi Sınıfı Davası 
uluslararası bir davadır, tüm dünyada Proletaryanın iktidarını kurunca-
ya kadar ve sınıfları ortadan tüm dünyada kaldırıncaya kadar bu kavga 
sürecek, arkadaşlar. Kesintisiz bir şekilde… İnsan olmak bunu gerekti-
rir, bu umutla mücadele etmeyi gerektirir ve biz öyle mücadeleyi öğren-
dik önderlerimizden; onların bize bıraktığı teorik mirastan ve onların 
yaşayarak bize ettikleri örneklikten. Ve biz de böyle yaşamak, gençleri-
mize, yeni kuşaklarımıza bunları aktarmak, bunları öğretmek göreviy-
le sorumluyuz.

Ne olur sonunda?
Ne olursa olur... Onu düşünen devrimci olamaz. Önemli olan kav-

gayı yiğitçe, bilimcil yöntemlerle sürdürmektir. Gerisi bizim dışımız-
da olan şeylerdir.

Ve yoldaşlar gördüğünüz gibi, düşman bize saldırdıkça bizim öfke-
miz, bizim kinimiz, bizim mücadele azmimiz daha da artıyor ve daha 
da artacak. Mustafa Yoldaş; “Hoca, üslubunu gittikçe sertleştiriyorsun, 
satırların giderek daha sert oluyor.”, diyor. Ama o, düşmanın saldırısın-
dan kaynaklanıyor. O saldırdıkça biz de mücadele gücümüzü, saldırı-
mızın şiddetini artırmak durumundayız.

Yoldaşlar, yüreğimiz aynı tempoda çarptığı için ve birbirimizi çok 
kolay, çok sıcak bir şekilde anladığımız, kavradığımız için ben mutlu-
yum. Sayımızın azlığı önemli değil, giderek bizi anlayanlar çoğalacak. 
Etkimiz, adımız, gücümüz yatay bir şekilde gittikçe yayılıyor, biliyor-
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sunuz. Gittikçe duyuluyoruz. Artık Partimizin adını da, mücadelesini 
de aydın geçinen insanların önemli bir bölümü, çok önemli bir bölü-
mü biliyor, duyuyor. Ve sadece size güveniyoruz diyorlar, biliyorsunuz, 
bizim dışımızdaki insanlar, bizi hiç tanımayanlar. Ve iyi ki varsınız, 
diyorlar dikkat ederseniz, arkadaşlar. İşte o insanların sayısı giderek 
artıyor ve bu sonunda mutlaka kitleselleşecek. Ve zafer bizim yürüdü-
ğümüz, bizim işaret ettiğimiz yolun sonunda gerçekleşecek.

Onların hepsi yok olacaklar, bizim Sevrci Soytarılar diye kimliklen-
dirdiklerimizin adı sanı, ismi cismi hiçbir şeyi kalmayacak. Ama biz 
hep Devrim Tarihinin altın sayfaları arasında yer alacağız. Gelecek ku-
şaklar bizden; “Meğer bu insanlar halklarını ne kadar çok seviyorlar-
mış. Devrimi, sosyalizmi, komünizmi, insanlığın kurtuluşunu ne kadar 
çok arzuluyorlarmış, ne kadar fedakârlıkla mücadele etmişler.”, diye 
bizi övgüyle yâd edecek, övgüyle öğrenecek, araştıracak ve dersler çı-
karacak, arkadaşlar.

İşte bizim yaşamadan anladığımız, insan olmaktan anladığımız bu!..
Sizi daha fazla yormayayım, sonunda zafer mutlaka bizim olacak.
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

Av. Tacettin Çolak: 
Arkadaşlar zamanın bir hayli ilerlediğini düşünerek ama buna rağ-

men de duygularını, düşüncelerini açıklayan arkadaşlara da söz verelim 
kısaca. Ondan sonra yola gidecek arkadaşlarımız var.

(...)

Nakliyat-İş,
1 Mayıs konusunda da

Türkiye İşçi Sınıfının yüz akıdır!
Nurullah Ankut: Yoldaşlar mücadelenin diğer yönü de Ali Baş-

kan’ın Başkanlığında, Nakliyat-İş’in verdiği mücadele, biliyorsunuz. 
Metal İşkolundan, Taşımacılık İşkoluna, Tekstil İşkoluna. TÜVTÜRK 
neye giriyor Başkan?

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Taşımacılık İşkoluna.
Nurullah Ankut: Taşımacılık İşkoluna, Gıda İşkoluna tüm direniş-

ler, mücadeleler sadece Nakliyat-İş Önderliğinde yapılıyor.
Başka bir mücadeleye tanık oluyor muyuz?
Yok arkadaşlar. Teslimiyet içinde çünkü onlar, maç idare ediyorlar 

yani. Dedik ya onlar da kuşatılmış durumdalar, sarı sendikacılar da ku-
şatılmış durumda, onlar da oynatılıyor. Ustaların deyimiyle İşçi Sını-
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fı içinde İşverenlerin ajanlığını yapmaktadır, ajan örgütüdür o sarı sen-
dikalar, işçi örgütü değildir, arkadaşlar. O yüzden mücadele yapmazlar 
onlar, işçiyi satarlar ancak. Sahtekâr ve haindirler, Parababalarından 
daha haindir onlar. Demek ki namuslu olunca her işkolunda mücade-
le ediliyor ve başarılar da elde ediliyor, zaferler de kazanılıyor değil 
mi, arkadaşlar? Ama o mücadelelerin hiçbirine, bırakalım katkı sunma-
yı, DİSK yönetiminden hiç kimse, mücadele yerine gelip bir selam bile 
vermiyor.

Niye?
Çünkü namuslu mücadele verildiği için bize de düşmanlar. Kendi-

leri için kötü örnek oluşturuyoruz biz. Namussuzlar için namuslu kal-
mak, onlara kötülük etmek anlamına gelir. İşte ondan düşmanlar bize, 
arkadaşlar.

Mücadele etmeden sen nasıl orada kalırsın yahu?..
İşçi Sınıfı bu halde… Aydın gençlerimizin ikisinden biri işsiz. Genel 

olarak bakınca da her üç gencimizden biri işsiz şu anda.
E, sen böyle bir Türkiye’de mücadele etmeden nasıl durabiliyorsun?
Ve pahalılık, işte durum meydanda arkadaşlar. Biraz önce Başkan 

okudu: İTO, İstanbul Ticaret Odası bile diyor ki, enflasyon %80. Ve 
bu İstanbul Ticaret Odası bir sermaye örgütü; bu bile %80, diyor. Ama 
gerçek enflasyon, gıdayı baz alırsak %200’ün altında değil. Geneli baz 
alırsak %150’nin altında değil, arkadaşlar. Böyle bir Türkiye’de sarı 
sendikacılardan hiçbir eylem yok. İşte İşçi Sınıfımız bu hainler tarafın-
dan blokoja alındığı için bu durumdayız. İşverenler ne kadar hain, vur-
guncu, sömürücü ise, sarı sendikacılar da o kadar hain, namussuz, alçak 
ve sömürücüdürler, arkadaşlar.

İşte İşçi Sınıfını mahveden, onu hareketsiz kılan da bu sarı sendika-
cılardır. O bakımdan onlara karşı da mücadele ediyoruz, etmemiz ge-
rekir.

Ali Başkan bugün anlattı: “Birleşik Metal’in Başkanı Adnan bilmem 
ne, onların satış sözleşmesini eleştirdim diye beni görmezlikten geldi fi-
lan yerde karşılaştık da.” Hâlbuki belki on yıldır, daha fazladır konfede-
rasyon içinde görüşürler. Hatta dost görünür Ali Başkan’a.

Ali Rıza Küçükosmanoğlu: Birlikte eylem yaptık.
Nurullah Ankut: E, şimdi, ihanet sözleşmesini eleştirdi diye, Ali 

Başkan’ı görmezlikten geliyor. Ali Başkan, iyi kötü dostluğumuz var 
diye onun satış sözleşmesini görmezlikten gelseydi onun suçuna ortak 
olmuş olurdu. Sen işçiyi satmışsın yahu! Bir de onu övüyorsun. Ben 
şöyle %50 zam aldım, büyük zam aldım, diyorsun. Tayyip’in TÜİK’i 
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bile %60 diyor enflasyon, sen %50 zam aldım diye ben başarılı söz-
leşme yaptım, diyorsun. E, bunu Türkiye’deki tek namuslu sendikanın 
Başkanı eleştirmezse ne olur? Olmaz, yanlış yapmış olur. Eleştirince 
de işte herkes düşman oluyor ama olsun, onların düşmanlığı da onur-
dur. Onlardan geriye bir şey kalmayacak ama Nakliyat-İş’ten, Ali Baş-
kan’dan, Yoldaşlarından, hareketimizden gelecek kuşaklar hep övgüyle 
söz edecekler. Bu dönemde bile mücadele eden insanlar varmış, sendi-
ka varmış diyecekler, arkadaşlar.

Bugün Uzel’den kaç kişi vardı Başkan?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: 60 kişi vardı.
Nurullah Ankut: 60 kişi. Uzel işçilerinin büyük çoğunluğu MHP 

sempatizanıydı başta değil mi?
Ali Rıza Küçükosmanoğlu: AKP, MHP...
Nurullah Ankut: AKP, MHP sempatizanıydı. Şimdi 60 kişi geldi, 

burada bir sürü riski göze alarak, burada 1 Mayıs kutladı bizimle bir-
likte. Demek ki mücadele insanları eğitiyor, değiştiriyor, dönüştürü-
yor, devrimcileştiriyor. İşte bunu başardık biz. O yüzden Ustalar diyor 
ki; “İşçi direnişleri İşçi Sınıfının savaş okuludur.” İşte en açık kanıtı… 
Eğer onlar bu mücadeleye girmeseydi belki daha on yıllarca ya MHP’li, 
ya AKP’li yahut Akşener’in partisinden olup gideceklerdi. Ama şimdi 
dünyayı öğrendiler, işverenleri öğrendiler, İşçi Sınıfının ne olduğunu 
öğrendiler, düzenin ne olduğunu öğrendiler. Savaş okulunda bilinçlen-
diler, bilinç aldılar, insan oldular bir anlamda. Yani İşçi Sınıfı Cephe-
sindeki durumun vahameti de bu sarı sendikacılardan kaynaklanıyor.

100 bin liranın üzerinde maaş alan sarı sendikacılar var, öyle değil 
mi Başkan? Var. Şimdi Tayyipgiller’in de, tepedekilere baktığımız za-
man, bürokratlarının en büyüğü 313 bin lira alıyor değil mi aylık maaş? 
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan 313 bin lira alıyor. 
Diğerleri 80 bin lira, 100 bin lira, 120 bin lira alıyor. İşte sarı sendikacı-
lar da onlarla beraber aynı maaşı alıyor. O bakımdan bunlar da aynı ça-
murdan yoğrulmadır. Tayyipgiller’le, sermaye siyasetçileriyle ve Para-
babalarıyla sarı sendikacılar da aynıdır.

Av. Tacettin Çolak: Başka söz almak isteyen yoksa arkadaşlar top-
lantımızı bitiriyoruz.

Nurullah Ankut: Bir noktaya daha işaret edeyim Tacettin. Şimdi 
orada, Maltepe Dolgu Çukurunda ana muhalefet partisi var, Amerikan-
cı Burjuva Kürt Hareketinin partisi var, bizim Sevrci Soytarı Sol dedi-
ğimiz, kendini sol, sosyalist, komünist olarak adlandıran bütün parti-
ler var ve sarı sendikaların tamamı var. Ve bütün oraya getirebildikleri, 
Maltepe Çukuruna 20 bin kişi değil mi?
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Ama tek başına Nakliyat-İş’in çağrısına 700 işçi katılıyor. Maltepe 
Dolgu Çukurunda hiçbir risk yok, Tayyip gösteriyor “hadi oraya” diye, 
oraya götürüyor insanları sarı sendikacılar ve sarı siyasiler. Hiçbir risk 
yok orada ama burada pek çok riski göze alarak gelen 700 işçi var. Bel-
ki o Maltepe’deki 20 bin kişinin içinde saysanız 700 işçi çıkmaz. Ama 
buraya gelenlerin tamamı işçi. İşte böylesine büyük bir başarı elde et-
tik biz bugün. Yani onların ihanetini düşünün, bizim başarımızı düşü-
nün; gerçeği görün, arkadaşlar. Onların ne büyük bir ihanet içinde ol-
duğunu ve bizim ne kadar değerli bir mücadele verdiğimizi, onurlu bir 
mücadele verdiğimizi…

Av. Tacettin Çolak: Zaten bizim Taksim mücadelemiz, biliyorsu-
nuz arkadaşlar, iki koldan yürüyor. Bir, Parti olarak alanda mücadele 
ediyoruz, bir de Nakliyat-İş olarak. Nakliyat-İş’teki Ali Rıza Başkan 
Yoldaş’ımızın liderliğinde ayrı kanaldan aynı şekilde o mücadele yürü-
tülüyor ve günden güne bu mücadele de gelişiyor. Mesela bugün başka 
sendikalar da vardı. Dolayısıyla yani Nakliyat-İş’in 1 Mayıs mücadele-
si de giderek takdir topluyor. Hatta sosyal medyada ben bugün gördüm: 
Taksim diyenler kutladı 1 Mayıs’ı diye Nakliyat-İş’in, Partimizin ismi-
ni vererek paylaşım yapanlar oldu. Başka söz alan yoksa toplantıyı ka-
patalım arkadaşlar.

Tekrardan hepimizin 1 Mayıs’ı kutlu olsun, gazamız mübarek olsun.
Hepinize saygılar sunuyorum, teşekkür ederim.

3 Mayıs 2022





Ayrım
On Altı





147

“Geçici Sığınmacı”ları ülkemize doldurdun
Kaçak Saraylı Hafız!
Rüzgârgülü gibi dönüp durma... 
Senin aklının gerisinde yatan: Ümmetin döküntülerini Türkiye’de 

toplamak, Türkiye’de Türk’ü azınlığa düşürmek ve onca özlemini 
çektiğin Hilafeti böylelikle Türkiye’de kurmak ve kendini de Halife 
ilan etmektir.

Tabiî senin bu niyetin, 100 yıl önceki Sevr’i hazırlayan emperyalist 
haydutların ve BOP’un babası ABD Emperyalist Çakalının da çok işine 
gelir. Tabiî Siyonist İsrail de taklalar atarak karşılar böyle bir girişimi. 

Emperyalist efendilerinle birlikte Suriye’den daha bir tek sığınma-
cı gelmemişken Hatay, Antep, Urfa gibi illerimizin sınır bölgelerinde 
kamplar kurdun. Yani o vatansız sığınmacılar kendiliklerinden gelmedi 
ülkemize. ABD ve AB’li sahiplerinizle birlikte siz, AKP’giller çağırdı-
nız onları buraya. Onların emperyalist emelleriyle sizin Ortaçağcı, hain 
özlemleriniz bu noktada çakıştı.

Ülkemize bu “Geçici Sığınmacı” statüsündeki, vatan sevgisinden 
yoksun insanların ilk kitlesel girişi 2011 Nisan’ında olmuştu, hatırla-
nacağı gibi. Bugün, aradan on bir yıl geçtikten sonra bunların sayısı 8 
milyonu aştı. Tayyip’in Birleşmiş Milletler Temsilcisi Feridun Sinirli-
oğlu, oradaki resmi konuşmasında diyor ki; “9 milyon Suriyeliyi besli-
yoruz.” Bu 9 milyona yaklaşan Suriyeli, İstanbul’dan, Konya’dan, Ha-
tay’dan Antep, Urfa, Mardin’e kadar olan illerimizde yoğun biçimde 
olmak üzere, Türkiye’nin hemen tüm illerine yayılmış durumdadırlar. 
Tayyipgiller’in bu hainane politikaları yüzünden Türkiye, 250 milyar 
doları geçen zarara uğratılmıştır. Yoksul, çilekeş halkımızın nafakasın-
dan kesilen paralar, bu ihanet politikaları sebebiyle sokağa atılmıştır bir 
anlamda. 

Böylesi bir “sinsi işgal”, dünyanın hiçbir ülkesinde görülmüş, bilin-
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miş, duyulmuş değildir...
Bakın, bu insanlar aynı dili, aynı tarihi ve kültürü paylaştıkları 30 

küsur Arap ülkesine gitmiyorlar. Tayyip’in kadim dostları olan Suudi 
Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Pakistan ve Afganistan’a 
hiç gitmiyorlar. İran’a da gitmiyorlar. İran sokmaz zaten bunları ülkesi-
ne. Sadece Türkiye’ye geliyorlar, gidebilirlerse de çok az miktarda Av-
rupa ülkelerine gitmeye çalışıyorlar. 

Tayyipgiller, bu gönüllü davet üzerine gerçekleşen sinsi işgalden ol-
dukça hoşnut. Üstelik sırf bunlarla yetinmiyorlar. Afganistan’dan da 1 
milyona yaklaşan aynı kategorideki Ortaçağcıyı Türkiye’ye davet edip 
getirdiler. Pakistan, Bangladeş, Sudan, Nijerya, Senegal, Fas gibi ülke-
lerden de getiriyorlar. 

Ortalama bir hesapta bulunursak, bu kapsamda Türkiye’de 10 mil-
yon civarında “Geçici Sığınmacı” vardır. Tayyip ve avanesi bugüne ka-
dar bu kişilere Türk ve Kürt Halklarına yapmadığı kadar yardım yap-
mış, maddi imkânlar sunmuş, her türden kolaylıklar sağlamıştır.

AKP’giller’in Ortaçağcı hain planına karşı
hep kardeş Suriye devletinin yanında olduk

Biz Tayyip’in bu Ortaçağcı, faşist ve hain planını en başından sez-
dik ve buna karşı mücadeleye girdik. 31 Mayıs 2012’de dost ve kardeş 
Suriye’nin Büyükelçiliğini ziyaret ettik. Diplomatlarla görüşüp Türkiye 
Halkının kendileriyle birlikte olduğunu, Tayyipgiller’le Türkiye Halkı-
nı dikkatlice ayırmalarını belirttik. Bu kardeşlerimiz de bugüne kadar-
ki tutumlarında hep bizim üzerinde durduğumuz ayrımı ortaya koymuş-
lar ve “Biz de Türkiye Halkının bizimle olduğunu biliyoruz. Bu sebeple 
Türkiye Halkına karşı hiçbir olumsuz düşünce taşımamaktayız”, diye 
açıklamada bulunmuşlardır. 

Tayyip ve avanesini işaret ederek de; “Erdoğan bize karşı neden 
böyle düşmanca bir tutuma girdi, onu da anlayamadık”, demiştir Suriye 
BAAS Lideri Beşşar Esad. 

Biz o ziyaretimizde Suriyeli diplomat kardeşlerimize ABD ve AB 
Emperyalist Haydutlarının nasıl bir niyet taşıdıklarını ve nasıl bir pro-
jeyi uygulamak için Suriye’ye saldırdıklarını anlattık detaylıca. BOP 
kapsamında, Suriye’nin de, Türkiye’nin de üçer parçaya ayrılmasının 
öngörüldüğünü, saldırının işte bu amaçla yapıldığını, Suriye’den son-
ra da sıranın Türkiye’ye geleceğini çok iyi bildiğimizi anlattık dostla-
rımıza. 
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Emperyalistler, Ortaçağcıları
“Eğit-Donat” yöntemiyle Suriye’ye sürdüler

Tabiî bilindiği gibi Emperyalist Haydut ABD, İnsan Soyunun Baş-
düşmanı olan bu çakal devlet, Ortadoğu’da Türkiye’nin de içinde oldu-
ğu 22 ülkenin sınırlarını değiştirmeyi hedeflerine koymuş bulunmakta-
dırlar. İşte bu insanlık dışı, alçakça hedeflerine de “BOP” adını verdiler.

ABD ve Avrupa Birliği Devletlerinden ve onların uydularından olu-
şan yani Emperyalist Çakallarla onların piyonlarından oluşan 100 dev-
letin temsilcisi, 2012’nin 1 Nisan’ında “Suriye’nin Dostları” adı al-
tında İstanbul’da bir araya geldi, toplandı. Suriye’yi BOP çerçevesinde 
nasıl en etkili ve en kısa sürede çökertip parçalayabiliriz, sorusuna ce-
vap aradılar, kendilerince buldular da. 

Bu toplantının yanı başındaki bir başka salonda ise dünyanın dört 
bir yanından devşirilip getirilmiş Ortaçağcı, Cihatçı terörist örgütler-
den oluşan, daha doğrusu onların temsilcilerinden oluşan kişiler de bir 
toplantı gerçekleştirdi. Orada da emperyalist efendiler ve uyduları ka-
rar verdi, Ortaçağcı, katil meczuplardan oluşan terörist, Cihatçı örgüt-
lerse bu kararı uygulama hazırlığına başladı. 

Ve hemen akabinde Türkiye’nin güney illerinde kurulan askeri 
kamplarda Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman askeri uzmanlar tarafın-
dan dünyanın dört bir tarafından uçaklarla Türkiye’ye getirilmiş ve ora-
dan bu kamplara sevk edilmiş, manyaklaşmış bu katiller sürüsü eği-
tilmeye başlandı. Eğitildiler, donatıldılar ve savaşmak üzere Suriye’ye 
sevk edildiler. Tayyipgiller sınırlarımızı kaldırdı. Bu terörist Cihatçı-
lar, minibüslerle Suriye’ye sevk edilip orada mazlum vatansever hal-
ka ve Suriye askerlerine karşı savaştırıldı. Yorgun ve uykusuz düşenle-
ri yine minibüslerle getirilip Türkiye’deki evlerinde ya da kamplarında 
dinlendirildi. Sonrasında yeniden savaşa gönderildi. Yaralananları, yine 
Türkiye’ye taşınıp Türkiye’deki hastanelerde öncelikli olarak tedaviye 
alındı. İyileşenler yeniden savaşa sürüldü. 

Buna Emperyalist Haydutlar ve Tayyipgiller “Eğit-Donat” adını 
verdiler, bilindiği gibi. 

Bu Cihatçıların maddi finansmanı, başta Suudi Arabistan, Katar, 
Türkiye gibi ülkeler olmak üzere, tüm İslam ülkelerinden sağlandı. As-
keri donanımları yine ABD ve müttefiki emperyalist devletlerle Türki-
ye tarafından yapıldı. “MİT TIR’ları” olarak bilinen TIR’larla, her türlü 
askeri araç gereç, bu insanlıktan çıkmış, kan içmekten, insan öldürmek-
ten haz alan bu Cihatçı teröristlerin ellerine teslim edildi. 

İşte bu süreçte de bugüne dek 8 milyonu aşkın, 9 milyona yaklaşan 
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Suriyeli kaçkın Türkiye’ye geldi, getirildi. Bunlar uluslararası literatü-
re göre “Geçici Sığınmacı” statüsündedir. Dolayısıyla da ülkelerindeki 
savaş gerekçesi ortadan kalktıktan sonra bunların ülkelerine gönderil-
melerinin önünde hiçbir yasal engel yoktur. Bu kalabalıkta bir yaban-
cı insan, ülkemiz halkıyla entegre edilemez. Bunların ya geldikleri yere 
yani ülkelerine geri gönderilmesi gerekir ya da gitmek istedikleri Batı 
ülkelerine gidebilmeleri için her türlü imkânın Türkiye tarafından sağ-
lanması gerekir. 

Yani her iki durumda da Türkiye’den gönderilmesi gerekir bu in-
sanların...

“Geçici Sığınmacı”lar Türkiye’den gönderilmeli
Biz her zaman belirtmiş olduğumuz gibi bir kez daha tekrarlayalım 

ki, bu sığınmacılar arasındaki kadınlar ve çocuklar hep masumdur, kur-
bandır. Onlara karşı en ufak olumsuz bir duygu, düşünce taşımamız söz 
konusu olamaz. Tabiî erkekleri için de herhangi bir düşmanlık söz ko-
nusu edilemez. Ama bu insanların Türkiye’den gönderilmesi gerekir. 
Onları kırmadan dökmeden, ezmeden, acıtmadan ve üzmeden... Yani 
insani koşullar içerisinde, yaklaşımlar içerisinde… Ama sonuç olarak 
mutlaka gönderilmesi gerekir. Tayyipgiller’in vatandaşlık verdikleri de 
dahil olmak üzere. Çünkü onlar gayrimeşru bir suç örgütü olduğu için 
attıkları hiçbir imza, yaptıkları hiçbir uygulama da meşru, yasal değil-
dir. 

İnsanlar dünyanın neresinde olursa olsun hep maddi çıkarlarının pe-
şinde olmuşlardır. Bu maddi çıkarlarının en iyi olacağı yer, ülke nere-
siyse, orada olmak, oraya gitmek istemişlerdir. Bu bakımdan bu insan-
ların tamamına yakını, Türkiye’de kalmayı ülkelerine dönmeye tercih 
ederler. Çünkü Türkiye, ekonomik açıdan Suriye’ye oranla daha geliş-
kin bir ülkedir ve buradaki maddi imkânlar Suriye’dekinden daha faz-
ladır.

Bunların en çok tercih edecekleri yer ise Batı ülkeleri olacaktır: Av-
rupa ülkeleri, ABD, Kanada vb... Çünkü oradaki kapitalizmce ekono-
mik gelişkinlik düzeyi, Türkiye’den de katbekat yüksektir. Demek ki 
din, mezhep, inanç, kültür filan hep geri plandadır, maddi imkânlara, 
ekonomik olanaklara kıyasla. Birincil ve belirleyici olan hep ekonomik 
düzey ve onun getireceği maddi imkânlardır. 

Demek istediğimiz; bu insanların gönlünde yatan, sözünü ettiğimiz 
Batı ülkelerine gidebilmektir. Bizim de onlara her alanda bu amaçlarına 
ulaşabilmeleri için her yardımı yapmamız gerekir. Ayrıca da bu insanlar 
yasal ve büyük kısmı yasal olmayan yollardan Avrupa’ya gönderilme-
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lidir ki bu emperyalist katliamcı çakal devletler, Ortadoğu’da yaratmış 
oldukları cehennemin ateşinin bir kısmının da kendi ülkelerine sıçrayıp 
düştüğünü görebilsinler ve o ateşle yanabilsinler. Böylelikle de en azın-
dan halkları, kendi emperyalist devletlerini bir daha böyle geri ülkele-
re saldırıp çakallıklar yapmaktan alıkoymaya çalışsın. Bu tür saldırılar 
yaparsanız, oradaki bizim hiç sevmediğimiz, görmek istemediğimiz in-
sanlar, bizim şehirlerimize, kasabalarımıza gelir, bizi rahatsız eder, diye 
korksun, çekinsin ve devletlerini engellemeye çalışsın, böyle emperya-
list saldırganlıklar yapmaktan, kan dökücülükte bulunmaktan. 

Suriye,
sığınmacı durumundaki vatandaşlarına

koşulsuz şartsız kucak açıyor
Geçen hafta sonu Roma’da yapılan, dünya çapında komünist, sos-

yalist, demokrat, ilerici 110 milyon üyeye sahip Dünya Sendikalar Fe-
derasyonu’nun Kongresindeydi Yoldaşlarımız. Suriye’deki demokrat, 
ilerici sendikalar da bu konfederasyona üye oldukları için onların tem-
silcileri de Roma’daydı. O işçi önderlerinden oluşan dostlarımızla da 
değişik konularla birlikte Suriye’ye emperyalistler tarafından yapılan 
ve burada yaratılan cehennemin meselelerini konuştuk. Suriyeli kardeş-
lerimiz, bize aynen şu net, kesin bilgileri aktardılar:

“Suriye dışındaki Suriyelilerin ülkelerine dönüşlerinin önünde 
hiçbir engel kalmamıştır. Özellikle birkaç gün önce Suriye Arap 
Cumhuriyeti Devlet Başkanı Beşşar Esad’ın ilan ettiği genel af, bu-
güne kadar ilan edilen afların tamamından daha geniş kapsamlıdır. 
Bu genel affa göre Suriye’den hangi sebeple olursa olsun ayrılmış 
olan Suriye vatandaşları koşulsuz bir şekilde ülkelerine geri döne-
bilirler. Geri dönenler, geçmişteki terörist faaliyetlere katılanlar da 
dahil olmak üzere hiçbir şekilde yargılanmayacak, takip edilmeye-
cek, herhangi bir soruşturmadan geçirilmeyecektir. Özetçe, onlar 
hakkında, ülkeden ayrılmış olmalarından kaynaklı hiçbir idari ve 
yasal işlem yapılmayacaktır. Gitmemiş vatandaşlarımızla her alan-
da ve konuda tam eşit sayılacaklardır.”

Şimdi, savaş gerekçe gösterilerek Türkiye’ye getirilmiş bulunan bu 
“Geçici Sığınmacılar”ın, ki sayısı yukarıda belirttiğimiz gibi 8 milyonu 
aşkındır, Türkiye’de kalmalarının hiçbir nesnel, insani gerekçesi kal-
mamıştır. Dolayısıyla da bu insanların yaşamaları gereken yer, her ne 
kadar ABD-AB ve İsrail saldırıları karşısında vatanlarını terk ederek 
Suriye’ye karşı düşman bir tutum izlemekte olan Tayyip Erdoğan’ın 
kolları altına sığınmış bulunma suçunu işlemiş bulunsalar da, yani va-
tanlarına karşı düşmanla işbirliği etmiş bulunsalar da Suriye’dir. Ya da 
yukarıda belirttiğimiz gibi emperyalistler Avrupa’sına gitmek isterlerse 
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de o da bizim kabulümüzdür hatta önceliğimizdir. Keşke oralara gide-
bilseler... Gidebilseler de emperyalist canavarlar, yarattıkları cehenne-
min ateşiyle az da olsa tanışabilseler, yanabilseler...

Emperyalistlere ve Ortaçağcılara karşı savaşan 
Beşşar Esad’ın yanında olduk hep

Biz 2011’den bu yana hep bu tutum içinde olduk, düşünce ve dav-
ranışlarımızla yani yazı, eylem ve söylemlerimizle bu tutumumuzu hep 
netçe ortaya koyduk.

Tabiî aynı zamanda da dost ve kardeş Suriye BAAS Yönetiminin; 
“Türkiye’de Türk Halkından gördüğüm dostluğu ben dünyanın hiçbir 
yerinde görmedim”, diyen lider Beşşar Esad’ın, emperyalistlerin ve Or-
taçağcı teröristlerin saldırılarına karşı yiğitçe vatanlarını savunan Suri-
ye Halkının yanında olduk. 

ABD-AB Emperyalist Haydutları, onların kuklası Suudi Arabis-
tan Cellatları ve Tayyipgiller’in tedarik ettiği TIR’lar dolusu silahla-
rın Suriye’deki Cihatçı katillere gönderilmesine karşı çıktık. Onun-
la ilgili yerel mahkemelerde suç duyurularında bulunduk. Bağımsız 
ve egemen bir devletin sınırlarını ortadan kaldırarak oraya karşı savaş 
ilan eden ve terörist örgütler sevk eden Tayyipgiller’le ABD ve AB 
Emperyalistlerinin savaş suçu işlediklerini belirterek bunların yargı-
lanmalarını istedik. Fakat bilinen sebeplerden dolayı bu, Türkiye’de 
mümkün olmadı.

Uluslararası Ceza Mahkemesine başvurduk, son çare olarak. Zama-
nın ABD Başkanı Obama ve avanesiyle Tayyipgiller’in önde gelen dört 
kişisinin savaş suçu işlemelerinden dolayı cezalandırılmalarını istedik. 
Türkiye’deki bu dört kişi Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Hakan 
Fidan ve Efkan Ala idi. 

Bizim bu başvurumuz üzerine bu dört şahıs bize dava açtırdı, Anka-
ra 5’inci Asliye Ceza Mahkemesinde, kendilerine hakaret ettiğimiz ge-
rekçesiyle. Biz duruşmalarda hakaretin kime karşı olursa olsun bizim 
işimiz olamayacağını fakat bunların işledikleri savaş suçlarının apaçık 
biçimde, belgeleriyle birlikte, en kör gözlere bile batacak şekilde orta-
da olduğunu gösterdik. Bu dava Tarihe “MİT TIR’ları Davası” olarak 
geçti. O duruşmalarda ettiğimiz her söz derlenerek “MİT TIR’ları Da-
vası” adıyla Derleniş Yayınları tarafından yayımlandı. Aşağıda görülen 
de kitabımızın suretidir.

Tabiî her zaman olduğu gibi Tayyip’in, AKP’giller’in Hukuk Bü-
rosuna dönüştürdüğü sözde Yargı, bize ceza verdi, 1 yıl 2 ay 22 gün. 
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Bu dört kişiye siz hakaret etmişsiniz, 
hükmünü verdi Tayyip’in mahkeme-
si. 

Efkan Ala da bize 50 bin liralık 
manevi tazminat davası açtı. Dava sü-
rüyor...

Biz, yine 2014 yılının 26 Ekim’in-
de yaptığımız Usta’mız Hikmet Kı-
vılcımlı’yı Anma Konuşmamızda, 
ağırlıklı olarak bu mesele üzerinde 
durduk. Yine aynı tutumumuzu orta-
ya koyduk tabiî ki, doğal olarak. Bu 
konuşmamız da yine Derleniş Yayın-
ları tarafından “Yugoslavya, Irak, 
Libya, Suriye, Sıra Sende Türkiye” 
adıyla 2014 Kasım’ında yayımlandı. 
Aşağıdaki de bu kitabımızın suretinin 
görünüşüdür.

Ve ayrıca, 2015’ten bu yana hiç 
kesintiye uğramaksızın Tayyip’e ha-
karet ettiğimiz gerekçesiyle sürek-
li “Yargılanıyoruz”. Tabiî esasında 
biz onları yargılıyoruz, onların kendi 
mahkemelerinde.

İşte o duruşmalarda da Suriyeli 
“Geçici Sığınmacılar” konusunu hep 
gündeme getiriyoruz ve bu yönüyle 
de Tayyip’i ve avanesini eleştiriyo-
ruz, mahkûm ediyoruz...

Ve Yoldaş’ımız Nakliyat-İş Genel 
Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu 
(Bilindiği gibi Dünya Taşımacılık İş-
çileri Enternasyonali Genel Sekrete-
ridir, 110 milyon üyeye sahip “Dün-
ya Sendikalar Federasyonu”nun da 

Genel Başkan Yardımcısıdır. Dünyanın komünist, sosyalist, ilerici ve 
demokrat sendikaları bu örgüt içinde yer almaktadır, Küba, Venezuela 
dahil...), bu işçi örgütlerinin Şam’da 11-12 Eylül 2017 tarihlerinde yap-
tıkları, Beşşar Esad’ın da bir celsesine katılmış olduğu toplantıda söz 
alarak Suriye’deki bu cehennemcil durumu, saldırı, işgal ve katliamla-
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rı gündeme getirmiş ve Türkiye Halkıyla birlikte biz Gerçek Devrim-
cilerin de bu meselede ABD-AB Emperyalistleri ve Siyonist İsrail’le 
birlikte, Suudiler ve Tayyipgiller’le birlikte, tüm Ortaçağcı, Cihatçı, te-
rörist örgütlerle birlikte, Suriye’nin egemenliğine ve halkına karşı ya-
pılan bu insanlık dışı saldırıyı kınadığımızı ve kardeş Suriye Halkıyla 
BAAS Yönetiminin yanında olduğumuzu açıkça, netçe ortaya koymuş-
tur. Yine bu işçi örgütleri 8-9 Eylül 2019 tarihinde Şam’da bir toplan-
tı daha yapmışlardır, Suriye Hükümetine destek vermek için. Orada da 
Ali Rıza Yoldaş’ımız bu görüşlerimizi netçe dile getirmiştir, yine Beş-
şar Esad’ın da olduğu bir toplantıda...

Türkiye’de de bizim bu anlayışımız doğrultusunda mücadele verdi-
ğimizi iletmiştir. Yoldaş’ımıza ve bize karşı Beşşar Esad, takdirlerini, 
sevgilerini ve teşekkürlerini belirtmiştir. 

Yine biz pek çok yazımızda bu görüşlerimizi açıkça, kesince ve an-
laşılır biçimde ortaya koyduk. Bu, yayımlanmış olan kitaplarımızın pek 
çoğunda görülür.

Demek ki biz Gerçek Devrimcilerin her konuda olduğu gibi alması 
gereken tutum, Uluslararası Emperyalistlere, onun Ortadoğu’daki bek-
çi köpeği Siyonist İsrail’e ve onların yerli işbirlikçilerine karşı bölge 
halklarının yanında olmaktır, emperyalistlere karşı savaşan ülkelerin, 
yönetimlerin yanında olmaktır...

Nitekim Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti’nden, Küba Demokra-
tik Halk Cumhuriyeti’nden Bolivarcı Venezuela Cumhuriyeti’ne kadar 
bütün komünist, sosyalist, ilerici, demokrat ülkeler bizimle aynı görü-
şü benimsemektedir, aynı tutumu ortaya koymaktadır. Che’nin de altın 
değerindeki özdeyişiyle belirttiği gibi ABD Emperyalistleri İnsan So-
yunun Başdüşmanıdır. Devrimciliğin ABC’si, namusun ve insan olma-
nın ABC’si bu hayduta karşı, onların Avrupalı müttefiklerine karşı, ye-
rel işbirlikçilerine karşı ve Siyonist İsrail’e karşı mücadele vermektir. 

Kim bunu yapıyorsa o insandır, namusludur, devrimcidir. Kim yap-
mıyorsa insanlıktan çıkmıştır, gericidir, faşisttir, ABD uşağıdır...

AKP’giller sığınmacıları göndermeyecek
Gelelim Tayyipgiller’e... Tayyipgiller’in fırıldak gibi dönüşlerine:
Zafer Partisi Başkanı Ümit Özdağ, halkta yoğun bir biçimde karşı-

lığı olduğunu bildiği için bu Suriyeli sığınmacıların gönderilmesi ge-
rektiği konusunu siyasi söyleminin en başına geçirmiştir. Parababaları 
Medyası ve muhalifi oynayan küçükburjuvalar medyası, diğer burjuva 
partileri gibi Ümit Özdağ’a da yer vermektedirler, bilindiği, görüldüğü 
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gibi. Hem de bolca...
Bize ise tam tersi bir tutumla, tam bir susuş suikastı uygularlar. Adı-

mız geçmez onların ekranlarında, yazılı basınlarında. Hatta kendini 
sol, sosyalist sayan ve kallavi gazeteci geçinen televizyon patronları 
bile emir verir çalışan emekçilerine, HKP haberlerini girmeyeceksiniz, 
diye...

Yine aynı şekilde muhalifi oynayan gazete yöneticileri, emirler ve-
rir basın emekçilerine, HKP haberleri girilmeyecek, diye. Eee, işte 7 bin 
yıllık Tefeci-Bezirgân Sermaye Düzeninin çürütüp çamurlara buladığı 
insanlardan oluşan gazete ve televizyon patronları-yöneticileri, meslek 
ahlâkını ancak bu kadar savunabiliyor. Neyse, geçelim...

Bu sebeple de Ümit Özdağ ve partisi, bu meselenin yani sığınmacı-
lar meselesinin lokomotifliğini eder konumda görülmektedir. (Biz her 
meselede olduğu gibi, bu meselede de görülmeyip yok sayıldığımız 
için...)

Yukarıda adını andığımız burjuva partilerinin hemen hemen hepsi 
aynı tabana dayanmaktadırlar. Ümit Özdağ ve taraftarları da MHP’den 
kopmadır, hepimizin bildiği gibi. MHP tabanıyla AKP tabanı arasında 
da ve Akşener’in İyi Parti’si arasında da sınır filan yoktur; tersine, akış-
kanlık vardır. 

İşte bu sebepten dolayı Ümit Özdağ ve partisi, hatırı sayılır bir oy ve 
taraftar koparmıştır, sözünü ettiğimiz bu partilerden. Kopmamış olanlar 
da Özdağ’a hak verir hale gelmiştir. İşte bu, Tayyipgiller’de büyük ra-
hatsızlığa ve zikzaklara-gelgitlere yol açmıştır. 

Tayyip ne demişti geçen 15 Mart’ta bu konuya ilişkin olarak?
Aynen şunu:

“Ana muhalefet, ‘Biz seçimi kazandığımızda mültecileri ülkele-
rine göndereceğiz’ diyor. Biz göndermeyeceğiz. Ensarın ne olduğu-
nu biliyoruz.”

Yazımızın girişinde de belirttiğimiz gibi Tayyipgiller’in ana düşün-
cesi ve bu 8 milyon insanı Türkiye’ye yığmalarının sebebi, Türkiye’de 
Hilafet kurmaktır. Bu sebepten “Elbette ki göndermeyeceğiz”, diyecek-
tir. Fakat parti tabanındaki kopmaları ve oradan gelen şikâyetleri du-
yunca (görünce demiyoruz, dikkat edelim, çünkü Türkiye’nin hiçbir 
sosyal gerçekliğini görecek halde değildir artık, gerçeklikle bağı ko-
parmıştır, hayaller âleminde yaşamaktadır, halüsinasyonlar görmekte-
dir) bir an paniğe kapıldı. Ve şunlar çıktı ağzından gayriihtiyari olarak 
18 Nisan’da: 
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“Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşleri için 
elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.”

Dikkat edersek, burada da aslında eski görüşünden vazgeçmiş de-
ğil. Ama vazgeçmiş gibi bir görünüm sergiliyor sadece. Bir şaşırtmaca, 
kandırmaca yapıyor. “Gönüllü ve onurlu” bir geri dönüşten söz ediyor. 

Gönüllü olarak kim döner Suriye’ye?
Hemen hemen hiç kimse...
Kaldı ki sınır açık yani sınır diye bir şey yok. 
Gönüllü gitmek isteyen var da zorla mı tutuluyor Türkiye’de?
Öyle gitmek isteyen olsa elini kolunu sallayarak çeker gider...
Bu sığınmacılarla yapılan röportajlar da zaten bizim bu görüşümüzü 

kesinkes destekliyor. “Biz dönmeyeceğiz”, diyorlar. “Biz Türkiye’ye 
yerleştik, artık burada yaşayacağız”, diyorlar. Bu söyleşilerin videoları 
internet ortamında dolaşıp durmaktadır.

Aradan biraz zaman geçti. Ümit Özdağ’ın bu konudaki çalışmaları-
na karşı da keyfi yasaklar getirmeyi kararlaştırdılar. Yani adamlar açık-
ça düşünce yasakçılığı yapıyorlar. 

Neden?
Tabanlarını kaybetmekten korktuklarından...
Tabiî bunun sonucunda da Saltanatlarını, İktidarlarını kaybetmek-

ten korktuklarından...
Bu yasağa da güvenerek, Tayyip yeniden az da olsa cesaret topla-

yıp paniğini yatıştırdı. Böyle olunca da 11 yıldan bu yana meydanlarda, 
kürsülerde, ekranlarda savunageldiği ihanet projesine yani BOP’a iliş-
kin, dolayısıyla da onun bir uygulaması olan sığınmacılara ilişkin Tür-
kiye’nin demografik yapısını değiştirmeye ilişkin görüşünü söylemeye 
başladı. 9 Mayıs’ta, yine kendisi gibi Ortaçağcı, Antika Tefeci-Bezirgân 
Sermayenin bir örgütü olan MÜSİAD’ın 32’nci kuruluş yıldönümünde 
“Baş konuk” sıfatıyla yaptığı konuşmada aynen şu sözleri sarf ediyor:

“Suriye’den savaştan çıkıp ülkemize sığınan bu kardeşlerimi-
ze sonuna kadar sahip çıkacağız. Bay Kemal; siz ne derseniz deyin. 
Birileri çıkmış durmadan laf salatası yapıyor. Biz muhacir ve ensar 
olma kabiliyetinin ne olduğunu en iyi bilen bir kültürün mensupla-
rıyız. Bizim kapımız açık onlara ev sahipliği yapmaya devam ede-
ceğiz. Onları katillerin kucağına atmayacağız.”
Göndermeyeceğiz, diyecek tabiî...
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Cumhuriyet’in tepesine çöken Kanunsuzlar
Hem emperyalist efendileri böyle emrediyor hem de kendisinin Or-

taçağcı Hilafet özlemi yüzünden, bu görüşte olması gerekiyor. Baş-
tan bu yana söyleyegeldiğimiz gibi, o, Türk Milletine, Türk Vatanına 
ve Türkiye Halkına düşmandır. Kuvayimilliye’ye-Antiemperyalist Bi-
rinci Ulusal Kurtuluş Savaşı’mıza, onun Önderlerine düşmandır. Laik 
Cumhuriyet’e düşmandır. Hz. Muhammed ve Kur’an ahlâkına düşman-
dır. Hukuka düşmandır, yasaya düşmandır. O ve avanesi tam anlamıyla 
ABD, İngiltere ve İsrail yapımı mafyatik, çıkar amaçlı bir suç örgütü-
dür. Ve onların eliyle Türkiye Cumhuriyeti’nin tepesine çöktürülmüş-
tür. Kanunsuzdurlar, gayrimeşrudurlar. Hiçbir yasal yönleri yoktur. 

Vatan Satıcıdırlar, küp doldurucudurlar, kamu malı aşırıcıdırlar. İki 
trilyon dolar tutarındaki kamu malını aşırıp zimmetlerine geçirmişler-
dir. Sadece Tayyip ve akrabaları, Abdüllatif Şener’in tespitine göre 300 
milyar dolarlık kamu malını lüplemişlerdir, küplemişlerdir, hırsızlayıp 
zimmetlerine geçirmişlerdir. 

Gidecekler, gidecekler...
Sarayları, saltanatları başlarına yıkılacak. Ve işledikleri cürümlerin 

hepsinin tek tek hesabını verecekler. 
Yukarıda da birkaç kez belirtmiş olduğumuz gibi, biz Tayyipgil-

ler’in çıkar amaçlı bir suç örgütü olduklarını, kuruldukları andan itiba-
ren biliyorduk. Söyledik, yazdık...

Tayyip’in bizzat kendisinin daha İstanbul Büyükşehir Belediye Baş-
kanıyken 1 milyar dolar tutarındaki kamu malını aşırdığını hem o dö-
nemin İstanbul Ticaret Odası Başkanı Mehmet Yıldırım hem de Türki-
ye’nin en ünlü Parababalarından Rahmi Koç defalarca dile getirmiştir. 

Ne yapar bu adam ve avanesi daha sonraları?
Tabiî ki de İsmet Paşa’nın deyişiyle; “Geçmişte ne yapmışlarsa 

onu...”
Bu hırsızlığından, yolsuzluğundan da Tayyip’i, o zamanki henüz 

böylesine çökertilmemiş Yargı elinden kim kurtarmıştır?
Tayyip’in sonradan Yargıtay Başkanı yaptığı İsmail Rüştü Cirit... 

Tayyip’i kurtardığı dönemde Üsküdar 1’inci Ağır Ceza Başkanıydı... 

Küfürbaz “Soylu”
Saygıdeğer arkadaşlar;
Son günlerde yoğun bir şekilde gündem oluşturan meselelerden biri 

de; Tayyip’in en önde gelen adamlarından olan İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu’nun canlı yayında; “Sığınmacıları göndereceğiz”, dediği 
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için Ümit Özdağ’a ettiği aleni, galiz küfürdür. Ümit Özdağ şahsında 
onun babasına ve 78 yaşındaki anasına da küfür etmiştir, soyadı “Soy-
lu” olan bu vatandaş.

Ne demiştir?
“İnsan değil, hayvandan da aşağı, Soros çocuğu...”
İnsanın böyle adamların suretini görünce kusası geliyor. Ve bunla-

rın Türkiye’nin tepesine çöktürülmüş suç örgütünün en önde gelen ele-
manlarından biri olarak Türkiye’nin “İçişleri Bakanı” sıfatı taşıdığını 
görünce de kederinden kahroluyor. 

George Soros’un Wall Street Journal’dan Emre Peker’in sorularına 
verdiği yanıtlarla şimdi görelim bakalım, Soros’un sığınmacılar konu-
sundaki görüşü neymiş ve Soros kimin dostuymuş:

***
Mülteci kriziyle baş etme konusunda karşılaşılan en büyük zor-

luk nedir?
Mültecileri, kamuoyunu ve yetkilileri etkileyen bir panik havası var. 

Önemli yapıcı güçler var, ancak panik zarar verici bir aciliyet ve yön-
süzlük duygusu yaratıyor.

Avrupa ortamı nasıl sakinleştirebilir?
Avrupa’ya giden mültecilerin çoğu Türkiye üzerinden gittiğinden iş-

birliğine ihtiyaç var. Ve başta Almanya Başbakanı Angela Merkel ol-
mak üzere Avrupa’nın bunun için istekli olduğunu düşünüyorum.

Avrupa-Türkiye işbirliğinin nasıl yardımı olur?
Mültecilere büyük zarar veren ve panik ve kargaşaya sebep olan bu 

düzensiz akın yerine göçmenlerin olduğu yerde durması daha ucuz ve 
daha verimli. Yani Avrupa ve Türkiye arasında yapılacak bir anlaşma-
nın da temel hedefi bu olmalı.

Türkiye’nin bundan çıkarı ne olur?
Şurası açık ki, Türkiye’nin maliyetlerinin karşılanması gerekiyor ve 

bu maliyetlerin geçmiştekinden çok daha büyük olması lazım; çünkü 
çocuklara eğitim, yani sonunda Avrupa’ya kabul edildiklerinde gere-
kecek derslerin verilmesi gerekiyor. Bu maliyet kişi başına tahminen 
5.000 euro ve Lübnan ve Ürdün gibi diğer ülkelerde de benzer anlaş-
malar yapılması gerekiyor.

AB’nin, Türkiye’nin göçmenler konusundaki desteği karşılığın-
da ülkede kötüleşen temel haklara göz yumabileceği konusunda en-
dişeli misiniz?

Vakıf, Türk yönetiminin insan hakları performansı konusunda bir 
süredir pek çok eleştiride bulunuyor. Avrupa Birliği’yle ilişkilerde bir 
toparlanma, daha yakın işbirliği, karşılıklı güvenin yeniden tesis edil-
mesi için- ki örneğin vizesiz seyahat etmek gibi taleplerinin gerçekleş-
mesi için Türkiye’nin bunlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, bu ko-
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nudaki performansını geliştirmesi gerekiyor.
Türkiye 2 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yapıyor; Avrupa 

Birliği ne kadarını yapabilir?
Türkiye’nin özellikle Suriyeli mültecileri ağırlamada çok iyi bir geç-

mişi var. Gerçekçi olmak gerekirse, Avrupa’nın 1 milyondan fazla mül-
teciyi alması zor olur, çünkü sadece gönüllülük esası üzerinden olabilir.

AB üyelerinin bir yük-paylaşımı planı üzerinde uzlaşması konu-
sunda ne düşünüyorsunuz?

Zorunlu kotalara karşıyım; hem işe yaramıyorlar hem de ne Avrupa 
Birliği yasal çerçevesine ne de uluslararası mülteci sözleşmesine uyu-
yorlar. Avrupa Birliği içinde mültecileri gönüllü olarak kabul etmek is-
temeyen pek çok ülke var.

Açık Toplum’un bu konudaki faaliyetleri, tartışmalı bir figür ola-
rak sizin mülteciler hakkındaki çalışmalarınızın değerini azaltıyor mu? 

Benim ve Vakıf’ın prensipleri genelde kabul görmüyor ve bize kar-
şı olan çok fazla insan var. Ancak prensiplerimizin arkasında duruyo-
ruz. Herkesle etkileşim halindeyiz; özellikle de yaklaşımımızın Başba-
kan Viktor Orban’la doğrudan karşıt olduğu ülkem Macaristan’da. 

Ve yönetimin sizi 2013’teki protestoları kışkırtmakla suçladığı 
Türkiye’de?

Vakıf’ın protestocuları aktif olarak desteklediği ve kışkırttığı yönün-
deki argümanların altının doldurulabilir olmadığını düşünüyorum.

Karşılaşılabilecek diğer engeller neler?
Yetkililer göç sorununun, yani krizinin maliyetinin ne kadar olabile-

ceğinin henüz farkında değiller. Ve kör bir noktaları var: O da maliyet-
lerin yıllık 10 milyar euroyu geçebileceği. Bizim tahminlerimiz bu yön-
de ve resmi rakamlar bunun yakınına bile yaklaşmış değil. Bu durumun 
farkına varmamalarının sebeplerinden biri de parayı nerden bulacak-
larını bilmiyor olmaları.[8] 

***
Demek ki arkadaşlar; Soros, Suriyeli sığınmacılar konusunda Tay-

yip ve AKP’giller’le bire bir aynı görüşleri savunmaktadır. Böyle ol-
ması da kaçınılmazdır. Çünkü CIA’yla ve ABD’nin en gelişkin teknik 
araç gereçlerle çalışma yapan casus örgütü Ulusal Güvenlik Ajansı’yla 
(NSA) işbirliği içindedir ve beraber çalışmaktadırlar. Yani o da BOP’un 
aktif bir savunucusudur.

Ne diyor bu alçak?
Avrupa en fazla 1 milyon sığınmacıyı alabilir, onu da gönüllülük 

[8] George Soros’un Wall Street Journal’dan Emre Peker’in sorularına verdi-
ği yanıtlar, https://businessht.bloomberght.com/guncel/haber/1150580-so-
ros-multeciler-oldugu-yerde-kalmali-maaliyetleri-karsilanmali.



160

esasına göre alabilir, diyor. Ben zorunlu kotalara karşıyım, diyor. Tür-
kiye bizim için ideal bir sığınmacı kampı olarak kalmalıdır, diyor. Mer-
kel ve diğer Avrupa liderleri de Tayyip’le görüşerek bu işi bu şekilde 
bağlamalıdır, diyor. 

Aynen dediği şekilde yapılmış mı bu iş?
Yapılmış...
Boşa konuşmaz bu alçaklar...

Soros kimin dostu?
Şimdi de kısaca görelim bakalım Soros kimin dostuymuş, kimlerle 

görüşürmüş Davos ve Türkiye’de.
Bu sorunun yanıtı da işte şu:
Tayyipgiller ve Soros, birlikte Davos’talar...
Otel odasında da başka birçok yerde de görüşüp iş bağlıyorlar, bir-

birlerine destek sunuyorlar. İşte görüntülü kanıtları...

Bu görüşmeyle yetinmiyor Tayyip ve avanesi. Soros’u Ankara’da, 
Başbakanlıkta da ağırlıyor. O zaman kendisi de başbakan. Tabiî CB de 
Kraliçe’nin Gül’ü...

Bu görüşmenin tanıklığını da yine Tayyipgiller’in o zamanki bakan-
larından Abdüllatif Şener yapıyor. Görüşmede o da var. Fakat ben orada 
tek kelime etmedim, diyor. Sadece izlemiş, anlatımına göre. 

İşte vaziyet bu, arkadaşlar... 



161

Ne diyor Tayyipgiller siyasi muarızlarına?
“Soros artığı, Soros çocuğu” vb... Yani Soros’a karşıymış gibi bir 

tutum sergiliyorlar. Oysa gördük işte; Soros’la dostmuş bunlar yıllar 
boyu. Soros bunların Avrupa Birliği’yle işbirliği etmelerine aracılık 
yapmış. Önlerini açmış yani... 

Demek ki bunların Soros’la ilişkileri de FETÖ’yle olan ilişkileri gi-
biymiş. Dün canciğer dostlar, bugünse görünüşte düşmanlar. Ya bunlar, 
duruma ve çıkarlarının gerektirdiğine göre her şey olabilirler. Yeter ki 
menfaatleri, koltukları öyle göstersin. Hiçbir değerler sistemi taşımazlar.

Dedik ya hani defalarca; bunların tapındıkları biricik Tanrı vardır, o 
da Para Tanrısı’dır... İslamcılıkları ise sadece üzerilerine giydikleri bir 
elbiseden ibarettir. Bütün hırsızlıklarını, yolsuzluklarını gizlemek için 
bu elbiseye mecburen ihtiyaç duyarlar, giyinirler. 

Ne diyordu Hz. Muhammed, bunların yaptığı bu kandırmacaya, 
kamuflaja?

“İnsanları Allah’la Aldatmak...”

Ve nasıl uyarıyor müminleri?
“O yaman aldatıcı, sakın sizi Allah ile aldatmasın!”[9]

 Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

12 Mayıs 2022

[9] Lokman Suresi 33. Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali
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Böyle başa böyle tarak...
Böyle kanunsuz, hak hukuk tanımaz despota aynı şekilde kanun-

suz, hak hukuk bilmez Yargıtay...
Bildiğimiz gibi Tayyipgiller, FETÖ’nün mirasını sahiplenmekle 

onun Yargıyı hukuki anlamda nasıl ele geçirip çökerttiğini, sonra-
sında da onu bir operasyon silahı olarak hasımlarına karşı nasıl acı-
masızca, vicdansızca kullandığını çok iyi biliyorlar. Üstelik bilmekle 
kalmayıp tümüyle benimsiyorlar, kendileri de eksiksiz biçimde aynı-
sını yapıyorlar.

İşte bu sebepten ne Anayasa Mahkemesi kaldı ne Yargıtay kaldı 
ne Danıştay kaldı ne de alt düzeydeki adliyeler kaldı. Hepsi doğru-
dan doğruya, sistematik bir biçimde Kaçak Saray’a ve onun şefi Tay-
yip nam Hafıza bağlıdır artık...

İşte bu vahim durumun son bir uygulamasına bugün tanık olduk. 
Neymiş?
Bundan böyle apartmanların, sitelerin yönetim planlarında evcil 

hayvan beslenemez, diye bir karar varsa, oralarda hiç kimse, kimseye 
zarar vermemiş, hiç kimseyi rahatsız etmemiş bile olsa, evcil hayvan 
bulunduramayacakmış...

Ya, her türlü hukuku, kanunu çöpe atmaktır bu be...
Ne diyor 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu?

“Sahipsiz veya güçten düşmüş hayvanların en hızlı şekilde yerel 
yönetimlerce kurulan veya izin verilen hayvan bakımevlerine gö-
türülmesi zorunludur. Bu hayvanların öncelikle söz konusu mer-
kezlerde oluşturulacak müşahede yerlerinde tutulması sağlanır. 
Müşahede yerlerinde kısırlaştırılan, aşılanan ve rehabilite edilen 
hayvanların kaydedildikten sonra öncelikle alındıkları ortama bı-
rakılmaları esastır.”

Demek ki neymiş?
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Bırakalım evlerdeki sahipli bakılan hayvanları, sokaklardaki sahipsiz 
hayvanlar bile keyfi olarak; şu ya da bu istemiyor diye alınamıyormuş.

Güçten düşmüş, hasta, yaralı hayvanların kamu kurumları tarafın-
dan alınıp tedavi edilmeleri, sağlıklarına kavuşturulmaları, sonrasında 
da alındıkları yere yani doğal yaşam alanlarına bırakılmaları esasmış...

Demek ki sokaklardan hiçbir kişi ya da kurum, sahipsiz bir hayvanı 
alma, onun yaşamını olumsuz yönde etkileyecek biçimde yerini değiş-
tirme ya da herhangi bir işlem yapma hakkına sahip değilmiş. Yani sa-
hipsiz sokak hayvanları, bulundukları yerlerde yaşamalıymışlar.

Barınaklar, savunmasız hayvancıklar için 
ölüm yuvasıdır

Şimdi gelelim Tayyip’in verdiği kanunsuz fetvaya:

“Öncelikle sahipsiz hayvanların yerinin sokaklar değil barınak-
lar olduğunu unutmamalıyız.” [10]

Görüyorsunuz, arkadaşlar; her zaman ve her konuda olduğu gibi ka-
nun, yargı, vicdan merhamet umurunda değil adamın. 

Sahipsiz hayvanların yeri sokaklar değilmiş.
Neresiymiş Hafız?
Barınakmış.
Peki yasa ne diyor?
Yaşadıkları doğal alan, diyor...
Türkiye’de bütün hayvanseverlerin çok net olarak bildikleri ve tanık 

oldukları gibi, barınakların hemen hemen tamamı, o sahipsiz, savunma-
sız hayvanlar için birer ölüm yuvasıdır...

Oraya götürülen hayvanlar, özellikle yavruysalar, hemen Barınak 
Hastalığına yakalanıp zalim avcının nişangâhına düşmüş kuşlar gibi art 
arda ölüp ölüp giderler...

Evimizin bitişiğindeki metruk gecekondunun kömürlüğüne yavru-
lamıştı bir köpek anne; 9 yavru. Apartmanımızdaki zalim komşu kadın 
şikâyet etti. Oysa bakmıştık; hepsi dörder beşer kilo olmuştu. Nasıl gü-
zel oynaşıp zıplarlardı birbirleriyle...

Alıp götürdüler. 3 tanesi birkaç gün içinde öldü orada, diğerleri de 
hastalandı. Üsküdar Barınağındaki Veterinerle de tanışıyor olmamızdan 

[10] https://www.ensonhaber.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-sokak-hay-
vanlarina-guvenli-barinaklar-kuralim.
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dolayı arayınca vicdana geldiler. Gönderelim yerlerine, dediler. 6 tane-
si geldi. Fakat hepsi hasta...

Hemen antibiyotikli güçlendirici ilaçlarla tedaviye giriştik fakat 3 ta-
nesi daha öldü. Bir hafta on gün içinde geriye kaldı 3 yavrucak. Şimdi de 
onlarla uğraşıyor mahallemizdeki zalimler. Tayyipgiller’den etkili şahısla-
rı devreye sokarak aldırtmaya çalışıyorlar hayvanları. Mahallemizin ala-
yı Tayyipçi... Rizeli, Kemahlı, Giresunlu, Kastamonulu, Suşehrili... Ka-
dınları siyah feraceli ya da çarşaflı. Erkekleri camiye koşar ezan vakitleri. 

Ama yürüyen hayvana düşmanlar, uçan kuşa düşmanlar. Ağaca düş-
manlar ve tabiî insana da düşmanlar. Ve hatta birbirlerine de düşman-
lar... Daha bugün eşim, şikâyet edildi diye Belediye ekiplerince alın-
mak üzere olan o üç yavrumuzdan birini kurtarmış ellerinden. 

Yine bugün, kendini sokak hayvanlarının bakımı ve korunmasına 
adamış bir saygıdeğer dostumuz olan Şenay Hanım anlattı:

3 yavru köpeciği almış Üsküdar Belediyesi. Şenay Hanım hemen 
koşturmuş Belediye görevlilerine. Yahu hastalanır orada bu yavrular, 
ölür, dese de; “Biz gençlik aşısı filan yapacağız, öldürmeyiz”, demişler. 
Fakat iki tanesi birkaç gün içinde ölüp gitmiş. Kalan tek yavruyu çekip 
almış Şenay Hanım. Onu bari öldürmeyin de yaşatalım, demiş.

Bu durum hemen hemen tüm barınaklar için geçerlidir. Daha önce 
de söz etmiştim bu durumdan. Dokuz on yıl önce de yedi yavrumuzu 
alıp götürmüşlerdi evimizin yanı başından da biri hariç hepsi ölmüştü 
orada. O birini de, onları ziyarete giden, onlara yiyecek götüren eşim, 
hayvan sahiplenmek için o an barınağa gelen bir delikanlıya verip sa-
hiplendirdiği için kurtarabilmiş.

Demek ki arkadaşlar; barınaklar ölüm yuvasıdır. Hastalanıp kısa sü-
rede ölmeyenler de demir parmaklıklı kafeslerin içinde, beton zemin-
lerde, kakalarının üzerinde, önlerine konan kalitesiz kuru mama dışında 
hiçbir şey yiyemeden acı çekerek daha uzun bir süre içinde ölüp gider-
ler. Ve hemen her barınağın bahçesinde ya da müsaitse dış kısmında 
kepçeyle açılmış, uzayıp giden çukurlar vardır. Ölen hayvanlar burala-
ra atılıp üzerleri toprakla örtülür. 

Yargıtay,kapımızın önünde sokak hayvanlarını 
besleyemeyeceğimize “karar” verdi

Şimdi gelelim Tayyip’in, Kaçak Saray’ın bir hukuk bürosuna dönüş-
türmüş olduğu Yargıtayın vermiş olduğu kanun ve vicdan dışı karara.

***
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Yargıtay “Beslenemez” dedi… Hayvanseverleri üzen karar
Yargıtay, mevzuatımızda yasak olmamasına rağmen apartman veya 

sitenin Yönetim Planı’nda ‘Hayvan beslenemez’ yazılı olması halinde 
binadaki bağımsız bölümlerde kesinlikle kedi-köpek beslenemeyeceği-
ne karar verdi.

Hürriyet’ten Oya Armutçu, bugünkü yazısında Yargıtay’ın hayvan-
severleri üzen kararından bahsetti. Karara göre, site ve apartmanlarda 
kedi-köpek beslenemeyecek.

Davalı bir hayvanseverin başvurduğu ‘karar düzeltme’ yolu ise bu 
konuda verilecek kararlara emsal niteliğinde olacak.

Oya Armutçu’nun yazısı şöyle:
“Site ve apartmanlarda kedi-köpek beslenmesi mevzuatımızda ya-

sak olmadığı gibi, yasal olarak da koruma altında. Ancak, sürekli tartı-
şılan bir konu. İstanbul başta birçok apartman ve sitede bu yüzden va-
tandaşlar birbirleriyle mahkemelik. İstanbul’da bir köpeğin tahliyesi 
için açılan ve Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun (YHGK) önüne kadar 
uzanan davada, yüksek mahkeme hayvanseverleri üzen tartışmalı yeni 
bir karara imza attı. Yargıtay, apartman veya sitenin yönetim planında 
(YP) ‘Hayvan beslenemez’ yazılı olması halinde, binadaki bağımsız bö-
lümlerde kesinlikle kedi-köpek beslenemeyeceğine karar verdi. Üstelik 
bu karar hukukçulara göre sadece hayvanseverleri değil herkesi ilgi-
lendiriyor. Önce, bu kararın nasıl verildiğine göz atalım:

YEREL MAHKEME DİRENDİ
İstanbul’da, 2012’de köpeği havladığı için şikâyet edilen bir va-

tandaşa açılan davayı İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk Mahkemesi 
2014’te reddetti. Bu kararı davacı komşu, Yargıtay 18. Hukuk Daire-
si’nde temyiz etti. Daire, 2017’de, YP’deki yasağı gerekçe göstererek, 
mahkeme kararını bozarak, “Kat Mülkiyeti Kanunu’nun 28. maddesine 
göre bütün kat maliklerini bağlayıcı sözleşme niteliğinde olan yönetim 
planında, bağımsız bölüm ve eklentilerinde kedi, köpek gibi hayvanla-
rın beslenmesi açıkça yasaklanmışsa, bağımsız bölümde beslenen kö-
pek çevresine rahatsızlık vermemiş olsa bile uyuşmazlık halinde mah-
kemece yönetim planının uygulanması zorunludur” dedi. Bozma kararı 
üzerine yeniden yapılan yargılamada İstanbul Anadolu 12. Sulh Hukuk 
Mahkemesi ilk kararında direndi. Davacı avukatı da mahkemenin di-
renme kararını bir üst kurul olan YHGK’de temyiz etti. YHGK, 18 Ocak 
tarihli 2017/(18)5-3018 esas 2022/6 karar sayılı kararı ile 18. Hukuk 
Dairesi’ni haklı buldu ve mahkemenin direnme kararını bozdu. Bozma 
kararında, “Bağımsız bölümlerde hayvanların beslenmesini açıkça ya-
saklamış olan yönetim planı hükmüne tüm kat malikleri uymak zorun-
dadır” vurgusu yapıldı.

EVDEN ATILACAKLAR
Köpeğinden ayrılmamak için hukuk savaşı veren davalı hayvan-

sever avukatı kanalıyla Yargıtay’ın bu kararına karşı son çare olarak 
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“karar düzeltme” yoluna başvurdu. Eğer karar düzeltme aşamasında 
da karar değişmezse YP’de, “hayvan besleme yasağı” olan apartman 
ve sitelerdeki evcil hayvanlar; koku, ısırma veya başka şekilde bir ra-
hatsızlık verip vermediklerine ilişkin bilirkişi incelemesi ve keşif yapıl-
madan evlerinden atılacaklar. Hayvanseverler şimdi, Yargıtay’dan çı-
kacak son kararı bekliyor.

‘ADALET VE VİCDANA AYKIRI’
Karar düzeltme başvurusuna ilişkin gerekçeleri, İstanbul Barosu 

Hayvan Hakları Merkezi önceki dönem başkanı Avukat Deniz Tavşancıl 
Kalafatoğlu’na sordum. Avukat Kalafatoğlu’nun, kararın uygulanması 
ve karar düzeltme başvurusuna ilişkin çarpıcı değerlendirme ve uyarı-
ları bakın şöyle: “Kurul bozma gerekçesi olarak sadece; YP’nin huku-
ki niteliğini, mahiyetini ve bağlayıcılığını göstermiştir. Bu karar, ka-
nunlara, normlar hiyerarşisine, anayasal ilkeler doğrultusunda temel 
haklara, adalet ve vicdan kavramlarına açıkça aykırıdır. Çünkü, daha 
önce Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 4. Hukuk Dairesi’nin 2019/142 
Esas, 2019/682 sayılı kararında da detayları ile açıklandığı üzere; YP, 
kat malikleri arasında kurulan üstelik uygulamada genellikle kat ma-
liklerinin katılımı olmaksızın yalnızca müteahhit tarafından hazırlanan 
bir sözleşme mahiyetindedir. Türk Borçlar Kanunu’nun 27. maddesin-
de sayılan sözleşme özgürlüğünü kısıtlayan durum ve hususlar, YP ba-
kımından da geçerlidir. Bu madde kapsamında, hukuka, ahlaka ve ada-
ba aykırı sözleşmeler kesin hükümsüzdür.

HÜKÜMSÜZ SAYILMALI
Hukukumuzun birer parçası olan Hayvan Hakları Evrensel Bil-

dirgesi, Anayasa’nın ‘Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerara-
sı antlaşmalar kanun hükmündedir’ maddesini içeren 90/son madde-
si uyarınca Ev Hayvanlarının Korunmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, 
5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu, 14 Temmuz 2021 tarihinde 
yürürlüğe giren 7332 Sayılı Kanun hayvanları can ve dost olarak gö-
rerek, mal kapsamından çıkarılarak canlı olduğunu ve hayvanların ki-
şilik hakkının bulunduğunu kabul etmiş ve hayvanların terk edilmesini 
de isabetli olarak yasaklamışlardır. Belirtilen uluslararası sözleşme ve 
kanuna aykırılık teşkil eden bir hükmün, sözleşme niteliğindeki YP ile 
düzenlenmesi durumunda, kesin olarak hükümsüz sayılması gerekir.”

TEHLİKELİ BİR EMSAL OLUR
Kalafatoğlu, kararın tehlikeli bir emsal oluşturacağına da dikkat 

çekti: “Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca; bakım ve muhafaza al-
tındaki hayvanın terki de suç olarak kabul edilmektedir ve tespiti ha-
linde para cezası bulunmaktadır. Kanun ile yapılması yasaklanan bir 
eylemin, yargı üzerinden gerçekleşmesini sağlama yönünde hareket et-
mek tüm hukuk sistemine aykırıdır. Komşular arasındaki yükümlülüğün 
taşkın davranış olarak addedilip edilmeyeceği hususunun tespiti için 
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mutlaka yerinde yapılacak keşif ile Kat Mülkiyeti Kanunu madde 18 
ve Türk Medeni Kanunu madde 737 çerçevesinde değerlendirme yapıl-
ması gerekir. Dolayısıyla, hayvanın sadece varlığının yönetim planın-
da yasaklanması nedeniyle tahliyesine karar verilmesi mümkün değil-
dir. Bu kararı emsal teşkil edecek olup ileride site yönetim planlarına, 
kanuna ya da normlar hiyerarşisine açıkça aykırı olsa da, kumarhane 
işletme gibi ya da konut dokunulmazlığına aykırı olsa da bir bağımsız 
bölümde en fazla 2 çocuk olması, bazı müzik türlerinin yasaklanması, 
bekârların sitede yaşayamaması gibi çoğaltabileceğimiz ve hayvan sev-
sek de sevmesek de hepimizi ilgilendirecek daha onlarca örnek düzenle-
menin eklenmesinin yolunu açacaktır.”

APARTMAN VE SİTELER GETTOLAŞIR
YP’ye kayıtsız şartsız üstünlük tanınması, diğer hukuka aykırı uygu-

lamaların da önünü açacak olması bakımından sosyal barışı bozacak 
ölçüde tehlikelidir. YP’lere, kayıtsız şartsız üstünlük tanınması; hukuk 
düzeninde olması amaçlanan birliği de bozacaktır. Çünkü hukuki bir-
liği; Anayasa, kanunlar, ölçülülük ilkesi çerçevesinde sağlanabilir. Bu 
unsurların yok sayıldığı bir ortamda, her site ve apartmanın, YP çatısı 
altında, kendi küçük gettolarını oluşturabileceğini söylemek yanlış ol-
mayacaktır.”[11]

***

Yargıtay da, Kaçak Saraylı da
Kanunsuzluklarını adları gibi biliyorlar

Yargıtay bu zalimane kararı verirken yaptığının kanunsuzluk oldu-
ğunu bilmiyor mu?

Adı gibi biliyor...
Fakat onlar için kanun yazılı, hukuki metinler değil ki. Onlar için bi-

ricik kanun, Kaçak Saraylı Hafız’ın iki dudağı arasından çıkan buyruk. 
O buyrukları Tanrı Buyruğu mertebesinde görüp uygulasınlar diye oraya 
getirildi onlar, liyakatleriyle filan gelmediler oraya. Yasal yollardan, kül-
tür haline gelmiş teamüllerden süzülüp gelmediler. Hepsini Kaçak Sa-
raylı alıp paraşütle indirdi oraya. İşte o yüzden böylesine kanunsuz, acı-
masız ve hayvana düşman olabiliyorlar, acımasızca davranabiliyorlar. 
Yani hepsi de Tayyip’in cüppeli birer kopyasıdır bunların. 

Neymiş?
Site yönetim planının bu konudaki maddesiymiş, onlar için uyulma-

[11] https://odatv4.com/yasam/yargitay-beslene-mez-dedi-hayvanseverleri-u-
zen-karar-238710.
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sı gereken kural, yasa...
Site ya da apartmanın yönetim planı hukuki bir metin midir ki?
O binaları yapan müteahhit kafasına nasıl eserse yapar, yaptırır o yö-

netim planını. Kanun, ahlâk, vicdan da hiç umurunda olmaz. O zaman 
kanunları atalım çöpe, sadece site yönetimi ne buyurmuşsa onlara uy-
sun insanlar. Kanun yapıcı, site yönetimi olsun. 

Şunların hukuk anlayışına bak, vicdan anlayışına bak, verdikleri ka-
rarlara bak. Acır insan bunlara ya...

Diyelim ki site yönetim planında 18 yaşını doldurmuş bütün erkek-
lerin bir karıştan daha kısa sakalı olamayacağı yazılmış olsun. Yazı-
lır mı yazılır... Hani Tayyip’in; “Türkiye’nin, inancıyla alakalı ters bir 
noktası yok”, dediği Afganistan Taliban’ı da, biliyorsunuz, yasa çıkar-
dı, erkeklerin tamamı sakallı olacak, diye. 

Köseler bile ne yaptı?
Takma sakal takmak zorunda kaldı. 
Tayyip’in “Yüksek Yargı” dediği Hafızlar da hukuktan, yasalardan, 

insanlıktan, vicdandan, haktan, adaletten hareketle hükme varmıyorlar. 
Apartman yönetim planından hareketle hükümler kuruyorlar, kararlar 
veriyorlar...

Asıl başka türlü davranmaları şaşırtıcı olurdu bizim için...

İnsanlarımızın canına okudular,
hayvancıklara mı acıyacaklar?

Türkiye insanının canına okudu Tayyipgiller, kanını kuruttu. Yiye-
cek ekmeğe muhtaç etti. Üniversite mezunu her iki gencimizin biri iş-
siz. Gençlerimizi genel planda hesaba kattığımız zaman her üçünden 
biri işsiz. Ülke İşsizlik ve Pahalılık Cehennemine dönmüş. Adamların 
umurlarında değil ya...

1165 odalı Kaçak Saray’ında “manda yoğurdu”, “Medine hurması”, 
“kestane balı” muhabbeti yapıyor hazret... Dediği yoğurdun kilosu 110 
liraymış. Halkımız bırakalım manda yoğurdunu, zincir market yoğur-
duna bile hasret... Biz birkaç gün önce bakkaldan 2 kiloluk yoğurt al-
dık, 33,5 lira verdik. Yani hayat pahalılığının düzeyi böylesine yüksel-
miş…

Hayat işte böylesine cehennemcil bir hal almış, alınteriyle geçim 
sağlayan insanlarımız için. Haftada Merkez Bankasına 5,5 milyar do-
lar sattırmasına rağmen, doların yükselişini tutamıyor. Partiye gelirken 
gördük otobüsün penceresinden: Döviz bürosunun tabelasında 15,80 
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TL yazıyordu 1 dolar için. 1 yıl önce bunun yarısından bile daha düşük-
tü doların seviyesi, 7 liraydı. Tayyip’in TÜİK’i bile enflasyon yüzde 70, 
diyor. 10 küsur milyon asgari ücretli açlık sınırının altında yaşıyor. Yine 
benzer sayıdaki emekli, asgari ücretliden bile çok daha kötü şartlar al-
tında hayatta kalma mücadelesi veriyor. 

Hiç ihtiyaç yokken havaalanları, köprüler, yollar yapacağım, ma-
denler çıkaracağım diye on milyonlarca ağacımızı kesti, kuruttu bun-
lar. Limanlarımızı kıyılarımızı sattılar ya... Ege’de 20 Ada’mızı sattı-
lar Yunanistan’a, ABD’li ve AB’li efendilerine şirinlik edebilmek için.

Tabiî Kaçak Saraylı Hafız başta gelmek üzere tüm avanesinde bir 
dirhem olsun vicdan, merhamet, acıma duygusu bulamazsınız.

Durumları bu olunca hayvanlara mı acıyacaklar?
Sahipli ya da sahipsiz, korunmasız, çaresiz, zavallı canlara mı acı-

yacaklar?
Tabiî ki acımazlar...
İşte Tayyip’in o buyruğu üzerine, bütün Belediyeleri, doğrudan Sa-

ray’ına bağladığı Yüksek Yargısı hemen fayrap etti. Bizim izlediği-
miz kadarıyla başta İstanbul Bağcılar Belediyesi, ki on yıllardır damar-
dan Tayyipçi olmuştur bu Belediye, olmak üzere hemen hemen bütün 
AKP’li Belediyeler hayvan toplamaya giriştiler sokaklardan. 

İşte Yargısı da böylece sahibine hizmette kusur etmediğini göster-
miş oldu. 

Fakat alayı yolun sonuna geldiler artık...Yıkılacak Kaçak Saray’la-
rı başlarına. 

Tüm avaneleriyle birlikte bakalım nerelere kaçmaya çalışacaklar...
Onca zulmettikleri yoksul, çilekeş insanlarımızın ahıyla birlikte 

canlarından ettikleri bu garip paticiklerin âhı da bırakmayacak onla-
rın yakalarını...

Biz, İlkel Komuna Gelenekli Atalarımız gibi ağaçların, nehirlerin, 
göllerin de kutsallığına inanırız. Onların da canlılığına inanırız. O ba-
kımdan katlettikleri doğamızın, ırmaklarımızın, ağaçlarımızın âhı da 
tutacak onları.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
16 Mayıs 2022 
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Atatürk Havalimanı’nı
Katar Şeyhi’ne peşkeş çeken hain

Bre hain kere hain!
Gerçekten de Abdüllatif Şener’in dediği gibi 1500 yıllık İslam Ta-

rihi sürecinde Ümmete sen ve avanen kadar kötülük eden olmadı...
Bu akıl almaz ihanet potansiyelini nasıl, nerede biriktirdin sen 

yahu?
Yerli Yabancı Parababalarına satmadığın kamu malı kalmadı. 

Ege’deki 20 Ada’mıza varıncaya kadar sattın. Dağlarımızı, maden-
lerimizi, ovalarımızı, limanlarımızı sattın. Milyonlarca şehidin kanı 
üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti’nin vatandaşlığını sattın, 250 
bin dolar getirenlere!

Şimdi de gözünü, yakıp yıkıp viran ettiğin, 10 milyar dolar değer 
biçilen Atatürk Havalimanı’nın arazisine diktin. Onu satmaya kalkı-
yorsun Katar Şeyhi’ne, öyle mi?

Yazık be... Utanır insan, utanır...
Ama böyle hisler yok ki sizde. His yoksunusunuz. Bir değerler sis-

teminiz yok...
Akçeli suçlardan vatan satıcılığına, oradan Laik Cumhuriyet yıkıcı-

lığına kadar binbir suç işlediniz. Alayınız dolar milyoneri, dolar milyar-
deri oldu. Seninse ailenle birlikte 300 milyar dolarlık kamu malı lüp-
lemişliğin var, yine Ekonomi Profesörü Abdüllatif Şener’in tespitine 
göre. 

Gözünüz doymadı. İstanbul’un merkezinde, altın değerindeki 11 
milyon 776 bin 961 metrekare büyüklüğündeki havalimanı arazisini sa-
tacaksın Katar Şeyhi’ne...

Peki kaça satacaksın? 
Komisyonunuz ne olacak?
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Medyanın aktardığına göre Katar Şeyhi El Sani, karadan ve havadan 
keşif yapmış arazi üzerinde. 

El sıkıştınız mı?
Yoksa bir süre gizli mi götüreceksiniz işi?
Bu ihaneti etmekle bir taşla iki kuş vuracaksın, değil mi?
Hem can düşmanınız olan Mustafa Kemal’in adını silmiş olacaksın 

oradan hem de dolar cinsinden hesaba gelmez vurgunlar vurmuş ola-
caksın...

Bilim insanlarının olmaz dediği yere
rant için havaalanı yaptın

Yine bu iki sebepten, durduk yerde havalimanını uçuşa kapattın. 
Onun yerine Kuzey Ormanları’nda 2 milyon 300 bin ağacı katlederek, 
yüz binlerce hatta milyonlarca o ekosistem içinde yaşayan her türden 
canlıyı yok ederek İstanbul Havaalanı adında hiç de uçuşa uygun olma-
yan bir yerde havaalanı yaptırdın, değil mi? 

Yandaşın, kankin, vurguncu müteahhitlere... Devlet sırtına kene ola-
rak yerleştirdiğin haramzadelere...

Oysa ne diyordu bilim insanları?
O bölgede havalimanı olmaz. Yılın yarısında sürekli kuzey rüzgâr-

ları eser orada. Uçakların iniş ve kalkışına engel oluşturur bu açık de-
nizden gelen rüzgârlar. Ayrıca da Avrupa’dan, Karadeniz üzerinden 
Güneye yani Anadolu’yu aşıp Akdeniz’den Afrika’ya sürekli göç eden 
göçmen kuşların güzergâhı üzerindedir o bölge. Bu nedenle de uçakla-
rın motorlarına girer bu kuşlar. Büyük arızalara ve kazalara sebep olur. 

Yeşilköy’de bulunan Atatürk Havalimanı ise şu konumuyla bile mü-
kemmel bir havalimanıdır ve her zaman dünyanın en iyi 10 havalima-
nı arasında sayılmıştır. Bazı yıllar Güney Avrupa’nın en iyi havalimanı 
ödülünü almıştır. Hizmet verdiği yolcu kapasitesi açısından Avrupa’nın 
4’üncü havalimanı olmuştur bazı yıllar. 

Böyle bir havalimanını basit bir genişletmeyle -ki çevresi de buna 
son derece elverişlidir- Türkiye’ye daha 50 yıl hizmet verebilir ve ihti-
yaç karşılayabilir duruma getirebiliriz. Yani basit bir genişletmeyle 50 
yıl daha Türkiye’nin İstanbul bölgesinin ihtiyacını karşılar bu havali-
manı, dedi bilim insanları. Ve ille de ek bir havalimanı yapılması gere-
kirse, bunun Silivri civarındaki düz bir arazi üzerine yapılması uygun 
olur, dediler yine aynı bilim insanları. Ama sen gözünü ranta diktiğin 
için bu uyarıların hiçbirini dinlemedin. Senin ve avanenin tapındığı bi-
ricik Tanrı olan Para Tanrısı sizi oraya yani kuzeye yönlendirdi. Rantın 
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kallavisi orada bulunur, dedi size... Bedeninizdeki her bir zerreyi kötü-
lük işgal etmiş bulunduğu için, yaptığınız ihanetten ve Türkiye Halkına 
verdiğiniz 10 milyar dolar tutarındaki zarardan hiç rahatsızlık duymadı-
nız. Yakıp yıkmaya devam ettiniz bu canım kurumumuzu...

Atatürk Havalimanı ihanetinden
ötürü yargılanacaksın

Bak Hafız, bizde zaman aşımı yok. Seni ve avaneni yargılayacağı-
mız yerlerden biri de orası olacaktır. Vatana ihanetten yargılanacaksınız 
ve bir ağırlaştırılmış müebbet de buradan alacaksınız...

Hiç kaçışımız olur diye aklına getirme. Durduk yerde 10 milyar do-
larlık bu yoksul milletin malını nasıl çöpe atıp arazisini de Türk düşma-
nı, Amerikan uşağı Körfez Şeyhlerine peşkeş çekersin?

Bunun yanınıza kalacağını sanıyorsun, değil mi?
Kesinkes kalmayacak...
Bak, yolun sonuna geldiniz. Batan geminin sıçanları gibi avanenden 

bazıları kendilerini dışarı atıyorlar. Allah’la aldattığın saf, cahil, bilinç-
siz, yoksul insanlarımızın sayısı günbegün azalıyor. Yani taraftarların, 
sana oy verecek olanlar eriyor, Nisan Güneşi altındaki kar gibi. 

Seninse gerçeklerle bağın kopuk… Hayaller dünyasında yaşıyor-
sun...

3 gün önce Rize’de konuşuyorsun, Rize-Artvin Havalimanı’nda:
“Ancak şu anda uçaklarımız boş gidip geliyor. Rizeli, Artvin-

li hemşehrilerime sesleniyorum. Bu uçakların boş gidip gelmesi ne 
Rizeliye ne Artvinliye yakışır. Bu uçaklar doldurulmalı ki gidiş ge-
lişler çok daha farklı bir şekilde devam etsin. Artık Rize’de, Art-
vin’de türküler ayrılık değil, kavuşma üzerine söylenecek.”[12]

Bu olup bitenleri ya da sosyal olguları algılama yeteneğini kaybet-
miş Hafız, herhalde tüm vatandaşlarımızın, Kaçak Saray yandaşları 
gibi, 313 bin, 120 bin, 107 bin (kendisi), 80 bin, 60 bin TL aylık ge-
lire sahip olduğunu sanıyor. Para meselesi diye bir dertlerinin, mese-
lelerinin olmadığını varsayıyor. Ve “Durumunuz böyle olduğu halde 
bu uçaklar niye boş gidip geliyor, niye doldurmuyorsunuz? Yakışmı-
yor yaptığınız ne Artvinliye ne Rizeliye”, diye aşağılıyor insanlarımızı.

O zavallı, acınacak durumdaki insanlarımızın cebinde, bırakalım 

[12] https://www.haberturk.com/son-dakika-cumhurbaskani-erdogan-rize-art-
vin-havalimani-ni-aciyor-3438473-ekonomi.
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uçağa binmeyi, şehir içinde toplu taşıma aracına binecek parası var 
mı, diye hiç düşünmüyor. Bu acı, kahredici gerçek hiç aklına gelmiyor 
onun. Herkesin maddi durumunun kendisi, ailesi ve avanesininki gibi 
olduğunu sanıyor ya...

Hani kısa süre önce manda yoğurdu, kestane balı, Medine hurması 
önermişti ya insanlarımıza; işte o da böyle bir algı yanılmasından kay-
naklanmaktaydı. Halkımızı kuru ekmeğe, kuru soğana muhtaç ettiğini, 
pazardan kilosu 10-15 liradan aşağı düşmeyen patates alırken bile zor-
landığını hiç görüp anlayamıyor yahu...

Türkiye insanının en az 20 milyonunun (yarısı asgari ücretli yarı-
sı emekli olmak üzere) Açlık Sınırının çok altında yaşamaya mahkûm 
edildiğini görmüyor, anlamıyor, bilmiyor...

Kaldı ki bu 20 milyon, az da olsa bir gelire sahip olan kesim. Bir de 
İşsizlik Cehenneminde yanan bir bu kadar insanımız daha var en az. 
Ki bunların da çoğu gençlerimizden oluşmaktadır. Bu cehennemin ya-
ratıcısı da tabiî ki yerli yabancı Parababalarıyla birlikte onların siya-
si plandaki 20 yıllık hizmetkârı olan AKP’giller’dir, Tayyipgiller’dir. 
Yani kendileridir...

Halkımızın birincil işi AKP’giller’den kurtulmaktır
Cehennemin yaratıcılarından cehennemden kurtuluş beklenemez. 

Bekleyen, aklını yitirmiş sayılır. Bu sebeple şu an Türkiye insanının 
yapacağı birincil iş, en acil, en yakıcı iş, en ertelenemez iş; Tayyipgil-
ler’den ve onların ağababası olan, onları Türkiye’nin başına çöktüren, 
onları imal eden ABD-AB Emperyalistlerinden kurtulmaktır. Bunun 
için mücadeleye, kavgaya, bedeli ne olur diye düşünmeden atılmaktır.

Vatanımızı sattı bunlar. Geleceğimizi sattı. ABD ve AB Emperya-
list Haydutları bunlar eliyle Türkiye Cumhuriyeti’ni yıkıp kendilerinin 
kuklası Ortaçağcı Faşist bir Din Devleti olan Tayyipgiller Kaçak Saray 
Din Devleti’ni kurdular, kurdurdular. 

Bu iki baş belasından kurtulmadığımız sürece, kesik damarlarımız 
kanamaya devam eder. Ve günbegün yok oluşa doğru sürüklenip gideriz. 

Ne diyordu Kıvılcımlı Usta bundan 54 yıl önce?
“İnsanlığın önünde iki rahmetten biri var: Ya bile bilesiye, tüm 

bilinçli, kıyasıya, öldüresiye ve ölesiye MİLLİ KURTULUŞ SAVA-
ŞI göze alınır; yahut sömürüye, sömürülesiye, çürüyesiye, gebere-
siye kullaşılır, köleleşilir.”[13] 

[13] Hikmet Kıvılcımlı, Kendimize Gelelim ya Birleşmek ya Ölüm!, Türk Solu, 
Sayı: 67, 25 Şubat 1968.
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Ve biz de ne dedik hemen hemen aynı yılda?
Mademki söz konusu olan Vatan ve Ulusal Kurtuluş Savaşı’dır, o sa-

vaşın göze alınmasıdır; biz de hiç duraksamadan, bedeli ne olur diye hiç 
hesaba kitaba girişmeden belaya atlar gideriz, dedik...

Ve öylece de yaptık, yaşadık...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

17 Mayıs 2022 
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Diplomasız, yaptığın her iş boş
Attığı bütün imzalar, kurduğu bütün hükümetler, verdiği bütün 

ihaleler, yaptığı bütün anlaşmalar boştur, geçersizdir, yok hükmün-
dedir...

Çünkü diploması yoktur. O bir Çıkar Amaçlı Suç Örgütü Lideri-
dir...

Bak, Hafız; 
Hiç boş hayallere kapılma. Senin 1981’den bu yana, tabiî asker-

lik şubesine başvururken attığın da dahil olmak üzere kamuya yöne-
lik attığın bütün imzalar yok hükmündedir, boş hükmündedir, çöp 
hükmündedir... Çünkü hepsi sahtedir. “Resmi Evrakta Sahtecilik” 
ve “Nitelikli Dolandırıcılık” Suçları işleyerek imal ettiğin kalp-sah-
te belgelerdir. 

Askerliğini o sahte belgeye dayanarak kantin subayı olarak yaptın 
ya; işte orada da Türk Silahlı Kuvvetlerini kandırdın. Aslında er sta-
tüsünde yeniden askerlik yapman mecburidir. Paralı da yaparım, di-
yemezsin. Çünkü Paralı Askerliği de, taşıdığın sahte kimlikle sen çı-
kardın. O bakımdan Paralı Askerlik Kanunu da geçersizdir, boştur, 
yoktur. 

Belediye Başkanlığın döneminde yaptığın bütün işlemler de, verdi-
ğin bütün ihaleler de geçersizdir. Çünkü Belediye Başkanlığı kimliğin 
de bir sahtekârlık üzerine oturtulmuştur, temeli gayrimeşrudur. Dolayı-
sıyla kullandığın o kimlik de gayrimeşrudur.

Tabiî o süreçte yaptığın bütün kanunsuzluklardan, aldığın bütün rüş-
vetlerden, komisyonlardan dolayı da yeniden yargılanacaksın ve hak 
ettiğin cezaya çarptırılacaksın. O dönem seni o kanunsuzluklarından 
kurtaran, sonradan Yargıtay Başkanlığına kadar taşıyıp yükseltip siv-
rilttiğin İsmail Rüştü Cirit ve onunla birlikte Çay Toplayıcılarından 
olan Danıştay Başkanın Zerrin Güngör de yargılanacak; görevlerini kö-
tüye kullandıklarından, kanunsuzluk yaptıklarından ve işlediğin suçla-



184

ra ortaklık etmiş olduklarından dolayı.
Başbakan ve Cumhurbaşkanı sıfatını taşıdığın dönemlerde attığın 

bütün imzalar da doğal olarak, otomatikman boş düşmüştür, geçersiz-
dir... Yani kurduğun sözde hükümetler de atadığın sözde bakanlar da; 
hepsi kanunsuzdur, geçersizdir, yok hükmündedir...

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü ile işbirliği yapan herkes
en az onun kadar suçludur

Bugüne gelirsek; elbette ki CB sıfatıyla attığın imzalar, çıkardığın 
KHK’ler, hepsi boştur ve birer çöpten ibarettir. 

Kamu mallarını yağmalamak için trilyonlarca doları iç edebilmek 
için, yandaş müteahhitlerine, şirketlerine, beşli, yedili çetelerine ver-
diğin sözde ihaleler de tabiî ki kanunsuzdur, geçersizdir, yok hükmün-
dedir. O ihaleleri alan, seninle kamu malı yağmalamakta suç ortaklığı 
eden o vurguncu Parababaları da seninle birlikte, avanenle birlikte yar-
gılanacaktır, bu ihaleler vesilesiyle yağmaladıkları tüm kamu malları 
ellerinden alınacaktır. 

Buradan açıkça senden kamu ihalesi almaya kalkan, seninle akçe-
li işbirliklerine giren tüm vurguncu yerli-yabancı Parababalarına uyarı-
da bulunuyoruz:

Bu yolla edindiğiniz tüm servetler kamuya iade edilecektir. Ve siz-
ler kamu malı hırsızlığı yaptığınız için yargılanıp cezalandırılacaksı-
nız. Çünkü şu anda Türkiye Cumhuriyeti, bu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü 
tarafından, Tayyip’in çete lideri olarak rol aldığı bu suç örgütü tarafın-
dan ele geçirilip enkaza döndürülmüştür. Onun yerine, yine Tayyip’in 
liderliğinde, Kaçak Saray merkez üssü olmak üzere gayrimeşru, yasa-
dışı, Ortaçağcı, Amerikan işbirlikçisi ve piyonu, Siyonist İsrail yanda-
şı bir gayrimeşru Çete Devleti geçirilmiştir. Daha açığı, bu Çete Dev-
leti, Amerikan Emperyalist Haydutları tarafından Türkiye’nin tepesine 
çöktürülmüştür. 

Bu suç örgütüyle iş yapan, parasal, siyasal ya da kültürel anlamda iş 
yapan herkes ve her kurum, ister yerli ister yabancı olsun bunun suçu-
na bulaşmıştır, bununla suç ortaklığına girmiştir. 

İşte bu sebeple bu suç örgütünün yaptığı bütün işlemler yok hük-
münde olacaktır, dolayısıyla da Türkiye’de, tüm alanlarda 2002’den bu 
yana bunların yaptığı her değişiklik, her yıkım, getirilen her kural, her 
hüküm olmamışa döndürülecektir. 

Bu suç örgütü asla Türkiye Cumhuriyeti Devletini temsil etmiyor. 
Tam tersine; o devlete düşman, 20 yıllık süreç içinde o devleti dirhem 
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dirhem aşındırarak tahrip eden, çökerten ve bir enkaza çeviren mücrim-
ler topluluğudur, hırsızlar topluluğudur, hainler güruhudur.

Şu anki Yargı, Türkiye Cumhuriyeti adına yargılamada bulunmuyor. 
Tam tersine; Kaçak Saray’ın emrinde, onun bir operasyon silahı olarak 
işlev yapıyor ve onun düşmanlarını cezalandırıyor. Şu anki Mülkiye, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletini oluşturan Mülkiye değil. Kaçak Saray 
Ortaçağcı Faşist Din Devleti’ni oluşturan Mülkiyedir. 

Devletin en sıkı örgütlü kurumu Ordu olduğu için 20 yıldan bu yana 
saldırmalarına rağmen henüz Türk Ordusu’nu Suudi Arabistan ya da 
Taliban Ordusu durumuna getirememişlerdir. FETÖ’yle birlikte el ele 
vererek Türk Ordusu’na İblis’in bile aklına gelmeyecek yol, yöntem ve 
iftiralarla kumpaslar kurmuşlar, onu kurt dalamış keçi sürüsüne dön-
dürmüşlerdir. Ama bütün bunlara rağmen onun geleneğini tümüyle or-
tadan kaldırıp onu bir din devleti ordusu haline sokamamışlardır. 

Eğitimi de aynı şekilde saldırı altında bulundurmalarına rağmen eği-
tim kurumlarını henüz Peşaver Medreselerine çevirememişlerdir, birer 
tarikat kurumu haline getirememişlerdir. Kendilerinin de ihsas ettiği 
gibi, bu karanlık işleri 2023 sonrasına ertelemişlerdir. Hani kendileri 
de diyor ya; “Bugüne kadar yaptıklarımızın tamamı bundan sonraki-
ler için hazırlıktı. Asıl programımızı 2023’ten sonra uygulamaya baş-
layacağız.”

Bu mücrimler topluluğu, bu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü, en büyük 
düşman olarak Türk Milletini bellemiştir. Bunlar, devşiricileri, yapım-
cıları, iktidara taşıyıcıları ve orada tutucuları olan ABD Emperyalist 
Haydutları, İngiltere Emperyalist Haydudu ve Siyonist İsrail tarafından 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, Vatanını BOP çerçevesinde parçalamakla gö-
revlendirilmişlerdir. 

Yine Ortadoğu’da da BOP Haritası’nın hayata geçirilmesi için bü-
tün imkânlarıyla ABD’li efendilerine ve Siyonist İsrail’e hizmet ede-
ceklerine dair söz vermişlerdir ve 20 yıldan bu yana o sözlerine sada-
katle bağlı olarak görev yapmaktadırlar. 

ABD’nin emriyle
Suriye’ye “canla başla” saldırıyorlar

Bu hainler şu anda en çok hangi Ortadoğu ülkesiyle uğraşmaktadır-
lar?

En önemli Müslüman ülke olarak kimi karşılarına almışlardır?
Suriye Arap Cumhuriyeti’ni ve onun BAAS Rejimini ve lideri 

Beşşar Esad’ı...
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Niye?
Çünkü efendileri olan ABD Emperyalist Çakalı onlara böyle emret-

miştir. ABD’nin uzun yıllar Dışişleri Bakanlığını yapan ve ABD tari-
hindeki ilk kadın başkan adayı olan Hillary Clinton aynen şunu demiş-
tir: 

“İsrail’in, İran’ın güçlenmekte olan nükleer kapasitesiyle başa 
çıkmasına yardım etmenin en iyi yolu, Beşşar Esad’ı devirmeleri 
için Suriye Halkına yardım etmektir.

“Suriye’ye geri dönelim. İran’ın İsrail’in güvenliğini tehdit et-
mesini mümkün kılan şey İran ve Suriye’deki Beşşar Esad arasın-
daki stratejik ilişkidir. Bu, doğrudan bir saldırı yoluyla olmaya-
bilir. Böyle bir şey İran ve İsrail arasında son 30 yıllık düşmanlık 
döneminde hiç gerçekleşmemiştir. Ancak Lübnan’daki Hizbullah 
gibi İran tarafından Suriye aracılığıyla güçlendirilen, silahlandı-
rılan ve eğitilen güçler tarafından gerçekleştirilebilir. Esad rejimi-
nin sona ermesi bu tehlikeli ittifakı da bitirecektir. İsrail yöneti-
mi Esad’ın devrilmesinin neden kendi çıkarlarına olduğunu şimdi 
daha iyi anlıyor.

“Esad’ı devirmek sadece İsrail’in güvenliği için çok iyi olmaya-
caktır, aynı zamanda İsrail’in nükleer tekelini kaybetme konusun-
da gösterdiği anlaşılabilir korkuyu da hafifletecektir. Ayrıca, İsrail 
ve Birleşik Devletler, bir askeri harekâtı garantiye alacak boyutta 
tehlikeli olan İran programı üzerinde ortak bir görüş geliştirebi-
lirler. Şimdi, İsrailli liderleri -gerekirse Washington’un itirazları-
nın da ötesinde- sürpriz bir saldırı yapma niyetine iten şey, İran’ın 
Suriye’yle stratejik müttefikliği ve İran’ın nükleer zenginleştir-
me programıdır. Esad’ın gidişiyle ve İran’ın bölgedeki güçleriy-
le İsrail’i tehdit edememesiyle birlikte; Birleşik Devletler ve İsrail, 
İran’ın programının kabul edilebilir eşiği geçmesinin bir kırmızı-
çizgi olduğu noktasında uzlaşabilirler. Kısacası, Beyaz Saray, Suri-
ye’de doğru şeyi yaparak İsrail’in İran konusunda duyduğu kay-
gıyı hafifletebilir.

“Suriye’deki isyan şu anda 1 yıldan fazla süredir devam ediyor. 
Ne muhalefet geri çekiliyor, ne de rejim dışarıdan gelecek bir dip-
lomatik çözümü kabul edecek. Suriyeli Diktatör Esad’ın fikrini, sa-
dece kendi hayatının ve ailesinin tehlikeye gireceği bir güç kullanı-
mı ya da tehdidi değiştirecektir.”[14]

İşte Emperyalist Haydudun en üst düzeydeki sözcüsünün bu itirafı, 
Tayyipgiller adlı mafyatik örgütün Türkiye’ye değil, ABD, İngiltere ve 
İsrail’e çalıştığının açık ve kesin kanıtı niteliğindedir. 

[14] http://www.globalresearch.ca/hillary-clinton-destroy-syria-for-israel-the-
best-way-to-help-israel/5515741.
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Türk ve Türkiye düşmanı Tayyip’in “Katil” dediği İsrail’le, “Şeref-
sizceğiz!

19 Mayıs 2022 





Ayrım
Yirmi
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Hepsi birbirinden beter
Birincisi; kör cahil, su içer, nefes alır gibi yalan söyler... Sarayla-

ra da doymaz; dolar, avro, altın dolu küpler edinmeye de... Devşiricisi 
ve yapımcısı ABD Emperyalist Haydudunun bir dediğini de iki etmez.  

İkincisi; ansiklopedilerle çalışan, araştırmacı gazeteci fakat cesa-
ret ve ahlâk yetersizliğinden dolayı Kaçak Saraylı Hafız’ın yancısı...

Üçüncüsü; ne idüğü belirsiz, keser kaçığı, Kaçak Saray’da istih-
dam edilen Tosuncuk...

Dördüncüsü; doğa kurbanı, acınası bir kaset tutsağı ve de Kaçak 
Saray’ın Arka Bahçeli’si...

Şimdi bakalım bu vatandaşların serüvenlerine...

Tayyip’in, 
“Abdülhamid hiç toprak kaybetmedi” yalanı

1- Birkaç gün önce ne dedi Kaçak Saraylı Hafız, Adana’ya kandır-
macayla topladığı gençlerin karşısına çıkıp?

Şunu:
“Abdülhamid Han’ın hayatı boyunca, devrinin emperyalistle-

riyle ve onların içerideki maşalarıyla mücadele etmiş bir medeni-
yet ve millet sevdalısı olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, şunları kaydetti: ‘Varsın birileri Gezi olaylarını Abdülhamid 
Han’ın devrilişine benzeterek emperyalistlere selam dursun, biz ec-
dadın izinden yürümeyi sürdüreceğiz. Tabiî burada altılı masanın 
etrafında buluşanlara tek tek, Abdülhamid nezdinde yapılan bu ec-
dat, tarih ve değer düşmanlığına katılıp katılmadıklarını sormak 
da hakkımızdır. Öyle ya gençlerimizin, kimin kim olduğunu, han-
gi müşterekler etrafında buluştuğunu bilmeye hakkı var. Siz, işte 
bu emperyalist ağızlılara hak ettikleri cevabı verecek gençliksiniz. 
Gençler, Sultan Abdülhamid’e laf atan, dil uzatan hanımefendiye 
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şunu sormak lazım, 33 yıl ‘hasta dev’ diye takdim edilen Osman-
lı’yı bir karış toprak kaybetmeden yöneten Sultan Abdülhamid’e 
hakaret, haddini aşmaktır ve bu haddini aşanlara bu millet ina-
nıyorum ki 2023 seçimlerinde haddini bildirecektir. Meral Hanım 
sen kim, Sultan Abdülhamid’e saygısızlık kim. Ve o altılı masada 
olanlardan, isim vermeyeceğim, üç tanesi var ki bunlar Sultan Ab-
dülhamid’e bugüne kadar laf söyletmemişlerdi, şimdi ne oldu bun-
lara da sus pus oldular. Ne oldu bunlara da aynı masanın etrafında 
oturdukları hâlde Sultan Abdülhamid cennet mekân, ona laf atan-
lara haddini bildiremediler. 33 yıl dile kolay. Bu millet, ecdadına 
hakaret edenlere haddini bildirecektir. Bu akşam buradan ben ilk 
sinyali veriyorum.”[15] 

Ne diyor, saraylara ve kamu malı aşırmaya doymayan Tayyip 
nam Hafız?

Abdülhamid Han’ı 33 yıllık saltanatı süresince bir karış toprak kay-
betmemiş... 

Acaba öyle mi?

İki numaralı Yancı Soner Yalçın,
Abdülhamid’in kaybettiği toprakları yazıyor

2- Şimdi gelelim, 10 yıla yaklaşan bir süredir hem “Sol” oynayıp 
hem de Tayyip’in iki numaralı yancılığını yapan (birincisi; bunun yetiş-
tiricisi, hocası, Bin Kalıplı Doğu Perinçek’tir) Soner Yalçın’ın 13 Ocak 
2015’te II. Abdülhamid’e ilişkin yazdıklarına:

***
II. Abdülhamit hayranları önceleri “II. Abdülhamit hiç toprak 

kaybetmedi” yalanına sarıldı. Olmadı… Çünkü…
Neleri kaybetmedik ki; Mısır, Girit, Tunus, Sudan, Teselya, Niş, Ha-

beşistan, Kıbrıs, Romanya, Karadağ, Bulgaristan, Bosna Hersek, Art-
vin, Kars, Ardahan, Van’ın bir bölümü…

Sadece toprak kaybı değil…
II. Abdülhamit, özellikle Kafkasya ve Balkanlar’da uygulanan sis-

temli yok etme politikası karşısında, buralardaki halkını koruyamadı 
ve göç taleplerini kabul etmek zorunda kaldı. Osmanlı Devleti muhacir 
resmi belgelerine göre, bu dönemde katliam, açlık ve hastalıktan yakla-
şık 500 bin kişi hayatını kaybederken, kurtulan yaklaşık 2 milyonu aş-
kın kişi göç etmek zorunda kaldı.

[15] https://tccb.gov.tr/haberler/410/137999/-tum-hayallerimizi-genclerimizle-bir-
likte-kuruyoruz-tum-hedeflerimizi-genclerimizle-birlikte-belirliyoruz.
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Örneğin… 93 Harbi sonucunda, resmi istatistiklere göre, Rume-
li’den 767.339; Batum ve Kars havalisinden yaklaşık 300 bin kişi Ana-
dolu’ya göç etti.

Fakat…
Üzerinde durulmayan önemli bir kayıp daha var:
Osmanlı’yı yarı sömürge ülke haline getiren ekonomik anlaşmala-

rın altında da II. Abdülhamit’in imzası var!
Bizim resmi tarihimiz, “toprak alma”- “toprak kaybetme” üzerine 

inşa edilmiştir.
Meselelerimizi hiç ekonomik temelli tartışmıyoruz. Bu da gerçekle-

ri görmemizi engelliyor.
II. Abdülhamit’in siyasetinin ekonomisine bakmak gerekiyor ki, ger-

çekler tam olarak anlaşılabilsin…
Gözden kaçırılan o hakikat şu…
AYNI YOLUN YOLCUSU
Borç istemenin onur kırıcı olduğunu düşünen Osmanlı, Kırım Sa-

vaşı’nın getirdiği maliyetin altından kalkamayınca, -zaten bozuk olan 
maliyesini düzeltebilmek için- tarihinde ilk kez dış borç almak zorun-
da kaldı.

Müttefikleri İngiltere ve Fransa da dış borçlanmayı teşvik etti.
Bunun üzerine Osmanlı, Londra’da Palmer, Paris’te Goldschmidt 

kurumlarından 24 Ağustos 1854’te, (Mısır’dan gelecek vergi karşılık 
gösterilerek) 3 milyon İngiliz lirası borç aldı. (Kaçak Ak Saray gibi, 
borcun bir bölümü Dolmabahçe Sarayı’nın yapımına harcandı!)

Bu ilk borçtan sonra alınan borçların ardı arkası kesilmedi…
Osmanlı; 1854-1875 döneminde 15 sözleşmeyle toplam borcu, 

239 milyon lira oldu. Borçların verimli kullanılamaması sonucu, de-
ğil borçlar, faizleri bile ödenemez hale geldi. 1874’te devlet mali iflasın 
eşiğine geldi; çünkü dış borç anapara ve faiz ödemeleri bütçe gelirinin 
yüzde 73’üne ulaştı. Osmanlı, 1876’da moratoryum ilan etti. Osmanlı 
sarrafları, bankerleri ayaklandı ve Avrupalı alacaklılar Londra ve Pa-
ris’te miting yaptı.

Abdülaziz askeri darbeyle tahtan indirildi…
V. Murat’tan sonra tahta oturan II. Abdülhamit, önce iç borç alı-

nan finans kurumlarıyla anlaştı; 10 Kasım 1879’da “rüsumu sitte” söz-
leşmesi yaptı. 10 yıllık süreyle; tuz, ispirto, tütün tekeli, damga resmi, 
alkol vergisi, bazı belirli bölgelerdeki balıkçılık vergisi ve ipek böce-
ği kozasından alınan dört ayrı dolaylı vergi gelirlerini alacaklı Gala-
ta bankerleri ile İngiliz-Fransız ortaklı Osmanlı Bankası eline verdi.

II. Abdülhamit, dış alacaklılar Avrupalılarla da anlaştı; ve 20 Ara-
lık 1881’de Muharrem Kararnamesi ile Osmanlı maliyesini uluslarara-
sı mali denetime açtı. Yani, ilk kez devletin iktisadi faaliyetlerinin yöne-
timi yabancıların kontrolüne verildi.

Böylece… İç alacaklılara Osmanlı tahvilatı verildi. (Ki, bunlar 
“Avrupa sermayesi gelsin ve tahvillerimizin değeri artsın” diye sesle-



194

rini çıkarmadı.)
Yani, tuz, ipek, tütün, alkol, balık, gümrük, gelir, damga resmi ver-

gileri Avrupalı alacaklılara verildi. Bununla beraber Avrupa sermaye-
sinin etkinliği artırıldı; yabancı şirketlere çok büyük imtiyazlar verildi.

II. Abdülhamit’in marifetleri bitmedi…
Osmanlı’nın borç ödemelerini güvence altına almak; vergilerini 

toplamak ve mali denetimini yapmak amacıyla, İngiliz ve Fransızların 
himayesinde Düyun-u Umumiye kurulmasını onayladı.

Osmanlı battıkça battı…
II. Abdülhamit borç almayı sürdürdü; 1886, 1888, 1890, 1891, 

1893, 1894, 1896, 1902, 1903, 1904, 1905’te borç anlaşmaları imza-
ladı.

II. Abdülhamit’in bu borçlarını Atatürk Cumhuriyet’i ödedi! [16]

***
Görüldüğü gibi S. Yalçın, deneyimli bir araştırmacı gazeteci olduğu 

için hep ansiklopedilerle, kitaplarla vb. yayınlarla çalışır. 
Fakat, yukarıda da belirttiğimiz gibi, gazeteciliğin sınırlarını aşıp 

siyasi fetvalar da vermeye başladı mı, sistematik bir düşünceye, diya-
lektik bir mantık ve metoda ve de yeterli cesaret ve ahlâka sahip olma-
dığı için savrulur gider. Tayyip’in bile antiemperyalist, NATO karşıtı 
olduğunu iddia edecek kadar zırvalar, dağıtır. Tayyip’in yaptığı bütün 
soygun, vurgun, talan ve ihanetleri ve Amerikan piyonluklarını yok sa-
yarak hep onu masumlaştırmaya çalışır. “Erdoğan’ı yakın çevresi ya-
nıltıyor. Erdoğan bunu bilmiyor”, gibisinden onun kasıtlı, bilinçli iha-
netlerini, Kuvayimilliye, Mustafa Kemal ve Laik Cumhuriyet düşmanı 
oluşunu, vatan satıcı oluşunu yok sayar...

Saray beslemesi Murat Bardakçı da
Abdülhamid döneminde kaybedilen 

toprakları anlatıyor
3- Bu da kaşar gerici, keser kaçığı, ne idüğü belirsiz bir saray bes-

lemesidir, saray Tosuncuğudur. Murat Bardakçı nam bu vatandaş, 
08.10.2018 tarihinde Kaçak Saray’ın “Kültür ve Sanat Politikaları Ku-
rulu” üyeliğine atanmıştır. Tayyip’in imzasıyla tabiî. 

Daha önce de söz ettiğimiz gibi, bu ve Kaçak Saray’daki diğer ku-
rullar, aslında gerçek bakanlıklardır. Diğerleri ise binaları, çalışanları 
ve bakanlarıyla birlikte sanaldır. Kaçak Saray’daki bu kurulların getir 

[16] https://odatv4.com/guncel/erdogan-in-tarih-bilgisi-hurafeye-dayaniyor-kay-
bedilen-yerleri-tek-tek-yazalim-239365.
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götür işlerini yapan zavallıcıklardır, oraların mensupları. 
Murat Bardakçı da o tarihlerde Ortaçağcı Tarihçi Erhan Afyon-

cu’yla birlikte Haber Türk Televizyonunda “Tarihin Arka Odası” adlı 
programında II. Abdülhamid’e ilişkin şu değerlendirmede bulunmuştu:

***
Sultan Abdülhamid döneminde kaybedilen topraklar:
Tunus: 163.610 kilometrekare,
Mısır: 1 milyon 81 bin 992 kilometrekare, yani bugünkü Türkiye 

Cumhuriyeti’nden daha büyük. Bugün 776 bin kilometrekare, o zaman 
1 milyon 81 bin 992 kilometrekare. Ver Yunus, Çarşaf Belgesini getirt-
tim de yukarıdan...

Efendim, Kıbrıs: 9 bin 251 kilometrekare. 
Sırbistan: 77 bin 414 kilometrekare.
Karadağ: 13 bin 812 kilometrekare. 
Romanya: 238 bin 391 kilometrekare. 
Toplam: 1 milyon 592 bin 896 kilometrekare. 
Yani bugünkü Türkiye Cumhuriyeti arazisinin iki katı...
Sayın seyircimiz Serhat Bey bir liste daha eklemişler. Bakın sevgi-

li seyirciler, bunları ne Sultan Hamid’i ne bir başka hükümdarı küçüm-
semek, Tarihteki değerini azaltmak maksadıyla söylemiyorum. Bunlar, 
abartmayalım, uçmayalım, uydurmayalım, onun için söylüyorum. 

Yani Sultan Hamid 33 yıllık iktidarı boyunca tek karış toprak ver-
memiştir, diyen yalancılar, maalesef bu ifadeyi kullanmak zorundayım, 
Sultan Hamid zamanında Osmanlı İmparatorluğu’nun 1 milyon 592 
bin 896 kilometrekare toprak kaybettiğini ya bilmeyecek derecede ca-
hil, veyahut bunu gizleyecek derecede sahtekârdırlar. 

Efendim, Padişahın eşleri...
Nazikeda Başkadın Efendi, Bedrifelek Başkadın, Kadın Efendi, Sa-

finaz Nur Efsun Kadın Efendi, Bidar Kadın Efendi, Dilpesent Kadın 
Efendi, Mezide Mestan Kadın Efendi, Emsal-i Nur Kadın Efendi, Müş-
fika Kadın Efendi, Sazkâr Hanımefendi, Peyveste Hanımefendi, Fatma-
pesent Hanımefendi, Behice Hanımefendi, Saliha Naciye Hanımefendi. 
Üç Kadın Efendi, hanımefendi daha var...

Efendim, Beyoğlu Kassam Mahkemesinden çıkan bir veraset ilamı 
var Sultan Hamid’in. 16 hanım gözüküyor... [17]

***
Görüldüğü gibi M. Bardakçı, üç yılı aşkın bir süredir akıldaneliğini 

yaptığı Tayyip Hafız’a hayranı olduğu II. Abdülhamid’in bile ne yaptı-
ğını ve ne olduğunu daha öğretememiştir...

[17] https://odatv4.com/guncel/erdogan-bardakci-nin-bu-videosunu-izlemesin-239462.
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Ha, burada şu da denebilir: 
Adam öğretmek istedi de öğrenci öğrenme kabiliyetinden yoksun-

du, ne yapsın...
Gayrı orasını biz bilemeyiz. Fakat her iki durumda da bu Bardakçı 

nam saray beslemesi hiçbir iş yapmamış ya da yapamamış Kaçak Sa-
ray’da. Bedavadan beslenmiş Saray Mutfağından ve on binler tutarın-
daki maaşı cebe indirmiş. Eee, Tayyip’in Kaçak Saray Saltanatı da böy-
le olur işte...

Şimdi soralım Murat Bardakçı’ya:
33 senelik saltanatında II. Abdülhamid bir karış toprak vermemiştir, 

diyen Tayyip nedir sence?
“Cahil” mi “sahtekâr” mı?

Kaset Tutsağı “Arka Bahçeli” de
bir zamanlar Tayyip’e karşıydı

4- Şimdi de gelelim, içler acısı vatandaşa...
Malum sebepten dolayı Tayyip ne derse bu vatandaş mecburen tek-

rarlayacaktır söyleneni. Hem de şeddelendirerek...  Şöyle havaya şap-
laklar filan savurarak, ağzından köpükler saçarak...

Ne yapsın, zalim kaderi işte onu da böyle oynamaya mahkûm etmiş...
Bakın, bu konuda söylediklerine:

“Son günlerde Sultan 2. Abdülhamid Han ile ilgili, aklı ve ah-
lakıyla imparatorluğu ayakta tutan hünkârımızı istibdat ile bir 
ananlar milli tarihimize yabancıların gözü ile bakan sefillerdir. Ab-
dülhamid’i kim sevmiyorsa onlara dikkat edeceğiz. Abdülhamid’i 
kimler sevmiyorsa, tedavi edilmemiş kuyruk acısını hala kimler çe-
kiyorsa onlara dikkat edeceğiz çünkü onlar Batı’nın içimize yuva-
lanmış etki ajanlarıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nda tahta çıkan 
hiçbir padişah, asla ve kat’a kendi çıkarını devletinin ve milleti-
nin çıkarı üzerine görmemiştir. 1900’lü yılların başında sahnelenen 
kahpe oyunların günümüzdeki mültezimleridir.

“Madem tarihi bilmezler gerçeğe neden kara çalarlar. Gafiller 
tarihimizden ne istiyorlar?

“Abdülhamid’i sevmeyenler bizim de sevmediklerimizdir. Er-
meni çetecileri, Siyonistler, sömürgeciler, casuslar, Türk ve İslâm 
düşmanları Abdülhamid’i sevmez. Erdoğan bugünün Abdülha-
mid’i gibi görülüyorsa bizce bir sorun yoktur, hatta bununla gu-
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rur duyarız.”[18]

Bu acıklı vatandaş, kasetinden dolayı tutsak düşmeden önce, 
Tayyip hakkında bakın neler diyordu:

“Sen eskiden de Milli Görüş gömleği giymiştin. Nasıl oldu, ne 
zaman çıkardığını sen hatırlamıyorsan, ben sana hatırlatayım. 
Şimdi giydiğin yeni gömleğin önünde Amerika, arkasında Avrupa 
Birliği yazıyor. Şimdi de kalkmış aklınca yiğitlik taslıyor. Milletten 
aldığım güç bir gün gerçekleşirse, seni Yüce Divan’a göndermez-
sem namerdim. Korkmadığını ispat etmek istiyorsan, topla Meclisi 
dokunulmazlıkları kaldır, oradaki iki dosyanla nasıl Yüce Divan’a 
gideceğini göreceksin. O zaman dizinin bağı çözülecek, Yüce Divan 
yolunda da çökeceksin, aynen Gediktepe’de olduğu gibi. O nedenle 
bu referanduma ‘hayır’ demek AKP’ye ‘hayır’ demektir, AKP’ye 
çeki düzen verdirmektir. AKP’liler dahil bu ülkeyi felakete sürük-
lemeyi önlemektir. Bunun için 12 Eylülde mutlaka sandığa gidin 
AKP’ye dersini verin.”[19] 

“Twitter kapatandan cumhurbaşkanı olmaz, adaletten ka-
çandan, rüşvetçilere kol kanat gerenden cumhurbaşkanı olmaz, ev-
deki paralarını sıfırlarken haysiyeti sıfıra düşürenden cumhurbaş-
kanı olmaz. İki yanlıştan bir doğru çıkmaz, tekeden süt sağılmaz, 
balda tuz bulunmaz, suda ateş yanmaz, Recep Tayyip Erdoğan’dan 
da Cumhur-başkanı olmaz.” [20]

“Be hey densiz, be hey kanun tanımaz, ahlak bilmez… Sen cum-
hurbaşkanısın sen devletin başısın. Ne geziyorsun meydan meydan, 
bizimle ne uğraşıyorsun. Kahramanmaraş sana güvendi oy verdi, 
bunu zelil etmeye ne hakkın var? Erdoğan oyundur yalandır, aldat-
madır, komplodur, tuzaktır, riyadır, ihanettir.”[21]

Bunları diyen vatandaş şimdi Saray’ın Arka Bahçe’sinde esir edil-
miş halde ise, insan bu şahsa acımaz da ne yapar?..

Biz de bir canlı olduğu için acıyoruz sadece, inanın...
İşte burjuva siyasetçilerinin, aydınlarının, tarihçilerinin hazin halle-

ri budur, arkadaşlar...

[18] https://odatv4.com/guncel/devlet-bahceli-abdulhamit-i-savundu-239548.
[19] 8 Ağustos 2010, https://www.hurriyet.com.tr/gundem/bahceli-seni-yuce-di-
vana-gondermezsem-namerdim-15511815.
[20] 8 Nisan 2014, https://www.haberturk.com /gundem/haber/936945-tek-
eden-sut-sagilmaz-erdogandan-cumhurbaskani-olmaz.
[21] 6 Mart 2015, https://www.yeniakit.com.tr/haber/bahceliden-erdogana-ha-
karet-ustune-hakaret-72122.html.
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İsterseniz onları baş başa bırakalım, ne yaparlarsa yapsınlar. Birbir-
lerine ne derlerse desinler...

AKP’giller’in idolü Abdülhamid’in vatan hainliğini 
kanıtlarıyla ortaya koyuyoruz

Biz de Tayyipgiller’in iki önemli rol modelini, idolünü ele alıp bun-
ların içyüzlerini teşhir etmiştik 16 Haziran 2019’daki Partimizin Dör-
düncü Kongresinde. Bunlar kimin yolunu izliyorlar, neden bu kişilere 
hayranlar, anlaşılsın istemiştik. 

İşte o Kongrede II. Abdülhamid’e ilişkin söylediklerimiz, değerlen-
dirmemiz:

***
Nurullah Ankut Yoldaş: Şimdi bunların idolleri var değil mi, Tay-

yipgiller’in? Nedir geçmişe dönük en büyük idolleri? 
Bir Yoldaş: Abdülhamit.
Nurullah Ankut Yoldaş: Abdülhamit değil mi? Abdülhamit, arkadaş-

lar.
Şimdi Abdülhamit neymiş, kimmiş, şuradan Naim Babüroğlu diye 

bir eski asker, Denizci, Tuğgeneral mi olacak? Hatırladığım kadarıy-
la evet. O aktarmış buraya. Genelde “70’lik Bir Subayın Anıları”ndan 
aktarıyor. Aktarmalar yapmıştım daha önce bu kitaptan, hatırlarsınız. 
Rahmi Apak diye.

Av. Sait Kıran Yoldaş: “Ermeni Meselesi Üzerine”.
Nurullah Ankut Yoldaş: Ermeni Meselesi Üzerine. Doğru hatırla-

dın Sait. Yani Balkan Savaşı’ndan, Birinci Emperyalist Paylaşım Sa-
vaşı’na, Kurtuluş Savaşı’na katılmış bir subayın anılarından. Anıları-
nı yazmıştı. Türk Tarih Kurumu kitaplarından çıkmıştı da aktarmalar 
yapmıştım ben.

Şimdi bu da, Babüroğlu da, oradan aktarmalar yapıyor. Yani gü-
zel yerinden koymuş. O yüzden bunun da hakkını yemeyelim, buradan 
okuyalım, dedim. Abdülhamit ne yapmış, neymiş yani kısaca şuradan… 

Diksiyonum düzgün diyen ve sesim de gür diyen bir arkadaş, aday. 
Kendini öyle tanımlayan bir genç arkadaşımız varsa utanıp sıkılmasın. 
Ben de biraz çay içerek boğazımı ıslatayım…

Yoldaşlar: Sait okusun.
Nurullah Ankut Yoldaş: Daha genç bir arkadaş lazım Yoldaşlar.
Tabiî ya… Arkadaşların hemen aday olması gerekir.
Tane tane, sakin sakin okuyacaksın. Bir otur Amcam. Ayakta olma, 

otur. Ayakta olursan belki dalgalanır sesin.
“Osmanlı Devleti’nin Çöküşü ve Çağdaşlaşmaya Engel Olan 

Cehalet
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“Rahmi Apak, İkinci Abdülhamit Dönemi’nde, Balkan ve Kur-
tuluş Savaşı’nda görev yapan bir subaydır. “70’lik Bir Subayın 
Anıları” kitabında, Balkan Savaşı sırasında yaşadığı bir olayı şöy-
le anlatıyordu:

“(…) Bir yerde, küçük bir sırt üstünde yedi sekiz subayın daire 
şeklinde bir şeyler yaptıklarını gördüm, hayvandan inerek onların 
yanına sokulduk. Subaylardan birisi, Kur’an’ı ortasından bir iple 
bağlamış, bu ipe bir anahtar geçirmiş, mukaddes kitabı çeviriyor 
sonra bırakıyor. Yedi sekiz defa bükülmüş olan ip dolayısıyla bu 
defa geriye dönen ve sonra sağa sola ufak hareketler yapan Kur’an, 
nihayet kuzey istikametinde durunca kitabı çeviren subay: ‘İşte ki-
tabın gösterdiği istikamet, bizim için hayırlı olacak istikamet bu-
rası, yani Loşna istikameti. Cavit Paşa’nın bulunduğu yer’ dedi. 
Meğerse bu subaylar yarım saatten beri hangi istikamete gidilmesi 
gerektiğini tartışmışlar… Loşna’da Cavit Paşa’ya katılacak olur-
larsa Sırplara teslim olacaklarını ve Sırpların ise Türk askerine iyi 
davrandıklarını, hâlbuki Ordu Komutanı’nın emri gereğince Fiye-
ri’ye gidecek olurlarsa Yunanlıların Türk esirlerini öldürdüklerini 
tartışıp durmuşlar. Kur’an falına başvurmaya karar verilmiş. So-
nuçta bu gruptan beş subay Kur’an falının gösterdiği istikamette 
(Ordu Komutanı’nın emrinin tersine) yola çıktılar,”

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika Volkan Yoldaş. Yani bunlar eği-
timli güya, subaylar, arkadaşlar. Sıradan er değil yani. Bu Kur’an fa-
lıyla istikamet belirleyenler. Yani eğitimin (askeri eğitim ki, en önde ge-
len eğitim o zamanlar) seviyesi, durumu bu… Evet. 

“diğer iki subay da ordunun talimatına göre Fiyeri’ye gitmek 
üzere bize katıldılar… Çok şükür ne Yunanlılar ne de Sırplılar, 
Türk Ordusu’nun sığındığı bölgeye ilerleyemediler…

“İşte, ordu komutanının emirlerini, savaşta bile yok sayan bu 
zihniyet, Balkan faciasını ve Osmanlı Devleti’nin sonunu böyle ha-
zırladı. Orduda savaş kuralları ve harp sanatının yerini dini hü-
kümlerin alması sonucu, Balkanlar elden çıkmış ve 600 yıllık Os-
manlı Devleti yok olmuştu.”

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika Volkan Yoldaş. Demek ki arka-
daşlar, Batı kapitalizme geçmiş, modern ekonomiyi ve teknolojiyi ya-
kalamış, ona uygun askeri tekniği oluşturmuş, askeri eğitim vermiş ve 
ordu oluşturmuş. Şimdi onun karşısında şu ordunun başarılı olmasına 
imkân var mı? Evet yoldaş. 

“Rahmi Apak, aynı kitapta şöyle diyordu:
“(…) 1905 yılında Balkanlar’da siyasi gerginliğin artması ve 

Bulgar komutacılarının da işi azıtmaları üzerine, Harp Okulu’nun 
bizim önümüzdeki son sınıfının acele sınavlar yapılarak, öğrenci-
ler üç ay önce subay yapılmıştı...  Bu yeni subaylar, zorla camiye 
gitmeyi ve zorla namaz kılmayı kabul etmediklerinden, biri tara-



200

fından padişaha ayaklanma diye jurnal edilmişti. Okullar Bakanı 
ve Tophane Mareşali ünlü Zeki Paşa koşarak okula geldi. Kısa bir 
sorgulamadan sonra subay olmuş üç öğrenciyi, üç bin arkadaşının 
önünde, kendi eliyle üniformalarını söküp subaylıktan atıldıkları-
nı söyleyerek şöyle devam etti: ‘Efendiler, siz hepiniz adi ve fakir 
ailelerin evlatlarısınız. Padişahımız Efendimizin ekmeğini yiyerek 
burada okudunuz, subay oldunuz. Buna şükretmeyerek üstlerinize 
itaatsizlik etmişsiniz. Bunu padişahımız haber almış. Beni gönderdi 
ve size şu sözleri söylememi irade buyurdu: Efendimizin size hiç ih-
tiyacı yoktur. Sizin gibi binlercesini, vapurlara doldurarak denizin 
dibine dökebilir. Efendimize ancak sadık kullar gerekir, bunu böy-
le bilesiniz. Padişahım çok yaşa’ dedi, döndü, gitti.”

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika Volkan Yoldaş. İşte Abdülha-
mit’in uygulaması. Subayları böyle yetiştiriyor işte. Namaz kılacak, ca-
miye gidecek, padişahım çok yaşa, diyecek. Yoksa aynı kafa… Savaş sa-
natını öğretme diye bir şey yok. O konuda bir çaba, bir eğitim, bir sınav 
yok. Sadece ölçüt bu. E, şimdi bundan ordu olur mu, arkadaşlar? Ol-
maz. İşte Tayyip de aynen bunu oluşturuyor şimdi. Askeri okulları ka-
pattı. Askeri hastaneleri kapattı. Harbiye’yi kapattı. Ne yaptı? Orta-
çağcı… 

Av. Doğan Erkan Yoldaş: Türbanı serbest bıraktı.
Nurullah Ankut Yoldaş: Türbanı serbest bıraktı. Ondan sonra…
Bir Yoldaş: 6 aya indirdi.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, altı aya indiriyor, arkadaşlar.
Bir akademi kurdu. Onun da başına Ortaçağcı birini getirdi. Evet, 

arkadaşlar.
“İşte, despotluğun mareşali, kendi zorba efendisinden, (Sultan 

II. Abdülhamid) aldığı emri böyle yerine getirdi.”
“Rahmi Apak’ın, Osmanlı Dönemi’ni yansıtan diğer bir anısı:
“Biz öğrenim gördüğümüz yıllarda, Padişah İkinci Sultan Ha-

mit memlekette tam bir diktatör durumunda idi. Daha önce Sul-
tan Abdülaziz’in tahttan indiği saltanat darbesinde, Harp Okulu 
da rol aldığından, Abdülhamit Harp Okulu’nu sıkı kontrol altında 
bulundururdu. Mesela; öğrencilerin ellerine verilen silahlar, me-
kanizmaları (atış yapacak parçalar) sökülmüş ve süngüsüz Martin 
Hanri tüfekleridir. Hâlbuki o zaman, Türk Ordusu Almanya’dan 
satın alınmış mavzer silahları ile donatılmıştı. Öğrenciler, tüfekle-
rin, cephanenin yüzünü bile görmezler. Tek bir mermi atmazlar, 
atış eğitimleri yapılmaz ve böylece bir tüfeğin nasıl patladığını hiç 
işitmeden, kıtalara askerleri yetiştirmek ve gerektiğinde düşmanla 
savaşmak için gönderilirler…”

Nurullah Ankut Yoldaş: İşte ordunun yetiştirilmesi bu, arkadaş-
lar. Bu… Yani orduda o an kullanılmakta olan mavzer silahını vermiyor. 
Eski demode silahı veriyor. Onun da mekanizmasını sökerek veriyor. Tek 
bir ateş ettirmeden, tek bir mermi patlattırmadan cepheye gönderiyor.
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Böyle subay olur mu? Böyle eğitim olur mu? Şimdi bunun neresi ör-
nek alınacak bir dönem? Neresi örnek alınacak bir padişah? Nesini ör-
nek alacağız bu adamın? Ama bu neyi örnek alıyor? Ortaçağcılığını, 
din alıp satışını örnek alıyor. Evet yoldaş.

“Her gün beş vakit namaz kılmak zorunlu olduğundan, namaz 
kılmak için abdest almak da gerektiğinden, birçok öğrenci abdest-
siz olarak camide yatıp kalkardı. Her akşam yoklama yapılır, bora-
zanın bir ti… işareti ile üç bin kişi bir ağızdan ‘Padişahım çok yaşa-
aa’ diye bağırsa da bazıları ‘Padişahım başaşaaa’ diye haykırmayı 
ihmal etmezlerdi (Tabiî bu zorbalığa isyan eden de var. Namuslu 
insanlar da var. Yeter, diyor yani. Evet. – N. Ankut Yoldaş.) ve fazla 
gürültü arasında bu türlü bağırış belli olmazdı. Ders programında 
manevi destek verecek bir şey yoktu. Hatta Harp Tarihi bile oku-
tulmazdı. Vatan, millet sözlerini söylemek yasaktı. Herkes Müslü-
man idi, Türklük bile dile getirilmezdi. Okul idaresinin dağıttığı 
Fransızca-Türkçe sözlükte, ‘patrie’ sözcüğünün karşılığı olan ‘va-
tan’ sözünün yazılmış olduğu saraya jurnal edilmiş ve bu sözlük 
toplatılarak kaldırılmıştı.”

Nurullah Ankut Yoldaş: Görüyor musunuz, arkadaşlar. Yani toplu-
mu ümmetçilik konağında tutmak için ulusal her türlü kavramı ve de-
ğeri yasak kılıyor.

“Padişahtan söz edilirken, ‘Tanrının yeryüzündeki gölgesi, 
Müslümanların Emiri ve Halifesi, Osmanlıların Padişahı’ denirdi.

“Türk polisi, bir yabancı vapura karasularımızda bile giremez-
di. İstanbul’dan kaçmak isteyenler, bir cani bile olsa, bir yabancı 
vapura kapağı attığında hükümet bunu vapurdan alamazdı… Be-
yoğlu’nda dükkân ve mağazaların tabelaları Fransızca idi… De-
miryollarında resmi dil Fransızca idi. İşte, kendi öz yurdumuzda 
gördüğümüz bu aşağılık manzara yüreğimizi yakıyordu… Hay-
ret edilmesin, Sultan Abdülhamit devletin başında kaldığı sürece 
elektriği ve otomobili (günah diye) memlekete sokmadı… Telefonu 
da sokmadı, uzaklardan iç düşmanları birbirleriyle gizlice konu-
şup da ona kumpas kurmasınlar diye.

“Rahmi Apak, kitabının başka bir bölümünde şunları yazmıştı:
“İslam dininin önderleri olan ulema sınıfı ki, bunlara hoca de-

nilirdi, medrese denilen ve camilerin bir köşesine eklenmiş olan taş, 
havasız, bakımsız okullardan yetişirdi. Bunların genel bilgileri hiç 
yoktu. Din ilmini Arap dili ile öğrenmeye çalışırlardı. 20 yıl med-
resede Arapça okudukları halde bir kelime Arapça konuşamazlar-
dı. Bunlar askerlik ödevinden kaçmak için medreseye giderlerdi. 
Softalar askerlik yapmazdı… Halk, Bayram fitre paralarını bun-
lara verirdi.”

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika Yoldaş. Mustafa Kemal Konya 
Sırçalı Medrese’yi ziyaret ediyor, Konya’ya geldiğinde. Konuşuyor öğ-
rencilerle. Diyor ki:
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“Ne yapıyorsunuz, nasıl yaşıyorsunuz? Askere gidip geldiniz…”
“Biz askere gitmeyiz.”, diyorlar.
“E, ne yapıyorsunuz burada diyor. Bakın gencecik, küçücük çocuk-

lar cepheye koşuyor. Yaşlılar cepheye koşuyor. Siz burada yiyip içip 
beslenmişsiniz, erişkin insanlarsınız. Nasıl olur da gitmezsiniz...”

“E, efendim bizi…”
“Hadi bakalım hepiniz cepheye!”, diyor
Hepsini cepheye gönderiyor. İşte durum bu. Yani askerden kaçmak 

için. Miskinler tekkesi; ye, iç, yat… Göt göbek büyüt, affedersiniz. Baş-
ka bir şey yok. Bir de uçkur peşinde koş. İşte din eğitiminin de durumu 
bu arkadaşlar. Evet Yoldaş. 

“1907 yılında, İstanbul’dan Selanik’e gidecek olan bir vapurda 
300 kadar softa ile tatil nedeniyle memleketlerine giden 150 kadar 
Harp Okulu öğrencisi vardı… Askeri öğrencilerin bazıları ile sof-
talar arasında kavga olur… Gemi kaptanı, Dedeağaç’a gelince yar-
dım ister. Olay, telgrafla padişaha bildirilir. Padişahtan emir gelir, 
asıl suçlu olan softalara dokunulmaz, fakat kavgaya giren girme-
yen tüm Harp Okulu öğrencileri vapurdan çıkarılıp Dedeağaç’ta 
gözaltına alınırlar… Bu softalar, İstiklal Savaşı’nda kötü rol oyna-
dı. Çünkü softalar çok geri ve pozitif bilim düşmanıydı...”

“Bu dönemde medrese Harp Okulu’na üstün kılınmıştı. Med-
resenin, Harp Okulu’ndan, üniversitelerden, akıl ve bilimden üs-
tün tutulduğu bu dönem Osmanlı Devleti’nin sonunu hazırlıyordu.

“Rahmi Apak, aynı kitapta anılarının başka bir bölümünde: 
“Bizim tümen, ilkbahara kadar (1915) ordu ihtiyatı olarak Pasin-
ler Ovası’nda kaldı… Bir gün, bulunduğum köyün sokağında otu-
ran 15 yaşlarında bir köylü çocuğu gördüm. Biraz sohbet edeyim 
dedim:

“- Bana bak oğlum senin adın ne? 
“- Ahmet.
“- Sen hangi millettensin? (Ermeni olmasından şüphe ediyor-

dum.) 
“- Osmanliyem.
“- Osmanlı ne demek, sen Türk değil misin? 
“- Hayır, ben Türk değilem, Osmanliyem.
“- Peki, sen hangi dilden konuşursun, Ermenice mi yoksa Türk-

çe mi?
“- Türkçe konuşurem.
“- Mademki Türkçe konuşuyorsun, o halde sen Türk’sün.
“- Hayır, efendim, ben Türk değilem.
“- Ulen, sen de Türk’sün, ben de Türküm.
“- Efendi sen Türk’sen Türk ol. Bana ne? Ben Türk değilem.
“- Ulen padişah dahi Türk’tür.
“- Efendi, günaha girme. Padişah Türk olamaz.
“Meğerse bütün Azeri Türkleri Kars, Ardahan ve Tiflis Türk-
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leri Şii mezhebinden oldukları için Sünni olanlara Osmanlı denir-
miş.”

“İşte mezhep ayrımcılığı ve Osmanlı’da Türklerin ikinci sınıf 
sayılması.”

Nurullah Ankut Yoldaş: Bir dakika Yoldaş. Tüm Alevi yoldaşlara 
da o zamanlar Türk deniyor sadece. Türk denince, sadece Alevi halkı-
mız akla geliyor. Sünni mezhebinden olanlar Osmanlı oluyor. Yani Türk, 
bir milleti işaret etmiyor. Bir mezhebi işaret ediyor. Yavuz’dan bu yana 
Osmanlı’da Türk düşmanlığı böylesine işlemiş, yerleşmiş. O bakımdan 
Türk’e düşman. Türklere düşman Osmanlı. Evet Yoldaş. 

“Osmanlı döneminde, Abdülhamit devrinde doğmadan üsteğ-
men olunurdu. Apak bu konuda şöyle yazmıştı:

“Harp Okulu’na bağlı bir de soylular sınıfı vardı. Bunlar büyük 
paşaların oğulları olup hemen hepsinin rütbeleri vardı. Daha ana-
sının karnında kendilerine üsteğmen, sünnet oldukları zaman yüz-
başı ve Harp Okulu’na girince de binbaşılık rütbesi verilmişti… 
Ramazan günlerinde camilerde verilen vaazlarda… ‘Cennet kılıç-
ların gölgesi altındadır. Allah yolunda kavga ediniz” gibi sözler he-
pimizin ezberinde idi… Cehennemden kendimizi kurtarmak için 
savaş meydanlarında can vermekten başka çare yoktu. Bu sayede, 
günahlı analarımızı ve babalarımızı, sevdiklerimizden 70 kişiyi de 
cennete sokma imtiyazını kazanmış olacaktık.”

“İkinci Abdülhamit:
“Arapça güzel lisandır. Keşke vaktiyle resmi dil Arapça olsaydı. 

Hayreddin Paşa’nın başbakanlığı zamanında (1878-1879) Arapça-
nın resmi dil olmasını ben teklif ettim. O zaman Said Paşa başkâtip 
idi. O itiraz etti, sonra Türklük kalmaz dedi. O da boş idi. Neden 
kalmasın? Tersine, Araplarla daha sıkı bağ olurdu” diyerek Türk-
çe yerine Arapçayı tercih etmişti.

“İşte, Osmanlı’nın Türk’e bakış açısını, mezhep ayrımcılığını, 
softaları el üstünde tutma politikasını ve Türkçe yerine Arapçaya 
verdiği değeri tüm çıplaklığı ile yansıtan örnekler. Bu siyasetin so-
nucu olarak Osmanlı Devleti’nde yaşayan Türklere, zaman zaman 
aşağılayıcı nitelikte “Etrak-ı Bi İdrak” ‘Düşüncesiz Türkler) den-
miştir. Türk’ü, devlet yönetimi dışında tutma yaklaşımı nedeniy-
le Osmanlı Devleti’nin 622 yıllık tarihinde, Sadrazamlık (başba-
kanlık) yapan 288 kişiden, yaklaşık sadece 70’i kendi halkından, 
210’dan fazlası ise Yahudi ve Hıristiyan kökenliydi.”[22]

“İzmir, 15 Mayıs 1919’da Yunanlılar tarafından işgal edilir. 
Rahmi Apak, işgal günleriyle ilgili anılarında şunları yazar:

“Örneğin, Tire’deki durum ağlanacak derecededir. Oradaki 

[22] Sinan Meydan, Akl-ı Kemal, 1. Cilt, İnkılap Yayınevi, İstanbul 2014.
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Askerlik Şubesi Başkanı, Aydın’daki tümen komutanına çektiği 
telgrafta, İzmir’den çekilen bazı subaylarla erlerin daha geriye git-
meyerek, Tire’de kalmaları memleket halkını telaşlandırmakta ol-
duğundan, bunlara yapılacak işlemin bildirilmesini soruyor. Aynı 
günde Tire Belediye Başkanı, 18 Mayıs 1919’da çektiği telgrafta İz-
mir çevresinden geri çekilmiş 25 subay ve 50 kadar erin Tire’de ka-
larak ayrılmadığını ve mücadele etmek istediklerini, bunlar hak-
kında ne işlem yapılacağının bildirilmesini istiyor. Biz, Yunanlıların 
Balıkesir ve Bursa bölgelerini işgal ettikleri zaman yerlerinden kı-
pırdamayan insanları, şehir ve köylerine sığınmak isteyen kendi 
yurttaşlarını ve askerlerini istemeyen, kovalayan belediye başka-
nını ve askerlik şube başkanlarını da gördük. Daha sonra Sakar-
ya’ya doğru yapılan çekilmede perişan durumdaki subay ve me-
mur ailelerini bir gececik olsun, kendi köylerinde yatmalarına izin 
vermekten çekinen bazı köyler bile gördük. Daha fenalarını da gör-
dük. Çekilen kıtaların subay ve erlerini soyan, vuran ve öldürenle-
ri de gördük.”

“Özetle; Mustafa Kemal’in başlattığı Milli Mücadele karşıtı 
olanlar, Anadolu’nun işgaline karşı canını verenlerin yanında de-
ğil, Yunanlıların tarafında yerini aldılar; topraklarını ve namusla-
rını savunan askere su bile vermediler. Bunlar, Damat Ferit Paşa 
zihniyeti sevdalısı, Türk düşmanı Arap aşığı zihniyetti. Bunlar, 
kendilerini düşman işgalinden kurtaran, insan gibi yaşama özgür-
lüğünü veren Mustafa Kemal Atatürk’ü ve Türk’ü sevmez.

“Atatürk, Osmanlı’dan kalan en büyük mirasın, çağdaşlaşma-
ya engel olan cehalet olduğunu anlar. Saltanatın kaldırılması kara-
rının verildiği gün, 1 Kasım 1922’de Mecliste yaptığı konuşmada: 
“Osmanoğulları, zorla Türk Milletinin hâkimiyet ve saltanatına el 
koymuşlardır. Bu zorbalıklarını altı yüz yıldan beri sürdürmüşler-
dir. Şimdi de Türk Milleti bu saldırganlara isyan ederek ve artık 
dur diyerek, hâkimiyet ve saltanatını fiilen kendi eline almış bulu-
nuyor” demişti. Atatürk, Müslüman ülkeler içinde ‘kul’ yerine ‘bi-
rey’i, ‘ümmet’ yerine ‘millet’i oluşturmuş tek çağdaş liderdir.

“Osmanlı özentisi ile milleti öldürüp yerini tanımlanmamış bir 
Osmanlı ümmeti koyma gayreti, yukarıda örneklerde belirtildiği 
gibi sadece cehalet ve geri kalmışlığı getirir. “Öngörüsüz sözde ay-
dınların” desteği ile Türkiye şimdi bir yol ayrımına getirilmiş du-
rumda. Atatürk’ü, kendi kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’n-
de saf dışı bırakan ümmetçi, mezhepçi yaklaşım Türkiye’yi barut 
fıçısının içine attı. “Öngörüsüz sözde aydınların” işbirliği ile ulu-
sun çöküşü çıplak gözle seyredilirken, Amerikalı düşünür Noam 
Chomsky’nin: “Halkın geneli, neler olup bittiğini bilmez. Hatta 
neyi bilmediğini de bilmez.” sözleri daha da anlam kazandı…

“Ya Atatürk’ü kendi kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’n-
de saf dışı bırakacak ümmetçi, mezhepçi yaklaşım sürdürülerek 
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ulusun çöküşü seyredilecek, ya da Türk toplumu tekrar modern 
dünyada yerini alma fırsatına, geç de olsa geriden başlayarak tek-
rar kavuşacak.” [23]

Nurullah Ankut Yoldaş: Tamam Amcam. Yeter artık. Teşekkürler.

Abdülhamit de, devamcısı AKP’giller de hain
Evet, arkadaşlar işte bunların Haydarpaşa GATA’yı lağvederek 

onun yerine; “II. Abdülhamit Han Araştırma ve Uygulama Hastanesi”, 
adıyla yeni bir hastane oluşturmaları neden kaynaklanıyor?

Burada açıklandı. II. Abdülhamit Han dediklerinin kim olduğu ar-
tık ayan beyan meydanda.

Peki, bunlar neden sahip çıkıyorlar II. Abdülhamit’e?
Çünkü bunların da iç dünyası; “Keşke Yunan kazansaydı.”, diyor, 

değil mi. Geçenlerde Antep’teki bir imam da aynı şeyi söyledi. 
Metin Bayyar Yoldaş: Şahinbey.
Nurullah Ankut Yoldaş: Evet, Şahinbey kazasında. Evet…
Bunlarının genelinin düşüncesi bu. Ordu valisi ne diyor, öğretmen-

leri toplayıp onlara yaptığı bir konuşmasında?
Her 10 yılda bir Atatürk çıkar, diyor. Bırakın, boş verin bunları, di-

yor.
Evet arkadaşlar. Demek ki, ihanet potansiyelleri o kadar yüksek ki, 

gidip Osmanlı’daki bu kızıl sultana sarılıyorlar. Hani Abdülhamit’in 
bir ünlü sözü daha vardı. Ne diyordu?

“Beni, demokrasiye muhalif sananlar yanılıyorlar. Çünkü kullan-
masını bilmeyen bir halka demokrasi ve özgürlük vermek, kullanmasını 
bilmeyen birine silah vermeye benzer. Eline alır, o silahla anasını ba-
basını öldürür. Sonra da döner kendisini vurur.”

Yani demokrasiyle silahı eşitliyor. Mantık bu…
İşte Osmanlı’daki en büyük idollerinin kişiliği, uygulaması ve ülke-

ye, vatana yaptığı kötülükler bunlar, arkadaşlar. 
Ondan sonraki idolleri kim Cumhuriyet döneminde?
Bir Yoldaş: Necip Fazıl.
Nurullah Ankut Yoldaş: Necip Fazıl değil mi? Necip Fazıl...[24]

***
Evet, Yoldaşlar;
Ne yazık ki Türkiye işte bunların elinde. Hem de 20 yıldan bu yana...
Ve hâlâ Kaçak Saray’da oturan Amerikan devşirmesi ve yapımı zat 

[23]  Naim Babüroğlu, Bir Devletin Çöküşü, / Stratejik Derinlikten Bozguna, Asi 
Kitap, s. 101-107.
[24] Nurullah Ankut, Hüzün Kongreleri, Derleniş Yayınları, Temmuz 2019, s. 
30-41.
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ve onun partisi yüzde 30 oranındaki oyuyla Türkiye’nin birinci siyasi 
sermaye partisi konumunda. 

Tayyip öyle de muhalefet rolünü oynayan Meclisteki Amerikancı, 
en sağcısından en solcusuna kadar sarı-sahte partiler ne durumda?

Onlar da aynı. Onların da halkımıza verebileceği bir dirhem olsun 
iyilik, ekmek, aş, demokrasi, özgürlük var mı?

Yok...
Onlar da Amerika ne derse “emrin olur” deyip öyle oynamakta.
Ne demiştik, 2015 Haziran Seçimleri ile ilgili TRT Konuşmamızda?

“Katil Amerika Ortadoğu’dan defol diyemeyen her siyasi ya ga-
fildir ya hain!”

Bunlar artık iyice kaşar oldukları için haindirler, gafil değil. O yüz-
den işte bu lanet düzen, halkımız için cehennemcil kan, ateş, gözyaşı, 
açlık, yokluk, sefalet demek olan bu sömürü ve vurgun düzeni bunlar 
yüzünden sürüp gidiyor. Ve bunları, yukarıda da söylediğimiz gibi, hep-
sini birden Amerika oynatıyor...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
24 Mayıs 2022 



Ayrım
Yirmi Bir
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Yunanistan ABD’nin askeri üssüdür
Yunanistan, Mütareke günlerindeki gibi, Batılı Emperyalistlerin 

“Gauleiter”liğine (Nazi Bölge Valiliğine) soyunmuştur bir kez daha...
Geçmişten zerre miktarda olsun ders çıkarmamıştır. Tam tersine; 

9 Eylül 1922’de Mustafa Kemal önderliğindeki Ordumuzun önünde 
İzmir’de denize dökülüşünün ve uğradığı hezimetin intikamını, rö-
vanşını alma peşindedir. 

Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi, Yunanistan tıpkı Erme-
nistan gibi ulusal kimliğini Türk düşmanlığı üzerine inşa etmiştir. 
Bunlar burjuva ekonomi düzeni içinde kaldıkları sürece bu düşman-
lıklarından asla vazgeçmezler. Bu ülkelerde gerçekleşecek bir Sos-
yalist Devrim, ancak bunlardaki bitmez tükenmez kini ve nefreti yok 
edebilir. Ve ancak ondan sonra komşu halkların kardeşliği pratikte 
bütüncül bir kucaklaşmaya dönüşebilir. 

Yunanistan; İzmir, Ege ve İstanbul’a “Kaybedilmiş Vatan” adını 
vermektedir. Ve buraların yeniden ellerine geçmesi, onların burjuva 
ve küçükburjuva aydınlarının, devlet yöneticilerinin rüyalarını süsle-
mektedir. Yunanistan’ın bu ideolojik anlayışı ile İnsan Soyunun Baş-
düşmanı ABD Haydudu ve müttefikleri olan AB Emperyalist Haydut 
Devletlerinin Türkiye hakkında besledikleri “Yeni Sevr” arzusuyla 
bire bir uyuşmaktadır. 

Günümüze gelirsek; ABD Çakalı’nın BOP’uyla Yunanistan’ın bu 
hayalleri tam bir uyum içindedir. İşte bu sebepten Yunanistan da tıpkı 
İsrail gibi artık ABD’nin bölgemizdeki bir ajan devleti, bir ileri karako-
lu, bir askeri üssü konumuna gelmiştir, getirilmiştir bugün. 

Yunanistan, ABD ve AB Emperyalist Haydut Devletlerinin kışkırt-
ması ve desteğiyle Ege’de 2004 yılından itibaren kademeli biçimde 20 
Ada’mızı ve 2 Kayalığımızı işgal etmiştir. İşgal edilen bu adalarımızın 
Ege sahillerimize uzaklığı, yüzerek ulaşılabilecek mesafededir. Ve bun-
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ların bir bölümü bizim Büyükada’nın birkaç misli büyüklüktedir. 
Tayyipgiller İktidarı, Türkiye adına çalışmadıkları için, Tayyip’in 

samimi itirafında da ortaya koyduğu gibi onlar, BOP’un hizmetindedir-
ler ve onun hayata geçirilmesinin uğraşı içindedirler. 

Bunu nasıl ifadelendirmişti Tayyip?
“Biz Büyük Ortadoğu ve Genişletilmiş Afrika Projesinin eşbaş-

kanlarından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyoruz biz.”[25]

BOP Haritası da meydandadır ve bunu artık hepimiz biliyoruz, de-
ğil mi?

Eğer Türkiye’de, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk Milleti adı-
na yargılama yapan bağımsız bir yargı kurumu bulunsaydı ya da kalmış 
olsaydı; Tayyip ve avanesi bu sözlerinin hemen ardından “Vatana İha-
net” suçundan soruşturulmaya ve yargılanmaya başlanırdı.

Fakat yine bildiğimiz gibi, ne yazık ki Tayyipgiller de FETÖ’den 
öğrendikleri İblisçe bir oyunla ilkin Yargıyı ele geçirip onu gerçek an-
lamda Yargı olmaktan çıkardılar ve kendilerinin hukuk bürolarına veya 
Kaçak Saray’ın operasyon silahına dönüştürdüler. 

Bu ihanet iktidarı, bu çıkar amaçlı suç ve ihanet örgütü olmanın dı-
şında hiçbir şey olmayan mafyatik iktidar; ABD-AB Emperyalist Ça-
kallarına yapmakta olduğu bu hizmetin karşılığında ne aldı?

Trilyonlarca dolarlık kamu malını aşırarak küplerine doldurmayı, is-
tiflemeyi aldı...

Ve 1165 odalı saraylarında ve daha başka birçok sarayında manda 
yoğurtlu, kestane ballı, Medine hurmalı geyikler çevirebilme imkânı-
nı aldı...

Türkiye’nin kuşatılması projesinde
Yunanistan ABD’ye piyonluk yapıyor

Şimdi gelelim Amerika’nın öncelikle bizi Anadolu’ya hapsetme, 
sonrasında da BOP çerçevesinde parçalayabilmek için Akdeniz ve 
Ege’de yaptığı kuşatmaya...

Görelim şimdi, Yunanistan topraklarında ve Ege Adalarında bulu-
nan ABD üslerini.

Kuzeyden başlayalım:
Meriç’in hemen öbür yakasındaki Dedeağaç ve Kavala Üsleri bu-

[25] https://www.youtube.com/watch?v=j1v8150ME0k&ab_channel=Ben-
imOY%27um.
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lunmaktadır. Biraz Batıya gidince Selanik Üssü’nü görürüz. Ve aşa-
ğıya doğru Larisa ve Stefanovic Üsleri. Güneyde Girit Üssü vardır 
ABD’nin...

Gördüğümüz gibi ABD Haydudu, Ege’yi tümden hâkimiyeti altı-
na almıştır artık. Yunanistan, başta da söylediğimiz gibi ona sadece pi-
yonluk etmektedir, kuklalık etmektedir. Onun kara gücü rolünü oyna-
maktadır. 

ABD Emperyalist Çakalıyla Burjuva Yunan Devleti, etle tırnak gibi 
kaynaşık hale gelmiştir gayrı...

Ve Yunanistan devamlı Türkiye’ye gözdağı vermekte, meydan oku-
maktadır. Ve hatta kendi işgal ve saldırganlığını gizleyerek masumu oy-
nayıp çirkefçe Türkiye’ye saldırmaktadır.

Ne diyor Yunan Başbakanı Kiryakos Miçotakis?
“Türkiye provokasyonlarına son verirse görüşmeler başlar.” [26]

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Yunanistan, sistemli bir biçimde “Me-
gali İdea” (“Büyük-Kutsal İdeal”) peşindedir ve tüm söz ve davranış-
ları ona uygunluk içindedir. Adım adım o hedefine yürüyor...

Daha önceki paylaşımlarımızda da konu ettiğimiz gibi adamlar, 
Ege’de yeni işgal ettikleri adalarımızdan birinde askeri gösteriler ya-
parken, Yunanistan Bayrağı yanında Bizans Bayrağı da taşıyorlar. 

ABD’nin emperyalist planlarının yeni uygulayıcısı 
Joe Biden da Türk düşmanı

Ve ABD’nin ölüsü kokmuş, uyuz ama can çıkmadan huy çıkmaz 
özdeyişimize uygun biçimde Türk düşmanlığını takıntı haline getirmiş 
yeni Başkanı Joe Biden da ne diyor?

“ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray’da Yunan Başbakanı 
Miçotakis’i karşılarken “Ben Joe Bidenopulos” esprisi yaptı. Yu-
nan Başbakanı “Bidenakis daha iyi. Miçotakis-Bidenakis” espri-
siyle yanıt verdi. ABD’deki Yunan lobisinin önde gelenleri, Yu-
nan-Rum yanlısı görüşleri nedeniyle Biden’e 2008 seçimlerinden 
sonra “Bidenopulos” adını takmışlardı. Yunanistan’da ‘pulos’ so-
yadı takısı Türkçedeki ‘oğlu’ gibi kullanılıyor. ‘Akis’ ekine ise daha 
çok Girit kökenlilerinin soy isimlerinde rastlanıyor.”[27]

Ve bu emperyalist haydut, İstanbul için ne diyor? Ve 1915’te Os-

[26] https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-54029913.
[27] https://www.hurriyet.com.tr/dunya/mavi-vatan-haritasiyla-sikayet-etti-42064786.
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manlı’nın Arnold Toynbee’nin bile itirafıyla haklı bir savunma tedbiri 
olarak aldığı Tehcir kararını nasıl tersyüz ederek değerlendiriyor?

“24 Nisan 1915’ten itibaren Konstantinopolis’teki Ermeni ay-
dın ve cemaat liderlerinin Osmanlı yetkilileri tarafından tutuklan-
masıyla bir buçuk milyon Ermeni tehcir edildi, katledildi, imha 
politikasıyla öldürüldü. Meds Yeghern’in (Büyük Felaket) kurban-
larını onurlandırıyoruz, böylece olanların dehşeti tarihte asla kay-
bolmasın. Nefretin tüm yıpratıcı etkisine karşı daima tetikte kal-
mamız için hatırlamalıyız.”[28]

Bu Biden namussuzu azıcık namuslu olsa, sözünü ettiği yıllardaki 
ABD’nin Halep Konsolosunun Amerikan Dışişleri Bakanlığına ilettiği 
şu bilgiyi aktarırdı. Görelim:

“Savaş öncesinde Osmanlı sınırları içinde 1 milyon 300 bin ci-
varında Ermeni nüfus vardı. Tehcire tabi tutulan Ermeni insanı 
924 bin 158 kişidir, Talat Paşa’nın not defterindeki kayıtlara göre. 
Bunun 440 küsur bininin Halep’e ulaştığını dönemin oradaki ABD 
Konsolosu raporlarında bildirir ülkesine. Yüz binlercesi Rusya Er-
menistanı’na gitmiştir. Bir o kadarı da Mısır’dan Irak’a, Lübnan’a 
kadar yayılan Ortadoğu ülkelerine gitmiştir. Ve bir bölümü de Av-
rupa’ya, Amerika’ya ve hatta Avusturalya’ya...”[29]

Tehcir edilenlerden bir 400 bin kadarı da zaten Çarlık Rusyası’na 
gitmiştir o yıllarda...

Demek istediğimiz, arkadaşlar; 
ABD Haydudu 100 yıl öncesinde olduğu gibi Sevr’i yeniden çek-

mecesinden çıkarıp masasının üzerine koymuştur ve onu yeniden uygu-
lamaya koymuştur. Tayyipgiller’i de işte bu Yeni Sevr’le uyum içinde 
bir iktidar oluşturmaları için devşirip Türkiye Cumhuriyeti’nin tepesi-
ne çöktürmüştür.

AKP’giller şeriatının ilk kuralı
insanları Allah’la aldatmak

Ne diyor bu Muaviye-Yezid Dincisi Tayyip ve avanesi?
“Biz Şeriatçıyız.”
Burada soralım:

[28] https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/soykirim-sozcugunu-kullanan-bi-
dendan-konstantinopolis-vurgusu-1830776.
[29] https://www.hkp.org.tr/11609-2/.
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Hangi Şeriat savunduğun, Tayyip?
Bugün saysak, belki yüz tane birbirinden farklı Şeriat çıkar ortaya. 

Türkiye’deki 30 küsur tarikatın, kendilerine bağlı 100 küsur cemaatin 
her biri kendine göre bir Şeriat oluşturmuştur. Ve bunlar birbirlerinin 
Şeriatını da dinden çıkma sayarlar, düşman sayarlar.

Sizinki (Tayyipgiller Şeriatı) Muaviye-Yezid Şeriatına benzer, değil mi?
Bu Şeriatın birinci kuralı nedir?
İnsanları Allah’la aldatacaksın ve trilyonlarca dolarlık kamu malı-

nı küplere doldurup istifleyeceksin. Ve de FETÖ’nün deyişiyle “Bugün 
dünya gemisinin kaptanı olan” ABD’nin bir dediğini iki etmeyeceksin. 

İşte bunların dini bundan ibarettir. 
Ve arkadaşlar; hiçbir Şeriatçı, Ümmetçi yapı, parti, iktidar asla mil-

li olamaz. Ulusalcı olamaz. Millete dair bir tek bile olsun değer taşıyor 
olamaz. Bunlar kafaca, ruhça aslında Ortaçağ’ın Ümmetçilik Konağın-
da yaşamaktadırlar...

ABD Emperyalist Hayduduna hizmetten, piyonluktan, uşaklıktan da 
asla vazgeçemezler. Asla bağımsızlıkçı olamazlar. Bunlardan böyle bir 
tutum beklemek yani Türkiye yararına olumlu bir tavır almalarını bek-
lemek, davranışta bulunmalarını beklemek, tekeden süt sağmayı um-
mak kadar boştur, koftur, saçmadır, akıl ve mantık dışıdır.

Eğer bunlardan zerre ümidimiz olsaydı, derdik ki; Türkiye’nin ger-
çek dostu Beşşar Esad ve Suriye’deki BAAS İktidarıyla hemen barış 
yap, Suriye bataklığından çık, Türkiye’deki 8 milyonu aşkın Suriyeli 
Geçici Sığınmacıyı da ülkelerine gönder ve derhal Ege’ye gel. Ege’de 
işgal altına alınmış adalarımızın kurtarılması için neler yapabiliriz, na-
sıl çalışmalıyız, diye bir harekât planı hazırla...

Ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni Türkiye’nin bir vilayeti yap. 
Türkiye’yle birleştir...

Ve mahv-u perişan ettiğin, harap ettiğin ekonomimizi ayağa kaldır-
mak için tarımdan ve hayvancılıktan başlamak üzere üretim seferber-
liğine gir. Bilimin ve tekniğin son sözü üzerine kurulmuş ağır sanayi 
hamlesine giriş. 

Yabancı emperyalist tekellerin yerli ortakları durumundaki TÜSİ-
AD’cıların, MÜSİAD’cıların ve senin peydahlayıp yetiştirdiğin beşli, 
yedili çetenin mallarına el koyarak onları kamulaştır. Halkın söz ve ka-
rar sahibi olduğu bir ekonomiye ve siyasete yönel. 

Fakat bu dediklerimizi sadece biz Gerçek Devrimciler gerçekleşti-
rebiliriz. Antiemperyalist, Antifeodal ve Antişovenist Prensiplere da-
yalı Demokratik Halk İktidarımızda...
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Meclisteki “muhalefet” oyuncuları da Amerikancı
Ha, AKP’giller böyle de Meclisteki muhalefet rolü oynayan diğer 

Amerikancı partiler, sağcısından solcusuna kadar farklı mı?
Yooo...
Onlar da Amerika’nın dümen suyundan santim olsun sapmıyorlar. 
Ne diyordu evvelki günün akşamı Anamuhalefet Partisinin Başkanı, 

TESEV’ci, Soros’çu Kemal Efendi, Tayyip’in “vakıf” adı altındaki vur-
gun ve soygun çetelerine aktardığı milyon dolarların belgelerini göste-
rirken, onların da bu milyon dolarları ABD’ye kaçırışlarını anlatırken?

Aynen şunu:
“Neden Amerika? Ülkeyi Kataristan’a dönüştürenler, Katar’a 

gider diye beklersiniz ya, biliyorlar ki o ülkede hukuk yok. İlk 
uçakla geriye gönderirler bunları. Amerika kanunlarının arkasına 
ise gizlenebilirler. Orası hukuk devleti.”[30]

Bu zırvalamanın neresini ele alalım?
Elle tutulur hiçbir yanı yok ki...
Eğer Katar’da hukuk yoksa, kanun dışı işler yapmış, on milyonlar-

ca dolarlık kamu malı çalmış bir mücrimi ne diye ülkesine göndersin?
Tam tersine; onun oraya hırsızlayarak taşıdığı parayı kırışıp yemek 

varken ne diye adamı çaldığı paralarla birlikte Türkiye’ye iade etsin?
Eğer Katar, Tayyip gibileri paralarıyla birlikte iade etse, gerçekten 

kanun devleti olduğunu ortaya koymuş olur. 
Gelelim Amerika’ya...
Amerika eğer Tayyip’i kabul eder ve Tayyip de oranın kanunlarının 

arkasına sığınırsa, demek ki Amerika’nın kanunları hırsızları, yolsuzla-
rı, vurguncuları, kamu malı aşırıcılarını hoş gören, onlara karşı hiçbir 
işlem yapmaya gerek duymayan kanunlardır. 

Böyle bir devlet nasıl hukuk devleti olabilir?
Dedik ya; bu Amerikan işbirlikçilerinde, bu Amerikan kuklalarında 

ahlâk da, namus da, tutarlılık da aramayacaksın...
Ayrıca Amerika’nın hukuk devleti olduğunu iddia eden her kim olur-

sa olsun, o ahlâksızdır, namussuzdur, ABD uşağıdır. Yahu “demokra-
si götürüyorum, bölgeyi kitle imha silahlarından arındırıyorum” yalan-
larıyla Yugoslavya’dan Afganistan’a kadar yığınla ülkeyi önce havadan 

[30] https://www.yeniakit.com.tr/haber/sen-kacmasini-iyi-bilirsin-kilicdaroglu-fe-
to-agziyla-erdogana-yine-kacacak-dedi-1658929.html.
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uçakları ve füzeleriyle vurarak cehenneme çeviren, sonra da işgal eden 
ve on bir milyon civarında insanı katleden, emperyalist haydutların ağa-
babası olan ABD nasıl hukuk devleti, nasıl kanun devleti olabilir?

Bunların tamamı birer haydut devlettir, çakal devlettir. ABD de Che’nin 
deyişiyle İnsan Soyunun Başdüşmanı, kan içici bir emperyalist devlettir.

NATO da bunların ikincil bir saldırgan savaş örgütüdür. Onun da 
Başpatronu ABD Çakalı’dır. Bu nedenle NATO da birincil planda o ça-
kalın menfaatini gözetir, o doğrultuda savaşlar başlatır, işgallerde bulu-
nur, ülkeleri parçalar.

Her kim ki bu emperyalist saldırgan savaş örgütünü “NATO bir gü-
venlik örgütüdür” diyerek tersyüz edip insanları kandırmaya kalkarsa, 
bilin ki o en başta ABD piyonudur, ABD uşağıdır, ABD ajanıdır, na-
mussuzdur, ahlâksızdır, vicdan ve merhamet yoksuludur...

ABD’nin de AB’nin de ve onların saldırgan emperyalist ordularının 
da NATO’larının da yanı başlarında hep ölüm celladı bulunur. Ve onlar 
nereye giderlerse gitsinler; ölüm celladı da onlarla birlikte orada olur...

En öncelikli görevimiz AKP’giller’den kurtulmak
Saygıdeğer Halkımız;
Hep belirtegeldiğimiz gibi çok kara günlerden geçiyoruz. Ülkemiz 

adım adım Tayyipgiller ve Meclisteki Amerikancı, muhalefet rolü oyna-
yan Dörtlü Çete tarafından yıkılışa, yok oluşa doğru sürüklenip götürülü-
yor. Onların hiçbirinin tutulacak, güvenilecek bir yanı, yönü yoktur. 

Fakat bunların en haini ve en ABD kuklası olanı, 20 yıldan bu yana 
ABD eliyle devşirilip Türkiye’nin başına çökertilmiş bulunan AKP’gil-
ler adlı kriminal yapıdır. En öncelikli görevimiz tabiî ki Türkiye’nin bu 
yapıdan kurtarılmasıdır. 

İşte bunun için biz yıllardan bu yana bütün gücümüzle mücadele 
ediyoruz. Hep belirtegeldiğimiz gibi bizim Başdüşmanımız ABD Em-
peryalistleri ve onların Türkiye’deki işbirlikçileridir. 

Hatırlayacaksınızdır; Kıvılcımlı Usta da Denizler, Mahirler de ay-
nen böyle diyorlardı. Onlar bunun için savaştılar ve hayatlarını bu uğur-
da feda ettiler. 

Şimdi bayrak bizlerin elindedir. Ağır, karanlık günlerden geçiyor ol-
sak da, büyük bedeller ödeyecek olsak da, en sonunda Birinci Antiem-
peryalist Ulusal Kurtuluş’ta olduğu gibi yine biz kazanacağız!

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
26 Mayıs 2022





Ayrım
Yirmi İki
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“Bu hareket, Allah’ın bize büyük bir lütfudur” dediğin
15 Temmuz sonrası Ordu’nun canına okudun

Kaçak Saraylı Hafız!
Demek 15 Temmuz’da CIA’yla, SADAT’la, ASSAM’la el ele verip 

FETÖ’nün askerlerini tuzağa çektiniz, öyle mi?
Sonrasında da hezimete uğrattınız onları, öyle mi?
Fakat bu arada 251 sizden, 150 civarında da bir kısmı FETÖ’den, 

bir kısmı da onların “tatbikat var” diyerek kandırıp oraya götürdüğü 
masum evlatlarımızdan olmak üzere 400 kandırılmış insanımız yok 
yere canından olup gitti...

Tabiî ondan sonra ““Bu hareket, Allah’ın bize büyük bir lütfu-
dur.”, diyerek başta Türk Ordusu gelmek üzere tarumar ettin devletin 
bütün kurumlarını. Ordunun askeri okullarını kapattın, hastaneleri-
ni kapattın, Adnan Tanrıverdi’nin tavsiyesi üzerine...

Bütün Kuvvet Komutanlarını Genelkurmaydan ayırıp Bakanlıkla-
ra bağladın. Böylece Ordunun komuta bütünlüğünü ortadan kaldırdın...

Sonrasındaysa Ortaçağcı Erhan Afyoncu başkanlığında kurduğun 
“Milli Güvenlik Akademisi”ne 40 bin yandaşınızı yerleştirdin. 

Yargıyı da öyle yaptın. Milli Eğitimi, Polis Teşkilatını, akla gelen 
tüm devlet kurumlarını yandaşlar çiftliğine çevirdin. 

Velhasıl; eski kadim dostun FETÖ’den öğrendiğin bütün İblisçe hi-
leleri eksiksiz uyguladın, devleti ele geçirme ve Kaçak Saray Ortaçağ-
cı Faşist Din Devleti’ni oluşturma işinde. 

Hani su içer gibi, soluk alır gibi yalan söylersin ya; işte 15 Temmuz 
akşamı da sallamıştın öyle bir yalan: “Bana bu harekâtı eniştem Ziya 
haber verdi, yoksa hiç haberim yoktu”, diye... 
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Ümit Özdağ, 15 Temmuz’un
çok önceden planlandığını anlatıyor

Bak, ne anlatıyor Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ:

***
Videonun Tapesi
Gizem Fidan: Bugün yine sizin açıklamalarınızla gündem adeta 

çalkalandı, diyebiliriz. Sözcü’ye verdiğiniz röportajda Adnan Tanrıver-
di’yle ilgili ifadeleriniz var. 15 Temmuz öncesinde askeri birlikleri ele 
geçirmek için çalışma yaptıklarını söyledi, diyorsunuz. Hatta; “Beni 
bir Ak Partili Vekil sandı ve açık açık konuştu”, diyorsunuz. 

Bunu biraz açabilir misiniz? 
Çünkü 15 Temmuz gecesi gerçekten faaliyetteler miymiş? 
Adnan Tanrıverdi size neler anlattı? 
Hakan Aygün: Olay nerede gerçekleşti? Tabiî bir kere oradan da 

alalım.
Ümit Özdağ: Olay havaalanında gerçekleşti. Anons yapıldı, ben 

şeye doğru, otobüse doğru yürüdüm. Tam cam kapıya geldim, otobüs 
kalktı gitti. Yanımda da koruma polisim var, ikinci otobüsün gelmesi-
ni bekliyoruz. O sırada Adnan Paşa geldi. Ben de “Merhaba Paşam”, 
dedim. “Merhaba efendim”, dedi. Hâlâ otobüs yok ortada, bekliyoruz. 

Ben de kendisine dedim ki; “Ya siz Özel Kuvvetlerde isyan bastır-
mayla ilgili çalışan bir bölüm vardır. O bölümün başındaydınız o FETÖ 
ayaklanması sırasında. Birliklerin önüne şey getirilmesi kamyonların, 
otobüslerin getirilmesini siz mi şey yaptınız öğrettiniz, bunlara söyle-
diniz?” 

Güldü, “evet” dedi. Sonra konuşma başladı ve otobüs geldi, otobü-
se doğru yürüdük, otobüse yürürken ben başka sorular sordum, otobüs-
te başka sorular sordum ve olağanüstü rahat anlattı.

Hakan Aygün:  Siz VIP otobüsündesiniz diye de sizi bu arada muh-
temelen bir AKP’li Vekil zannediyor.

Ümit Özdağ: Yakamda da zaten Meclis rozeti var.
Hakan Aygün: Milletvekili rozeti.
Ümit Özdağ: Milletvekili rozeti var. Sonra ben 1A’ya oturdum, o 

1F’ye oturdu uçakta ve kalktı yerinden bana kartını verdi. Oturdu son-
ra yerine. Nezaketen ben de götürdüm ona kartımı verdim. Kartı eline 
aldı ve “Aaa Ümit Özdağ”, dedi. 

Hakan Aygün: Ciddi misiniz?
Gizem Fidan: Ne yaptım ben, dercesine...
Ümit Özdağ: Ben o anda tanımadığını ve beni Ak Partili Millet-

vekili zannettiğini ve onun için bu kadar rahat konuştuğunu anladım. 
“Ben”, dedi, “Özel Harpteyken sizinle telefonda bir kere konuşmuş-
tuk,” dedi. Ben doğrusu hatırlamıyorum öyle bir konuşma.
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Hakan Aygün: Siz o zaman galiba vakfın başındaydınız Ankara’da, 
sizinle de görüşürdük arada.

Ümit Özdağ: Evet. Ve konu öyle kapandı. Ben bunu düne kadar da 
anlatmamıştım Sözcü’ye bir röportaj verene kadar. Tabiî bu şahidi olan 
da bir konuşma, koruma polisim de dinledi bu konuşmaların tamamını.

Hakan Aygün: Sizin koruma polisiniz mi?
Ümit Özdağ: Benim koruma polisim dinledi. Zaten uçak biletleri 

var, birlikte oturuyoruz.
Gizem Fidan:  Kanıtlar var, merak edenler varsa.
Ümit Özdağ: Ve tabiî orada en ilginç olan konu, demek ki bir 15 

Temmuz, bir FETÖ’cü ayaklanma bekleniyor ki askeri birliklerin ele 
geçirilmesi için bir teklifte bulunmuş kendisi ve bir çalışma yapılmış...

Hakan Aygün: Önden yapılmış, 15 Temmuz’dan çok çok önce SA-
DAT askeri birlikleri…

Ümit Özdağ: SADAT demedi, bakın. Onu şeyde de söyledim bakın, 
gazeteye röportajda da söyledim. SADAT’ın adı konuşmada hiç geçme-
di, hep kendi üzerinden anlattı.

Hakan Aygün: O zaman da Cumhurbaşkanı Danışmanı.
Ümit Özdağ: O zaman daha değildi ama Cumhurbaşkanı olmadan 

önceki süreçte. Ve dedi ki; “Bunu duymuşlar”, dedi.
Hakan Aygün: Darbe girişimini.
Ümit Özdağ: Hayır, bu birliklerin ele geçirilmesini. “Onlar da bir-

liklerin siviller tarafından ele geçirilmesi girişimi olduğunda, birlikleri 
savunma için tatbikat yapmışlar.”

Gizem Fidan: Yani darbeyi yapacak olanlar sivillere karşı yapı-
yorlar.

Ümit Özdağ: Yine ben; “Çalışmalar devam ediyor mu?”, dedim. 
“Ediyor”, dedi. “Silahlı çalışma var mı?”, dedim. Bakın ona cevap 
vermedi ama...

Gizem Fidan: Evet ya da hayır demedi, net bir cevap vermedi
Ümit Özdağ: “Tank Birlikleriyle ilgili bazı çalışmalar var”, dedi. 

“Tank Birliklerinin durdurulmasıyla ilgili bazı çalışmalar var”, dedi. 
Orada da detaya girmedi, durum bu.[31]

***
Demek ki neymiş gerçek, Tayyip?
15 Temmuz 2016’dan çok önce FETÖ’nün sizinle bir Ganimet Pay-

laşım Savaşına hazırlandığını biliyormuşsunuz. Ona karşı nasıl önlem-
ler alarak onu yenilgiye uğratırız, diye çalışmalar yapmışsınız Adnan 
Tanrıverdi’nin önerileri ve direktifleri doğrultusunda. 

[31] https://www.youtube.com/watch?v=QUqIBOxGM08&ab_channel=Kesit-
Labs.



222

Hani eniştenden öğrendiydin? O ana kadar hiçbir şeyden haberin 
yoktu?

Bizim Konya’da sık kullanılan bir deyişle; “Yalanı tığın üstünde 
durdurursun” sen Tayyip. 

SADAT’çı Adnan Tanrıverdi’yi bal gibi tanıyorsun
Ha, bu arada sen Adnan Tanrıverdi’yi de hiç tanımadığını söylemiş-

tin, değil mi?
Sorosçu Kemal Efendi bizi taklit ederek SADAT’ın kapısına daya-

nınca, sen aynen şöyle demiştin:
“SADAT’ın yöneticileri ile yakından uzaktan hiçbir alakam ol-

madığı halde bunu bizim şu anda kullandığımız adeta darbeci olu-
şum olduğunu söyleyecek kadar bu başkan terbiyesizleşiyor.”[32]

Fakat Tayyip, 4 Ekim 2018’de, hani adlarına “KHK” diyorsun ya; 
işte öyle bir kararnameyle SADAT’ın Kurucu Başkanı Adnan Tanrıver-
di’yi “Şahsım Hükümeti”ne Askeri Danışman olarak sen atamışsın. Al-
tında da imzan var.

Üstelik Kaçak Saray’ında yaptığın Genişletilmiş Bakanlar Kurulu 
Toplantılarında Adnan Tanrıverdi Danışmanın da katılıyor Tayyip, ta-
biî. Bak, işte fotoğrafı: 

O sağda oturan sakallı kim, tanıyamadın mı Tayyip?

[32] https://turkish.aawsat.com/home/article/3652336/erdo%C4%9Fan-sa-
dat%C4%B1n-y%C3%B6neticileriyle-yak%C4%B1ndan-uzaktan-hi%C
3%A7bir-alakam%C4%B1z-yok.
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Ya da masanın en ucunda oturan kim? 
Şahsın değil de bir başkası mı? 
Sen yok musun o âlemde, o fotoğrafta?
Şaka gibisin be Tayyip... Nasıl olsa ben ne doğrasam bu tarikatlar, 

cemaatler, Kur’an Kursları ve İlahiyat Fakülteleri eliyle zihin hasarına 
uğratılmış milyonlar yer, diye düşünüyorsun değil mi?

Evet, 20 yıldır yiyorlar. Yedirdin her doğradığını onlara Tayyip. 
Ama artık onlarda da mide ağrıları oluşmaya başladı. Hep diyoruz ya; 
insan türü hayvan değil, sürgit kandırılamaz, aldatılamaz. Bir yerden 
sonra uyanır. 

SADAT: ABD Devşirmesi Ortaçağcılar güruhu
Biz SADAT hakkında yaklaşık iki buçuk yıl önce, 9 Ocak 2020’de 

şu başlıklı yazıyı yazmıştık:

“Mehdi bekleyen ABD Devşirmesi Ortaçağcı Hafızlar...”[33]

Ve bu yazımızın yayımlanmasından bir süre sonra da, 2 Haziran 
2021’de, bu karanlık, kanunsuz suç örgütünün Yargı karşısına çıkarı-
lıp müeyyidelendirilmesi için de Avukat Yoldaşlarımız bir suç duyuru-
sunda bulundular.[34] 

Tabiî bizim bu yazılı ve eylemli mücadelemiz, muhalifi oynayan 
burjuva-küçükburjuva medyasında yer bulmaz. Bu sebeple de o zaman-
lar kimse bugün olduğu gibi SADAT’ı iç siyasi gündemin en başına 
oturtmaz. Diyoruz ya hep; medyada bize düşman olmayan, bizi az çok 
takdir eden insanların sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Bu “Birkaç 
İyi Adam” söz eder sadece bizim adımızdan, Partimizin adından ve ey-
lemlerimizden, mücadelemizden. 

Bu birkaç kişinin dışında kalanlar, ne denli keskin muhalif ve hatta 
keskin solcu görünürlerse görünsünler, bizi “Susuş Suikastı”yla, “Su-
suş Komplosu”yla öldürmek için birbirleriyle yarış halindedirler. 

Neyse, konuyu dağıtmayalım...
Tanrıverdi’nin ve senin Tayyip, bir kadim Ortaçağcı, Psikolojik 

Harp Uzmanı dostun daha var: Üsküdar Üniversitesi Rektörü Profesör 
Nevzat Tarhan. O da sözde bilim insanı fakat esas takıntılı olduğu alan 

[33] https://www.hkp.org.tr/emperyalist-haydut-abd-turk-ordusunu-hayaller-dun-
yasinda-yasayan-bu-ortacagcilarin-emrine-verdi/.
[34] https://www.hkp.org.tr/mafya-lideri-konusuyor-gerizler-saciliyor-partimiz-su-
clularin-pesini-birakmiyor/.
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Psikolojik Harptir. Bu konuya ilişkin kitapları da var (Psikolojik Sa-
vaş, Asimetrik Savaş). Ortaçağcılıkta da sizinle yarışır bu vatandaş da. 

Bakın, Said-i Nursi hakkında da bir kitabı var, onu göklere çıkaran. 
Adı da şu:

“Çağın Vicdanı”...
Bu da SADAT’ın ve ASSAM’ın kardeş örgütü ASDER’in (Adaleti 

Savunanlar Derneği’nin) kurucusu ve halen de Genel Başkanıdır. 
Bakın bu ne diyor, 15 Temmuz’la ilgili olarak:

“Mesela Adaleti Savunanlar Derneği var. O derneği biz 28 Şu-
bat sürecinde kurduk. O derneğin üyeleri, yaşanan süreç içerisinde 
1000’in üzerinde subay-astsubay. 

“Bu kişiler ne yaptılar?
“Bunlar tankın paletini takozlamayı biliyorlar. Bunlar perisko-

pun üzerine çıkıp köreltmeyi biliyorlar. Bunlar tankın mazot hor-
tumunu kesmeyi biliyorlar. Ve bunlar hepsi o gece sahaya çıktı. 
Otomatik, kendi kendilerine.”[35] 

Evet, Tayyip...
Nasıl mükemmel hazırlanmışsınız FETÖ’yle girişeceğiniz bir Gani-

met Paylaşım Savaşına yahu...
Ama sende yürek Selanik olduğu için yine de tüm bu güvencele-

re rağmen korkmuşsun. Ve bütün sülaleni de alarak uçağınla birlikte 
Marmaris’e topuklamışsın, eğer planda bir aksama olur da hasbelkader 
FETÖ galip gelirse hemen uçağımıza binip bir dakika içinde kendimizi 
uluslararası sulara atalım ve kurtaralım, diye. 

Ve Diyanet de avucunuzun içinde olduğu için bütün camiler de ha-
zırlanmış, gece yarısı minarelerinden sela okutmaya. 

Ve Hande Fırat da hazır, kızının telefonuyla seninle Face Time gö-
rüşme yapmaya. Ve senin 251’i o gece FETÖ’nün askerlerinin namlula-
rından çıkan kurşunlarla can verecek olan saf, cahil, bilinçsiz insanları-
mızı sokağa dökmek için yapacağın çağrıyı CNN ekranlarından onlara 
duyurmaya.

Milyar Ali’yi 15 Temmuz’da satışa getirdin
Bak, bu konuda bir de o gece satıp, tıpkı Erol Olçok gibi katlettir-

meye çalıştığın “Milyar Ali”nin (Binali Yıldırım’ın) o geceye ilişkin ne 
söylediğine:

[35] https://bit.ly/3t3e1RL.
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 B. Yıldırım 15 Temmuz’dan 18 gün sonra, yandaşın Hande Fırat’ın 
CNN’deki programına çıkıyor. Ve şunlar konuşuluyor orada:

***
Videonun Tapesi
Hande Fırat: Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu konu-

yu eniştesinden, Başbakanı da, akrabam dediniz değil mi? Kimden öğ-
rendiniz?

Binali Yıldırım: Eşten dosttan, korumalardan.
Hande Fırat: Yani tüm bu noktada, geçti üzerinden 15 gün ama 

Türkiye Cumhuriyeti Milleti de bunu doğal olarak sorguluyor. Geldiği-
miz noktada net bir yanıt aldınız mı? Neden aranmadınız?

Binali Yıldırım: Şöyle. Ben bunu Milli İstihbarat Teşkilatı Başka-
nına sordum. Yani bu nasıl olur, dedim. Yani Başbakanın haberi yok, 
Cumhurbaşkanının haberi yok. Tamam, Genelkurmay Başkanının bilgi-
si olması gayet doğal ama aynı zamanda Başbakana da söylemeniz ge-
rekir çünkü siz Başbakana karşı sorumlusunuz, bağlısınız. Ama bunun 
cevabını veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi, doğrusu bu.[36] 

***
Evet, Tayyip...
Ne diyor Başbakanın Milyar Ali?
Senin halen de MİT Müsteşarı olarak tuttuğun Hakan Fidan, bana 

hiçbir askeri harekât yok, her şey normal, biz normal işimizi yapıyo-
ruz dedi, diyor, 15 Temmuz gecesi ona neden sonra ulaşıp “Ne oluyor” 
diye sorduğunda. 

Daha sonrasında niye bana o gece öyle dedin, bilgi vermedin, diye 
sordum; fakat ona da bir cevap veremedi, diyor. 

Milyar Ali belki inandığından belki korkusundan, o gece Hulusi 
Akar’ın ve Hakan Fidan’ın sana da bilgi vermediklerini söylüyor. Fa-
kat orada tümüyle gerçeğe aykırı bir beyanda bulunmuş oluyor. Hulu-
si’nin bildiğini, Hakan Fidan’ın bildiğini katbekat fazlasıyla sen bili-
yorsun Tayyip...

O yüzden tüm aileni yanına almış, Marmaris’te bekliyorsun ki FE-
TÖ’nün Ordusunun işi kesince bitirilsin.

Eğer Hakan Fidan ve Hulusi sana da Milyar Ali’ye olduğu gibi dav-
ranmış olsalardı, sen onların işini anında bitirirdin...

Yine Milyar Ali, 15 Temmuz’dan bir yıl sonra, yani 2017 15 Tem-
muz’unda, o zamanın Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın 

[36] https://www.youtube.com/shorts/RRKM-_MyiUA?&ab_channel=HABERTV.
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da bulunduğu genel yayın yönetmenlerine yönelik yaptığı bir konuşma-
da ya da onlara verdiği bir röportajda aynen şunları söylüyor:

“İlk görüşmelerde, ilk darbeye yönelik darbe bilgisi ya da kana-
atini kimden aldınız?

“- Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhur-başkanımızla is-
tişare ederek, beraber konuştuk, bunun FETÖ’cülerin asker içeri-
sinde bir kalkışması olduğu kanaatine vardık. Bilgiler bize intikal 
etmedi. Ne bana ne de Cumhurbaşkanı’na...

“Müsteşar da o anda söylemedi. O anda darbeyle ilgili de bir şey 
söylemedi. Ben kendisine sordum, “Darbe oluyor, ne yapıyorsun?”, 
“Yok” dedi, “Bir şey yok, normal biz çalışıyoruz” dedi bana. Ora-
daki iş farklı bir şey.”[37]

Neymiş Tayyip?
“Oradaki iş farklı bir şey”miş...
İşte o farklı olan şeyi tüm ayrıntılarıyla sen biliyorsun. Hatta “o 

şey”in en önde gelen öznesisin. Tabiî Milyar Ali de ahmak değil. O da 
az çok biliyor. Ama daha fazlasını söylemeye yüreği yetmiyor. Ve çı-
karları da asla buna uygun düşmüyor. O da diğer bütün avanen gibi 
Tayyip’in yörüngesinde kalayım, küplerimi doldurmaya devam ede-
yim, davasındadır. 

Eşi ve oğlu öldürülen Nihal Olçok:
“15 Temmuz’dan çıkar sağlayan kimse

katiller de onlardır”
Fakat herkesi kandıramıyorsun, Tayyip. Bak, Erol Olçok’un eşi Ni-

hal Olçok ne diyor?
“Benim oğlumun ve eşimin katili kim?”, diyor. 
Çünkü bu kişiler FETÖ’nün askerlerinin silahlarından çıkan mer-

milerle öldürülmedi. Genel kabule göre bir gizli, karanlık şahsın, “Sni-
per” denen bir celladın silahından çıkan kurşunlarla öldürüldü. İşte bu 
kim, diyor kadıncağız. Ama cevap alamıyor. Ve sonunda şu kanaate va-
rıyor ki 15 Temmuz’dan “en fazla çıkar sağlayan kimse, onlar yaptı.”[38] 

Evet, Tayyip nam Hafız...
Demek ki CIA’nın, FETÖ’nün askerlerini yenilgiye kurgulayarak 

[37] https://www.hurriyet.com.tr/15-temmuz-yildonumu/12-saatte-196-tele-
fon-gorusmesi-yaptim-40519123.
[38] https://yolhaber.net/2021/05/28/nihal-olcok-15-temmuzda-bir-darbe-girisi-
mi-olmadi-darbe-oldu-biz-olmadi-saniyoruz/.
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harekete geçireceğinden SADAT’ın da, ASSAM’ın da, MİT’in de, Ge-
nelkurmayın da içinde olmak üzere hepiniz haberdarmışsınız. Ve pla-
nı uygulamaya birlikte koymuşsunuz. Siz de 15 Temmuz’da FETÖ’ye 
karşı neler yapacağınızı çok önceden belirleyip planlayıp programlayıp 
hazırlığa son noktayı koymuşsunuz. 

İşte bütün bu itiraflar, oynadığınız bu kanlı ihanet oyununun içyü-
zünü bütünüyle ortaya sermektedir. Biz olayın hemen ertesi günü yani 
16 Temmuz’da yaptığımız değerlendirmede de aynen şunları demiştik:

“ABD yapımı iki hain gücün Ganimet Paylaşım Savaşıdır bu. 
FETÖ’nün askerlerini CIA yenilgiye programladı. Onlar da hem 
Muaviye-Yezid Dini’nin afyonuyla zihin hasarına uğratıldıkları 
için hem de bugüne dek hemen hemen 40 yıldır CIA’nın hep önle-
rini açıp kendilerine koruyuculuk ve kollayıcılık yaptığını bildikle-
rinden dolayı CIA’nın planına teslim oldular ve onun aynısını uy-
guladılar.

“Hatırlanacağı gibi 12 Mart 1971 ve 12 Eylül 1980 Askeri Faşist 
Darbelerinde, CIA’nın emrindeki “CIA’nın Oğlanları”, devrimci-
leri buldozer gibi ezerken FETO dahil FETÖ’cülerin kılına bile za-
rar vermemiştir. Tam tersine, onların önünü açmıştır, siyasi, sosyal 
ortamı onların at koşturmaları için boşaltıp temizleyip onların em-
rine sunmuştur.”

Bugün aradan 6 yıl geçtikten sonra bizim o gün bilimin ve Diyalek-
tik Mantık ve Metodumuzun düşürdüğü ışık altında olayları inceleyip 
değerlendirince çıkardığımız sonuç bir kez daha yeni belgelerle kanıt-
lanmış olmaktadır. O gün yani 15 Temmuz gecesi, canına kıyıp kanını 
döktüğünüz 400 insanın hesabı da FETÖ’yle birlikte sizden sorulacaktır.

Canice katledilen Harp Okulu öğrencilerinin de,
400 canın da hesabı sorulacak

Halkımız askere gönderdiği evlatlarını sever. Harp Okulu öğrencisi 
evlatlarını sever. Onların asla canına kıymaz. Hatta canlarını bile acıt-
maz. Demek ki o melek yüzlü, melek kalpli Hava Harp Okulu öğrenci-
si Murat Tekin’i tıpkı IŞİD ve Taliban cellatları gibi boğazını keserek, 
arkadaşını ise linç ederek öldüren ve tabiî er statüsündeki masum evlat-
larımızın da boğazlarını keserek öldüren SADAT’ın, ASSAM’ın eğitti-
ği Ortaçağcı, insanlıktan çıkmış canavarlarmış. 

Bu katil örgütleri de FETÖ ve sizin gibi canice öldürülen bu 400 ca-
nın hesabını verecektir. Bundan kaçışınız olmayacak. Milleti daha fazla 
kandıramayacaksınız. El ele vererek yıllarca uğraşıp yıkıp enkaz yığı-
nına döndürdüğünüz Laik Cumhuriyet’in mirasını paylaşmak için FE-
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TÖ’yle Ganimet Paylaşım Savaşına giriştiniz. Ve sizin bu hain, insan-
lık dışı savaşınız sebebiyle de 400 insanımız yok olup gitti. Hem de pek 
çoğu hayatlarının baharında. O insanları Allah’la aldatıp siz sürdünüz o 
meydanlara. Siz çatıştırdınız birbirleriyle. 

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Ümit Özdağ’ın yaptığı bu son açıkla-
malar, bu gerçeği bir kez daha kesin bir biçimde gözler önüne sermiştir. 
Yalancıların mumu tükenmiş ve sönmek üzeredir artık. FETÖ’nün de 
sizin de Çelik Bilezikle tanışma vaktiniz gelmiştir gayrı...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
28 Mayıs 2022 



Ayrım
Yirmi Üç
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Bu halk da, bu vatan da sahipsiz değil;
balyoz yumruklarımız ve 

korkusuz yüreğimizle biz varız
15 milyon Gezi Eylemcisine ve onları destekleyen Halkımızın yüz-

de 70’ine utanmazca, arlanmazca, sıkılmazca ağıza alınmayacak ni-
telikte “sürtük”, “çürük” gibi iğrenç küfürler eden, Kaçak Saray’da 
mukim Tayyip nam Hafız!

77 yıllık hayatımda bugüne dek bir tek kadını incitecek herhangi 
bir söz ve davranışta bulunmamış olan ben, Kuvayimilliye Gazisi Boz-
kırlı Mustafa Efe’nin torunu ve onun yiğit oğlu Yakup Ağa’nın oğlu 
olarak seni düelloya davet ediyorum!

Silah seçimini sen yap...
Karadenizli ustalarımızın maharetli ellerinden çıkan Atmaca 53 

14’lü de olur, MKE Kırıkkale yapımı tabanca da olur. 
Yok, bıçak olsun, dersen; Sürmeneli ustaların el yapımı ya da La-

zoğlu adlı ustaların jilet gibi sakal kazıyan keskinliğe sahip bıçakla-
rı da olur. 

Yok, yumruklarımızla hesaplaşalım, dersen o da bize uyar...
Seçim sana ait...
Cesaret toplayabilmen için sana 3 gün mühlet veriyorum. Cevabı-

nı bekleyeceğim. 
Eğer her hareket ettiğinde halkımızın tüm kesimlerine sokaktan ge-

çerken sakınılması mümkün olmayan saçıntılar gibi hakaretler, küfür-
ler yağdıran dilin boğazına tıkılır ve sesin çıkmazsa, işte o zaman seni 
Türkiye’nin en ahlâksız, en ağzı bozuk, en korkak insanı ilan edeceğiz. 
Ettiğin o rezil, iğrenç, pis, leş küfürleri de misliyle sana iade edeceğiz. 

Ve diyeceğiz ki; “Sürtüğün de kallavisi sensin, çürüğün de kal-
lavisi sensin!”

Bu iş kefen edebiyatı yapıp günde 1.3 milyon gideri olan (tabiî hal-
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kımızın sırtından) 1500 kişilik koruma ordusuyla gezmeye benzemez. 
Bu iş, koruncaklı kürsülerde, ekranlarda; “Camide içki içtiler, orayı pis-
lettiler”, gibi İblisçe, Firavunca yalan ve iftiralar atıp Halkımızın en 
masum insanlarını suçlamaya benzemez.

Hadi bakalım...
Bak, benim İlkel Komuna gelenekli Göçebe-Yörük Atalarımdan al-

dığım balyoz yumruklarımdan ve can için korku tanımamış yüreğim-
den başka hiçbir şeyim yok. 

Fakat bu can bu tende kaldığı sürece Türkiye Halkının kadınlarına, 
kızlarına, gençlerine dil uzatanların hadlerini mutlaka bildireceğiz. On-
lardan eninde sonunda mutlaka hesap soracağız. 

Bugünlerde gelmesen de yarın bulunacaksın saklandığın kovukta. 
İşte o zaman hem ettiğin küfürleri sana bir bir yedirip hem de bağımsız 
ve tarafsız yargı önüne çıkaracağız. Bu memleket de, bu halk da, bu va-
tan da sahipsiz değildir. Ona toz kondurmaya, leke sürmeye, dil uzat-
maya bugüne dek hiç kimsenin gücü yetmemiştir, bundan sonra da yet-
meyecektir.

Bekliyorum...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

2 Haziran 2022 



Ayrım
Yirmi Dört
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Halkımıza ettiğin “sürtük”, “çürük” küfürlerinin
hesabını vereceksin

Bak, Kaçak Saray’da mukim Amerikan devşirmesi Tayyip nam 
Hafız!

4 gün önce Mecliste, Halkımızın en az yüzde 70’ini oluşturan, sa-
yıca 55 milyon eden bir kesimine açıktan, ağzını bozarak “sürtük”, 
“çürük” gibi leş, lağımdan fışkırma sözlerle küfür ettin. 

Bizde bunun affı olmaz...
Üç gün önce seni bu suçundan dolayı düelloya davet ettik. Üç gün 

de süre verdik. Süre doldu. Ve senden bir ses çıkmadı. Dedik ki o yazı-
mızda; eğer katılmazsan davetimize, seni Türkiye’nin en ahlâksız, en 
korkak, en ağzı bozuk kişisi ilan edeceğiz...

Şimdi ilan ediyoruz...
Sen busun!
Ve yine dedik ki o durumda ettiğin küfürleri sana misliyle iade 

edeceğiz. Şimdi ediyoruz: 
Sen, sürtüğün kallavisisin. Ve derler ki bizim memlekette; “Erke-

ğin sürtüğü iflah olmaz. Onu ancak toprak ıslah eder.” 
Evet, sen ve senin gibileri ancak toprak ıslah eder. 
Ve sen, çürüğün en kallavisisin.
Bizim kültürümüzde bu iş sadece mahkemelerde çözülmez. Önce-

sinde o rezil, o iğrenç, o leş küfürleri sana yalayıp yutturmamız ge-
rekir. 

Bir tarihte senin benzerin bir kendini bilmez çıkmıştı. Sokak hay-
vanlarına yiyecek veren, ninesi yaşındaki melek kalpli eşime, üç kuru-
şa tetikçiliğini yaptığı hayvan düşmanlarının kışkırtmasıyla senin etti-
ğine benzer küfürler etmişti. Uykusuz geçen iki gecemin sonrasında, bu 
yaratık elime düştü. Ve hak ettiğini aldı...
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Amerikan yapımı olduğun için o alçak Emperyalist Haydut tarafın-
dan getirilip Türkiye’nin tepesine çöktürüldün. Tabiî o İnsan Soyunun 
Başdüşmanı ABD Hayduduna da hizmetten asla geri durmadın. Onun 
BOP’unun hayata geçirilmesinde var gücünle çalıştın. Bu arada o hay-
dutların Ortadoğu’da döktüğü on bir milyon Müslümanın kanına kendi 
hain ellerini de buladın. 

İşte bu sayede halk çocuklarından oluşan, devletin binlerce kişilik 
polisinin, askerinin koruma zırhı altındasın şu anda. İşte o zırha güve-
nerek ve sahibin ABD’ye güvenerek milletimize bu pis küfürleri edebi-
liyorsun, pervasızca. 

Dilerim Allah’tan yarın ne mal olduğunu Halkımız da iyice görür, 
anlar ve Kaçak Saray’ın başına yıkılır. İşte o zaman sudan çıkmış balı-
ğa dönersin. Bugün seni alkışlayanların tamamı, senin aleyhine döner. 
Senin işlediğin binbir suçu ayrıntılarıyla sayıp dökmeye başlar.

Korku içindeki kurumlar ve
Amerikancı muhalefet sayesinde iyice pervasızlaştın

Dün de konuşuyorsun, partine milletin kesesinden kamp yaptırdığın 
Kızılcahamam’ın lüks otelinde. Gezi protestocularımıza ettiğin küfür-
leri hatırlatarak; “hak ettikleri dilden konuştum”, diyorsun. Hiç utan-
madan, sıkılmadan...

Bak ben de sana hak ettiğin dilden konuştum. Dedim ki yukarıda; 
“Sürtüğün kallavisi sensin.”, “Çürüğün de kallavisi sensin.”

Bir de yine utanmayı arlanmayı bütünüyle kaybettiğin ya da hiç öğ-
renmediğin için; “Geziciler Bezmi Alem Valide Camii’nde içki içtiler, 
orayı pislettiler”, diyorsun. Yalan söylemek, iftira atmak, zalimlik et-
mek, vatan satıcılığı etmek senin belirleyici karakteristiğin olmuş artık. 
Gezi eylemcileri Türkiye Halkının en temiz, en masum, en içtenlikli, en 
yurtsever, en insansever ve doğasever insanlarıdır. Ama senin gibilerin 
o insanları anlamasına imkân ve ihtimal yok. 

Ne diyor Mevlana?
Bok böceği gül bahçesinin kokusunu ne bilsin... Onu gül bahçesine 

koysanız bile o gider, yollardaki gelip geçen hayvanlardan kalma güb-
re yığınlarını yuvarlar. 

Gezi eylemcilerinin camiye ilişkin, içtenlikli Müslümanlara ilişkin, 
Hz. Muhammed ve Kur’an İslamı’na ilişkin en ufak bir yanlışlıklarının 
olmadığını ve olamayacağını herkes gibi senin taraftarların bile biliyor. 
Bak, Gezicilerin tertemiz olduğuna ilişkin üç tane tanık var. Bu tanık-
lardan ikisi Caminin müezzini ve imamıdır. Onlar senin bütün tehdit-
lerine rağmen yalan ve iftiranı tekrarlamadıkları için; “Ben Müslüma-
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nım, yalan söyleyemem. Gezi eylemcileri burada camiye ve inancımıza 
yönelik en ufak bir yanlışta bulunmadılar. Tabiî içki filan da içmediler”, 
dediler. Böyle dedikleri için sen onları sürdürdün. Zulmettin o namus-
lu, samimi Müslümanlara. 

Bu iki saygıdeğer din adamımız gibi, üçüncü tanıklar da caminin bir 
köşesinde yer alan İstanbul Beyoğlu Müftülüğü görevlileridir. Onlar da 
aynı şeyi söylediler. Ama sen hâlâ İblisçe yalanını tekrarlamaktan usa-
nıp bıkmadın. 

Sen nasıl bir canlısın böyle yahu...
Bu kadar kötücül hale seni kimler getirdi?
Kısa süre öncesinde de Gezi eylemcileri için Dolmabahçe Camii’n-

den Dolmabahçe Sarayı’na kadar “loderlerle” tünel kazıp geldiklerini, 
oradan Taksim’e çıktıklarını iddia etmiştin. O iddian da apaçık biçimde 
gösteriyor ki, sen akıl sağlığını kaybetmişsin. Bir tek gün bile kamu gö-
revi yapacak ehliyete sahip değilsin. 

Aslında Kendilik Değerine sahip ve mesleğine saygı duyan Ta-
bip Odaları, psikiyatr ve psikolog örgütleri bulunsaydı ülkemizde, se-
nin için böyle bir raporu kesinkes verirlerdi. Ama onlar da Babil artığı 
Türkiye’nin korkutulmuş, sindirilmiş, ezik insanlarından oluşmakta. O 
yüzden korkuyorlar, seslerini çıkaramıyorlar. Çoluğumuz çocuğumuz 
var, başımıza bir iş gelmesin, diye mesleklerinin ve insanlıklarının ken-
dilerine yüklediği sorumluluğu yerine getiremiyorlar. 

Hukukçularımız da aynı şekilde. Eğer durum böyle olmasaydı, Ba-
rolar ve Barolar Birliğinin senin diplomasızlığından dolayı gayrimeşru 
olduğunu, resmi evrakta sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçu işle-
miş olduğunu, bunlardan dolayı kovuşturulup yargılanman gerektiğini 
kararlar altına alırlardı. 

Hukuk fakültelerimiz de yine korku içinde. Onların da aslında bu tür 
kararlar almaları ve açıklamaları gerekir. Senin değil Kaçak Saray’lar-
da yaşıyor olmak, işlediğin bu suçlardan dolayı mahkemelerde hesap 
veriyor ve Silivri benzeri zindanlarda yatıyor olman gerekir, demeliler.

Amerikan yapımı, muhalifi oynayan, Meclis içi ve Meclis dışı bur-
juva partileri de namuslu olmadıkları için hiç bu konuya girmiyorlar. 
Çünkü onların da tamamını Amerika oynatıyor. 

Muhalifi oynayan medyanın burjuva-küçükburjuva yazarçizerleri de 
onlar gibi; korku içinde çıkarlarının peşinde ve Amerika’dan aldıkları 
emirlerin yerine getirilmesinin uğraşında.

Yani bunların alayı Amerika’nın belirlediği kulvarda siyaset yapı-
yor. Tabiî sen de oradasın. Öyle olunca Tırhallı bir hallısınız...



238

Aslında yaptığınız kayıkçı kavgası. Alayınızın oynadığı, senaryo-
su da sahneye konulması da yönetilmesi de Amerika tarafından yapı-
lan bir ihanet oyunu... Yani bir tiyatronun değişik roller verilmiş oyun-
cularısınız hepiniz. 

İşte seni şımartan, pervasızlaştıran ve halkımızın yüzde 70’ine kü-
für ve hakaretler saçan tutumun bundan kaynaklanmaktadır, bu sebep-
tendir...

Bizde zaman aşımı yok
Ama unutma ki biz farklıyız. Biz “Onur yaşamdan önemlidir”, şi-

arıyla yaşadık, dövüştük ve toprağa da aynı şiarla gideceğiz. 
Ve biz diyoruz ki: “Katil Amerika, Ortadoğu’dan defol, diyeme-

yen her siyasi, her aydın ya gafildir ya hain!”
Tabiî ki sizler hainler güruhunu oluşturmaktasınız. Bizde unutmak 

yok, af yok, zaman aşımı yok!
Beklediğimiz günler gelecek muhakkak...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

5 Haziran 2022 

 



Ayrım
Yirmi Beş
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AKP’giller Yargısı
Pınar Gültekin’in katiline ödül gibi ceza verdi

Öyle görülüyor ki Tayyip’e hakaret davalarından aldığımız ve ala-
cağımız cezalar toplamı bir süre sonra; Pınar Gültekin’in katili, ca-
navara dönüşmüş insan sefaletine verilen cezanın iki katına ulaşa-
cak...

Bu aşağılık cellât, melek gibi yavrucağı kim bilir ne yalanlarla 
kandırarak aylarca rezil, lanet arzularına alet etti...

Öyle anlaşılıyor ki kızcağız, bu namussuzun evli olduğunu anla-
yınca ondan uzaklaşmak istiyor. Ve uzaklaşıyor da. Fakat böylesi İb-
lisleşmiş yılanlarda yalan mı yok? İşte son bir kez görüşelim, diyerek 
çağırıp çiftliğine mi diyelim, kır evine mi diyelim götürüyor çocuğu. 
Ve orada da hazırladığı insanlık dışı planını uygulayarak boğarak öl-
dürüyor. O kadarla da kalmıyor; yavrucağın ölmüş bedenine de iş-
kenceye devam ediyor. Yakmaya çalışıyor cesedi, sonra da 160 cm 
yüksekliğindeki bir bidonun içine eğip büküp sokarak üzerine beton 
döküyor...

Bu insanlık dışı işlerin her aşamasında kendisine kardeşi, babası, 
eski eşi, ortağı yardımda bulunuyor. 

İnsanım diyen her kişinin yüreğini yakan bu canavarlık, inanın Ame-
rikan seri katillerinde bile ender görülür. Besbelli ki katliamda yer alan-
ların tamamı insanlıktan çıkmış birer kriminal psikopattır. 

Ve iki gün önce, olaya bakan sözde mahkeme kararını açıklıyor. 
Karar şu:

“Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı’ya ağırlaştırılmış mü-
ebbetten indirime giderek 23 yıl hapis, tutuksuz sanık kardeşi 
Mertcan Avcı, annesi Ayten Avcı, babası Selim Avcı, boşandığı eşi 
Eda Karagün ve ortağı Şükrü Gökhan Orhan’ın ise beraatine ka-
rar verdi.
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“HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ İLE 23 YIL HAPİS
“Mahkeme heyeti, 23 aydır tutuklu Avcı’ya önce ağırlaştırılmış 

müebbet hapis cezası verdi.
“Mahkeme, haksız tahrik indirimi ile cezayı 23 yıla indirdi.”[39]

Besbelli ki cinayetin her yönü ayan beyan meydanda olmasa ve işi 
araştıran polisler görevlerini layıkıyla yapıp sapık cellâdı konuşturma-
sa ve cesedin yerini buldurtmasa, adı “mahkeme” olan kuruluşu oluştu-
ran hafızlar hepsine beraatı basıp geçeceklermiş. 

“Haksız Tahrik İndirimi” he?..
Bizim Tayyip’e hakaret savıyla açılan davalarda hiç böyle bir indi-

rime gidilmiyor. Hem de hiçbirinde gidilmiyor. Tam tersine; davalar 
durmadan yeni dava doğuruyor. Sen Savcılık ifadende de hakaret ettin, 
mahkemedeki konuşmalarında da hakaret ettin, diye habire yeni dava-
lar üretiyor Tayyip’in mahkemeleri bize karşı. 

23 yıl hapis...
Yatarı, kurban kızımızın avukatının açıklamasına göre 14 buçuk yıl-

mış...
Onun da ne kadarı kapalı cezaevi olur, ne kadarı açık cezaevi belli 

değil. En azından biz bilemiyoruz şimdilik...
Tabiî bu arada Tayyip’le Kaçak Saray’ın Arka Bahçeli’si el ele vere-

rek bir af ya da af anlamına gelecek yeni bir yargısal düzenlemeyle bu 
tür canavarları salıverebilirler de. Bu da olası durumlardandır. 

Tabiî bu mahkeme sıfatını taşıyan kurumlar esasında mahkeme filan 
değil. Burada oturan şahıslar gerçek anlamda savcılar yargıçlar değil. 
Bunların alayı Muaviye-Yezid Dincisi, Ortaçağcı, meczuplaşmış kişi-
lerdir. 

Bunlardaki anlayış şudur:
“Bu kız açık saçık giyinen biri. Bakın işte askılı kıyafetler filan gi-

yiyor. Evlenmeden erkeklerle düşüp kalkıyor. Böylelerinin zaten top-
lumdan ayıklanması gerekir. Bu tür olaylar aslında toplumun geneli için 
olumluluktur. Keşke hep böyle olaylar yaşansa da toplum bu tür kadın-
lardan, kızlardan kurtulsa. Zaten denir ya; su testisi suyolunda kırılır, 
diye. İşte bu kızınki de öyle olmuş. Belasını aramış, sonunda da bul-
muş. Aslında kız böyle olmasaydı o erkek böyle bir iş yapmak zorunda 
kalmayacaktı. Başı belaya girmeyecekti. Bak, eşinden de ayrılmış. Her-
halde bu kız yüzünden ayrılmıştır. Yani suçlu olan bu olayda aslında bu 
kızdır. Kadın denen yaratık da zaten Şeytandır. Kandırır erkekleri, baş-

[39] https://www.odatv4.com/guncel/pinar-gultekin-davasinda-karar-242213.
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tan çıkarır. Sonunda da onların başını belaya sokar. 
“Ama ne yapalım ki bir taraftan da işte kanunlar var. Bunları da hiçe 

sayıp alayını da beraat ettiremiyoruz. Onlara da şeklen uymaya mecbu-
ruz. Takdir hakkımızı kullanarak işte bu kadarını yapabildik. Daha faz-
lası elimizden gelmedi.”

Anlayış bu olunca, bu kafadan ve bu ruhiyattan sağlıklı bir sonuç 
beklemek elbette ki saçma olur. Maalesef Tayyipgiller mahkemelerinin 
büyük çoğunluğu aslında mahkeme olmayan, sadece sureta mahkeme-
lerdir. Onlardan gerçek insan vicdanını tatmin edecek bir karar çıkma-
sını beklemek tekeden süt çıkmasını beklemek kadar akıl ve mantık dışı 
olur, büyük bir saçmalık olur. 

AKP’giller insanları da çürüttü
Ve ne yazık ki bunların kendileriyle aynı kategoriden avukatları da 

vardır. Karar sonrası cellâdın avukatının yaptığı açıklama şöyle:

“Biz başından beri canavarca hisle öldürme yok diyoruz. Pınar 
Gültekin yaşarken diri diri yakılmamış. Bu üzücü olay öldükten 
sonra gerçekleşiyor. Çünkü bizim aldığımız adli tıp raporlarında 
bunlar sabittir. Cemal Metin Avcı canavarca hisle, eziyet çektire-
rek suçlarından zaten beraat etti. Sadece tasarlayarak öldürme 
var. Medyada “müebbetten indirime gidildi” yazılıyor yok böyle 
bir şey. Yani verilen bu 23 yıl hapis cezası sadece tasarlayarak öl-
dürmekten verildi. Ancak istinaf mahkemesine itirazımızı yapaca-
ğız ve bu da bozulacak. Karardan memnunuz adalet tecelli etti di-
yebiliriz.”[40] 

Görüyor musunuz avukattaki anlayışı?
Sözde mahkeme heyetininkiyle bire bir aynı: Müvekkili canavarca 

hisle öldürmemiş kızı. 
Bre ahlâksız!
Canavarca hisle öldürmeyen, hiç o çocuğun canını aldıktan sonra ol-

sun ona eziyet etmeye, cesedine işkence etmeye devam eder mi?
Cesedi yakıp sonra da varile sokup üzerine beton döker mi?
Canavarlaşmamış bir kişi, insanlıktan bütünüyle çıkmamış, insan-

lıkla her türlü bağını koruyan bir yaratık böylesine bir namussuzluk ya-
pabilir mi hiç?

Bir de istinafa götürecekmiş kararı. 14 buçuk yıl yatarı olan ceza-

[40] https://www.odatv4.com/guncel/pinar-gultekin-davasinda-karar-242213.
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yı bile fazla buluyor avukat olacak şahıs. Daha da düşürtecek aşağıya. 
Belki de aklından geçen hemen tahliye ettirmek...

Türkiye bu rezil çukurlara nasıl getirilip düşürüldü ya...
Nasıl böyle insanlar üretir hale geldi bu toplum? 
Tayyipgiller muhakkak ki kısa süre sonra ufkumuzdan çekilip gide-

cekler. Mecburen gidecekler. Ama onların çürüttüğü, insanlıktan çıkar-
dığı böyle milyonlarca insan, toplumda varlıklarını sürdürmeye devam 
edecek. İşte Tayyipgiller’in Türkiye’ye verdikleri en önemli hasarlar-
dan biri de budur. En önemli kötülüklerinden biri de budur. Böyle in-
sanları yetiştirmiş olmaktır...

AKP’giller yaratığı çürümüş yargı,
kadın ve çocuklarımızın katillerini koruyor

Bunlar, çoğu kızcağızımızın, kadıncağızımızın katilini zaten beraat 
ettiriyorlar ya da birkaç yıllık cezalara çarptırıp salıveriyorlar. İşte me-
lek yüzlü, melek kalpli Ağrılı Leyla evladımızın cellâtları ne oldu?

Hepsi salıverildi...
İşte onun da kararı:

“Ağrı’da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 
yaşındaki Leyla Aydemir ile ilgili ikinci davada karar çıktı. Daha 
önce “çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış mü-
ebbet hapse mahkûm olan amca, bu kez diğer 6 sanıkla birlikte be-
raat etti.”[41]

Şimdi sormak lazım, mahkemeyiz diyen bu hafızlara:
Peki, bu melek yavrumuzu kim öldürdü?
Uzaylılar mı?
Cinler periler mi?
Alın işte benzer bir karar daha:

“Eşini öldürdüğü iddiasıyla hapis cezası verilen sanık istinaf-
ta beraat etti

“Kayseri’nin İncesu ilçesinde karısını balkondan iterek ölümü-
ne neden olduğu iddiasıyla mahkemece 24 yıl hapis cezası verilen 
sanık hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu olarak yargıla-
nan sanık istinafta beraat etti” [42]

[41] https://www.ntv.com.tr/turkiye/leyla-aydemir-cinayeti-davasindasaniklara-be-
raat,lNOrXSl0X0ihMzz8bhq1DQ.
[42] https://bit.ly/3WVJx1H.
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İşte bir facia daha:
“Antalya’da cansız bedeni battaniyeye sarılı bir şekilde bulunan 

Dilara Kandak’ın katil zanlısı olarak yargılandığı davada ağırlaştı-
rılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırılan eski eşi Ahmet Yorulmaz 
(26), dosyanın istinafa taşınmasının ardından yeniden yargılandığı 
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi’nde beraat etti.” [43]

Böyle binlerce olay sayılabilir ne yazık ki Türkiye’de.

AKP’giller mensuplarının işlediği
kadın cinayetleri olmamışa çevriliyor

Tayyipgiller’le beraber çalışan insanların ve onların oğullarının işle-
diği bu tür cinayetler zaten olmamışa döndürülmektedir anında. Sedat 
Peker’in de bütün ayrıntılarıyla ortaya koyduğu gibi Mehmet Ağar’ın 
oğlu AKP Milletvekili Tolga Ağar’ın Kazakistanlı Fırat Üniversite-
si İletişim Fakültesi öğrencisi Yeldana Kaharman’ı aynı yukarıdakiler 
gibi canavarca öldürerek işlemiş olduğu suç zaten hiç olmamış sayıldı.

Konuya ilişkin şöyle diyordu Sedat Peker videosunda:
“Tolga Ağar’ın bir kız arkadaşı var Kırgız ya da Kazak uyruklu. 

Kızcağız jandarmaya gidiyor, ‘Tolga Ağar bana tecavüz etti’ diye. Kız 
şikâyet ediyor. Daha sonra kızı helikopterle aldırıyorlar. Kız ertesi gün 
ölü bulunuyor. Orada bir garipcağız öldü, herkes biliyor kimse sesini 
açmıyor.”[44] Hatırlanacağı gibi, olay Jandarmaya sorulunca da Jandar-
ma, böyle bir olaydan bizim hiçbir bilgimiz yok. Görmedik, duymadık, 
bilmiyoruz, bize hiç kimse de gelip başvurmadı, diyor ve kızcağızımı-
zın dosyası kapatılıyor...

Yine bir AKP milletvekilinin evinde de benzer bir cinayet işlenmiş-
ti, değil mi?

Onunla ilgili medyaya yansıyan haber de şu şekildeydi:
“AK Parti Milletvekili Şirin Ünal’ın Ankara’daki evinde ölü 

bulunan Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova için sosyal med-
yada kampanya başlatıldı. 23 Eylül’de hayatını kaybeden Kadiro-
va’nın şüpheli ölümüyle ilgili #NadirayaNeOldu etiketiyle binlerce 
paylaşım yapıldı.

“Kadirova’nın Şirin Ünal’ın silahı ile intihar ettiği açıklandı. 

[43] https://www.posta.com.tr/son-dakika/dilara-kandak-cinayetinde-eski-ese-is-
tinaftan-beraat-karari-2317882.
[44] https://www.sondakika.com/haber/haber-sedat-peker-e-tolga-agar-cephe-
sinden-cevap-geldi-14116935/.
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Olayla ilgili bir açıklama yapan Ankara Emniyet Müdürlüğü, in-
tihar sırasında Ünal ile birlikte milletvekilinin eşinin ve kızının da 
evde bulunduğunu duyurdu. Ancak Türk basınına konuşan Özbek 
kadının abisi, “Kardeşimin intihar etmesini gerektirecek herhangi 
bir durum yoktu. Önümüzdeki günler üniversite sınavı için kursa 
başlayacaktı” ifadelerini kullandı.”[45]

Görüldüğü gibi Tayyipgiller avanesinin her suçu gibi bu türdeki suç-
ları da anında örtbas edilip olmamışa çevriliveriyor. Mahkemeler ken-
dilerinin hukuk bürolarına dönüşmüş durumda. O bakımdan kararı, as-
lında Tayyip nam hafızın ikamet ettiği Kaçak Saray veriyor, her olayda 
olduğu gibi böyle olaylarda da. Mahkemeler işin sadece yazıcısı, klav-
yecisi...

Antika Tefeci-Bezirgân Sınıf egemenliğindeki
ülkemiz kadınlar için cehenneme döndü

İşte Türkiye’de Muaviye-Yezid Dincilerinin iktidarı hüküm sürdüğü 
için, kadınlarımız için ülkemiz tam bir cehenneme dönmüştür.

Her an tacize, tecavüze uğrayabilirler, öldürülebilirler, işkenceler-
den geçirilebilirler. Failleri de ya hiç ceza almaz ya da çok az bir cezay-
la işin içinden sıyrılırlar...

Durup dinlenmeden din adına kadını aşağılamanın, şeytanlaştırma-
nın varacağı yer kuşkusuz burasıydı...

İnanış bu, anlayış bu, kültür bu, mahkemeler bu... Bu anlayışa sahip 
olanların hepsi, kadını, erkeğin kulu kölesi olarak görür. Tabiî köle, sa-
hibinin her dediğine itaat etmez ise, onu öldürmek de dahil, her türlü 
zulmü yapmak erkek için bir hak haline gelir.

Tabiî bu anlayış Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının egemen-
lik sürdürdüğü toplumların genel anlayışıdır. Bizde her ne kadar iktidar 
Finans-Kapitalistler elinde bulunsa da onun, daha Kuvayimlliye’nin ilk 
yıllarından itibaren ortaklık ettiği bu sınıf, Sümerlerden bu yana insan-
lığın ve şu anda da bütün İslam ülkelerinin baş belası olan Antika Tefe-
ci-Bezirgân Sermaye Sınıfıdır. 

Yani Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfı, Finans-Kapitalin ikinci plan-
da da olsa iktidar ortağıdır. Bir avuç Finans-Kapitalist, Anadolu’nun 
tüm şehir, kasaba ve köylerini haraca kesmiş bulunan bu, insan hakkı 
hukuku nedir bilmez, acımasız, kadını köle olarak gören Antika Sınıf 
aracılığıyla iktidarını toplumun tamamına egemen kılabilir. 

[45] https://tr.euronews.com/2019/10/01/ak-parti-milletvekilinin-evinde-olu-bu-
lunan-genc-kadin-icin-sosyal-medyada-kampanya-nadira.
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Ekonomik altyapıdaki sınıf ilişki ve çelişkileri bu olunca, kaçınıl-
maz biçimde onun ürettiği kültür de, siyaset de aynı anlayışta olacaktır. 
Alın işte Tayyipgiller iktidarı...

Bugün muhalefet rolünü oynayanlar ne kadar farklı Tayyipgil-
ler’den?

İşte Finans-Kapitalistler kadar farklı...
Tayyipgiller bu Antika, Sömürgen, Asalak Sınıfın temsilcisi olmak-

la birlikte kendileri de beşli, yedili çeteleriyle memleketin tüm varlıkla-
rını ve halkımızın alınterini gasp eden yandaş, vurguncu sözde işadam-
larıyla artık Finans-Kapitalistleşmiş durumdadırlar.

Böylece bizdeki egemen kültür, bu Antika Sınıfla Finans-Kapitalist-
ler Zümresinin kültürlerinin karışımından oluşan işte böyle bir çorba 
kültürdür. Zaten Finans-Kapitalistler kültüründe de-Batı kültüründe de 
kadın ezilen cinsiyeti oluşturur. Ama Tefeci-Bezirgân Sermaye kültü-
ründe bu ezilme katmerlenir.

Ortadoğu’nun kitaplı dinleri de
erkeği kadından üstün kılar

Kadına yönelik bu bakışı, Ortadoğu’nın Kitaplı Dinlerinde de bulu-
ruz. İşte İslam’ın bu konudaki anlayışını en özet biçimde ortaya koyan 
ayetlerden birisi: Nisa Suresi, Ayet 34...

“Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkekle-
rin, mallarından sarfetmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzeri-
ne hâkimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah’ın 
korunmasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zaman da koru-
yanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt 
verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat 
ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah Yüce’dir, Bü-
yük’tür.” [46]

İşte bakış apaçık biçimde ortaya konmuş.
Ne diyor?
Allah erkekleri kadınlardan üstün kılmıştır. Ayrıca erkekler malla-

rından sizin için “sarf ederler”. Bu sebeplerden dolayı kadınlar üzerin-
de hâkimiyet sahibidirler. İyi kadınlar da, diyor, erkeklerine gönülden 
boyun eğenlerdir... 

Serkeşlik eden olursa da, diyor, kademeli bir şekilde şöylece ceza-
landırın onları, diyor. 

[46] Nisa Suresi, 34. Ayet, Diyanet İşleri Eski Meali.
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Yine bildiğimiz gibi miras meselesinde de kadın erkeğin yarı değe-
rindedir. 

İşte ayet:

“Çocuklarınızın mirastan payları konusunda Allah size şu 
emirleri veriyor: Erkek çocuğun payı, kız çocuğun payının iki ka-
tıdır (...)” [47]

Bir de şahitlik meselesine bakalım, orada durum neymiş.

“(...) Erkeklerinizden iki şahid tutun; eğer iki erkek bulunmaz-
sa, şahidlerden razı olacağınız bir erkek, biri unuttuğunda diğeri 
ona hatırlatacak iki kadın olabilir. (...)” [48]

Gördüğümüz gibi şahitlikte de iki kadın ancak bir erkeğin yerini tu-
tuyor. Bunun gerekçesi neymiş?

Kadın unutabilirmiş...
Biri unutursa diğeri ona hatırlatırmış, olayın aslının ne olduğunu...
Ama erkek?
O unutmaz. Çünkü erkek. Kadın değil ki unutsun...
Görüldüğü gibi arkadaşlar; Kur’an’daki anlayış böyledir.
Tabiî evlilik meselesinde de kadın muazzam şekilde aşağılanmakta-

dır. Erkeğin dört kadına kadar isterse evlenme hakkı vardır. Ve bu hak, 
1400 yıl boyunca erkekler tarafından kullanılmıştır. Bunun yasal bi-
çimde Türkiye’de ortadan kaldırılması ancak Cumhuriyet Döneminde, 
1926’da Medeni Kanunun kabulüyle gerçekleşmiştir.

Türkiye Barolar Birliğinin, Medeni Kanunun Kabulünün 2016’daki 
90’ıncı Yıldönümü Açıklamasında kadınlara yönelik bu kazanımlar 
şöyle ifadelendirilir:

“Medeni Kanun ile erkeğin birden çok kadınla evlenebilmesi 
yerine tek eşlilik, erkeğin “boş ol” demesi ile sonuçlanan boşanma 
yerine, kadının ve erkeğin Kanunda belirtilen nedenlere dayana-
rak boşanma davası açabilmesi ve mahkeme kararıyla boşanma, 
mirastan erkek çocuğun tam pay, kız çocuğun yarı pay alması yeri-
ne her ikisinin eşit pay almaları kabul edilmiştir.”[49]

[47] Nisa Suresi, 11. Ayet.
[48]Bakara Suresi, 282. Ayet, Diyanet İşleri Eski Meali.
[49] https://www.barobirlik.org.tr/Haberler/medeni-kanunumuzun-kabulunun-90-yi-
li-67755.
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Hz. Hatice’nin erken vefatı
İslam’a kadınları aşağılayan unsurların

girmesine neden oldu
Hep söyleyegeldiğimiz gibi, İslam kadınlarının en büyük felaketi 

Hz. Muhammed’in ilk eşi Hz. Hatice’nin erken vefatı olmuştur. Onun 
yaşadığı dönemde Mekke’de ortaya konan 86 surenin hiçbirinde ka-
dınları vuran böyle emir, yasak ve anlayışlar yoktur. Çünkü Hz. Hati-
ce, Mekke’nin en asil, en saygı gören, en zengin insanlarından birisidir. 
Onun sağlığında, Hz. Muhammed’le birlikte olduğu 25 yıl süresince, 
kadınları aşağılayan, ikinci kalite insan sayan Medine dönemi sure ve 
ayetlerinin, bırakalım ortaya konmasını, Hz. Muhammed bunları düşü-
nemezdi bile... Düşünmeye cesaret bile edemezdi...

Yine bildiğimiz gibi, Hz. Hatice yaşadığı sürece Hz. Muhammed 
gençlik yıllarını yaşamış olmasına rağmen hep tek eşli kalmıştır. Mec-
buren kalmıştır. Yine aksini düşünememiştir bile. Böylesine etkin, bas-
kın bir gücü vardı Hz. Hatice’nin Hz. Muhammed üzerinde. 

Eğer Hz. Muhammed’le birlikte onun ömrünün sonuna kadar yaşa-
mış bulunsaydı Hz. Hatice, kadını vuran bu ayetlerin hiçbiri kesinlikle 
Kur’an’a giremezdi.

Zaten yine biz hep ne diyoruz?
İslam’ın ortaya konuluş sürecinin Mekke Dönemi, Devrimci İslam’ı 

oluşturur. Medine Dönemi ise giderek olumsuzlaşır, bir anlamda geri-
ye düşer, gericileşir. 

Hz. Hatice’nin ölümü kadınların felaketi olur, yukarıda da belirtti-
ğimiz gibi. Yapılan cihatlarla elde edilen büyük ganimetlerden oluşan 
servet, Müslümanları bozar. Onların para pul, mal mülk düşkünü olma-
larına yol açar. Tabiî bu ekonomik altyapının ürettiği kültür de Kur’an 
ayetlerinde ister istemez yansımasını bulur. 

Hz. Muhammed, bir Tarihsel Devrimin Önderi olduğu için ömrü bo-
yunca mala mülke asla bir eğilim göstermemiştir. Ümmetini de eğilim 
göstermekten sakındırmak istemiştir. Hep söyleyegeldiğimiz gibi onun 
gönlünden geçen de komünist bir ekonomik sisteme sahip toplum kur-
maktı. Ama buna gücü yetmedi...

Fakat Hz. Hatice’nin kaybından sonra, kadınlara yönelimi değişti, 
bakışı değişti, içinde bulunduğu Antika Sermaye Sınıfının anlayışını 
benimser hale geldi. Kendisi de çok eşli oldu. Pek çok kadınla evlendi. 

Özetçe, Mekke’de doğan Tarihsel Devrim, Medine sürecinde sön-
meye başladı, gücünü kaybetti. Bunun üstyapıdaki yansımaları da işte 
yukarıda andığımız şekilde oldu...
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Kadının Kurtuluşu
İşçi Sınıfının kurtuluşundan bağımsız olamaz

Günümüz Türkiye’sinde her ay 30’un üzerinde, bazen 40’ı bulan sa-
yılarda kadınımız ne yazık ki erkekler tarafından katledilmektedir. Ka-
dın cinayetleri hız kesmeden artışını sürdürmektedir. Taciz ve tecavüz-
ler de öyle. Kadına yönelik şiddet de öyle. 

Bunun bir ölçüde de olsa ortadan kaldırılması, Antika Tefeci-Be-
zirgân Sınıfının (çünkü o durup dinlenmeden bu zulmü üretmektedir), 
ekonomik plandaki varlığına son vermekle olur. O zaman onun üretti-
ği anlayış da kültür de otomatikman kendiliğinden ortadan kalkar. Ama 
yukarıda da belirttiğimiz gibi Modern Finans-Kapital Zümresi kadını 
hep ikincil cinsiyet olarak görür, o da kadına zulmetmekten geri dur-
maz.

O zaman iş gelir nereye dayanır?
Hep söyleyegeldiğimiz yere:
Kadınların Kurtuluşu, İşçi Sınıfının Kurtuluşundan Bağımsız 

Değildir!
Kadınların Kurtuluşu, Halkın Devrimci Demokratik İktidarından 

kesintisiz biçimde Sosyalist İktidara geçilmesiyle çok önemli ölçüde 
gerçekleşmiş olur. Çünkü kadını aşağılayan, ezen ve onu ikinci sınıf 
cinsiyet olarak gören ekonomik altyapı ortadan kaldırılmış olur. İnsanın 
insanı sömürmesi, ezmesi son bulmuş olur. Böylece kadınlarımız da öz-
gürlüklerine kavuşurlar gerçek anlamda. 

Fakat 10 bin yıldan bu yana sürüp gelmekte olan erkek egemen kül-
türün yarattığı anlayış, kendisini üreten ekonomik altyapı ve sosyal sı-
nıf ilişkileri ortadan kaldırılmış olsa da günbegün hafifleyerek daha bir 
süre devam eder. Tabiî çok önemli ölçüde hafiflemiş olarak ve her ge-
çen gün de biraz daha azalarak devam eder. 

Parti Programı’mızda cinsel suçlarla ilgili ortaya konan bakış, mü-
eyyide şudur:

“Irz suçu (cinsel suç) dışında idam cezası olmayacak.”

Demek ki Partimiz, idam cezasını sadece cinsel suçlar için öngör-
mektedir. Dolayısıyla da kadın cinayetlerine, kadına yönelik cinsel suç-
lara bu denli duyarlı ve hassas yaklaşmaktadır Hareketimiz. 

İşte bu sebepten biz diyoruz ki:
Kadın-Erkek el ele, Devrimci Mücadeleye...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

22 Haziran 2022 
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Testereci Selman ve Suudilerin önünde
diz çöktünüz

Artık iyice anlaşıldı:
Sizde onurun, utanmanın arlanmanın zerresi olsun hiç teşekkül 

etmemiş de Amerikan kuklası, ciğeri beş para etmez, Arap Dünya-
sında bile lakabı “Testereci”ye çıkmış olan Muhammed bin Selman 
adlı insan sefaletinin ve Suudilerin önündeki bu diz çöküşünüz Tür-
kiye’nin de onurunu yaraladı. Hem de ağır biçimde...

Ne bilsin dünya kamuoyu sizin Amerika tarafından devşirilip Tür-
kiye’nin başına sömürge valileri gibi çöktürüldüğünüzü. Türkiye’yi 
asla temsil etme gibi bir niteliğinizin, bir özelliğinizin bulunmadığı-
nı...

Öfkeden deliye dönmemek, üzüntüden kahrolmamak elde değil. Şu 
utanç vericinin de ötesinde iğrenç, mide bulandırıcı diz çöküşünüze ba-
kın bir yahu...

Kaşıkçı katliamında
AKP’giller’in ilk değerlendirmesi

Önce ne dedin Tayyip sen, Kaşıkçı katliamıyla ilgili olarak?
Aynen şunu:

***
Videonun Tapesi
Cemal Kaşıkçı, Başkonsoloslukta ne yazık ki alçakça bir operas-

yonla, evet, şehit edildi.
Suudi Arabistan belgeleri dinlemek istedi ama bir de almak istedi. 

Ha, kusura bakmayın, dedik, o kadar değil. Dinletiriz, gösteririz ama 
vermeyiz.

Ha verelim de ondan sonra bir de bunları yok mu edeceksiniz?
Kendi istihbarat şefi bile, “Bu bir felaket, bu adam uyuşturulmuş”, 

diyor. “Ya böyle bir şey yapılamaz”, diyor.
Niye?
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Adam açık açık diyor ki, “Ben kesmesini iyi bilirim”, diyor.
Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu 

millet enayi değil...

***
İşte bu konuşan sensin, Tayyip...
Sadece bu konuşmaları yapmakla kalmadın. Washington Post’a da 

iki köşe yazısı yazdın. Birincisini, cinayetten tam 1 ay sonra, 2 Kasım 
2018’de, ikincisi de 30 Ekim 2019’da, aşağı yukarı 1 yıl sonra yazdın. 
Bak, birincisinde ne demişsin:

“Bu detaylardan daha önemsiz olmayan bazı soruların yanıt 
bulması, bu menfur olayı daha iyi anlamamızı sağlayacaktır. Ce-
mal’in cenazesi nerededir? Suudi yetkililerin cenazeyi teslim et-
tiklerini öne sürdükleri ‘yerel işbirlikçi’ kimdir? Bu ince ruhlu in-
sanın, katil emrini kim vermiştir? Maalesef Suudi makamları bu 
soruları yanıtlamayı reddetmektedir. Cinayeti işleyenlerin, Suudi 
Arabistan’da derdest edilen 18 şüphelinin içinde olduğunu biliyo-
ruz. Aynı şekilde bu şahısların kendilerine verilen ‘Cemal’i öldür-
me ve Türkiye’den ayrılma’ emirlerini yerine getirmek üzere geldi-
ğini de biliyoruz. Son olarak Cemal’in katledilmesi emrinin, Suudi 
hükümetinin en üst makamlarından geldiğini de iyi biliyoruz.”[50]

Ve devam ediyorsun yazmaya Tayyip:
“Dünyanın aynı soruları sormaya devam etmesi amacıyla eli-

mizde bulunan kanıtları, Amerika Birleşik Devletleri başta olmak 
üzere tüm dost ve müttefik ülkelerle paylaştık. Sorularımızın ce-
vaplarını ararken, Türkiye ve Suudi Arabistan’ın dostça ilişkiler 
içinde olduğunu vurgulamak isterim. Cemal Kaşıkçı’nın öldürül-
mesi emrini Hadim ül-Haremeyn Kral Selman’ın verdiğine inan-
mam kesinlikle mümkün değildir.”[51]

Ne diyorsun yani Tayyip?
Cinayet emrini Kral vermedi.
Geriye kim kaldı?
Senin kankan, Testereci Prens Muhammed bin Selman...
Aslında bebeler bile biliyor emri onun verdiğini ve Suudi Devleti’ni 

tek başına onun yönettiğini. Tabiî Amerika’nın kucağında olmak kay-
dıyla...

[50] https://www.aa.com.tr/tr/cemal-kasikci/cumhurbaskani-erdogan-washing-
ton-posta-kasikci-cinayetini-degerlendirdi/ 1301416.
[51] agy.
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Burada bir de Osmanlı Sultanlarının unvanlarını alıp kıçı kırık, ABD 
kuklası, halk düşmanı Suudi yetkililerine veriyorsun. “Hadim ül-Hare-
meyn” sıfatını, yani Mekke, Medine ve Kutsal Toprakların koruyucu-
su kollayıcısı-bakıcısı-hizmetkârı sıfatını alıp bu şerefsizlere veriyor-
sun. Böylece de Osmanlı Sultanlarıyla bu Amerikan kuklalarını eşitle-
miş oluyorsun.

Hani sen Osmanlıcıydın?
Senin her şeyin yalan, dümen, kandırmaca be Tayyip...
Gelelim bir yıl sonra yazdığın ikinci makalende dediklerine:

“Washington Post gazetesinde köşe yazarlığı yapan Suudi gaze-
teci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi, 11 Eylül terör saldırılarını say-
mazsak, 21. yüzyılın en büyük ve tartışmalı olayı sayılabilir. Zira 11 
Eylül’den beri hiçbir olay, uluslararası düzeni bu denli tehdit etme-
miş; dünyanın kabul ettiği kurallara meydan okumamıştır. Aradan 
bir yıl geçmesine rağmen cinayetle ilgili bildiklerimizin hâlâ sınırlı 
olması ise uluslararası toplumun üzerinde düşünmesi gereken üzü-
cü bir gerçektir. Suudi gazetecinin ölümünün tüm yönleriyle aydın-
latılıp aydınlatılmayacağı, çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşa-
yacağını belirleyecektir.”[52]

Bu tespitlerin muhakkak ki gerçeği ifade ediyor, Tayyip. Demek ki, 
Kaşıkçı Cinayeti 11 Eylül saldırılarını bir tarafa bırakırsak 21’nci Yüz-
yıl’ın en canavarca cinayetiymiş. Ve bu cinayetin tüm yönleriyle ay-
dınlatılıp aydınlatılamayacağı, faillerinin hak ettikleri cezaya çarptırılıp 
çarptırılamayacağı, “çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını be-
lirleyecek”miş, öyle mi?

Öyle...

Daha Katliamın ilk günlerinde
AKP’giller yan çizmeye başlıyor

Bütün bu sert söylemlerine karşın sen aslında yamukluğu baştan 
yaptın. Testereci lakaplı Prens Muhammed bin Selman’ı katliamın fail-
leri arasına koydurmadın. Bir numaralı fail olması gerekirken onu suç 
işleyenlerin dışında bıraktırdın. Davayı açtırdığın savcı, senden o doğ-
rultuda emir aldı. Mecburen de davayı öyle açtı.

Sonra sen katliam günü de çok önemli bir yamukluk yaptın. Diplo-
matik dokunulmazlık sadece büyükelçilikler için geçerlidir. Konsolos-
luklar, büyükelçilik statüsünde değildir, Uluslararası Hukuk Normları-

[52] https://t24.com.tr/haber/cumhurbaskani-erdogan-washington-post-a-yazdi-ka-
sikci-cinayeti-11-eylul-den-sonra-21-yuzyilin-en-tartismali-olayi-olabilir,841599.
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na göre. Burada işlenen ve işlenmekte olan adli olaylara ve ülke aleyhi-
ne vahim sonuçlar doğuracak olaylara, o ülkenin asayiş kuvvetleri anın-
da müdahale edebilir ve suçluları derdest edebilir. Bunun Türkiye’de de 
başka ülkelerde de örneğine rastlanmıştır. 

Kaşıkçı cinayetinde de olaya anında müdahale edilip katiller suçüstü 
derdest edilebilirdi. Veya Konsolosluk ablukaya alınarak çıktıkları anda 
yakalanıp sorguya çekilebilirdi. Bunlar yapılmadı. Cellâtlar geldikleri 
gibi özel uçaklarıyla ve suç aletleriyle ve hatta parçalara ayırıp valizle-
re doldurdukları Kaşıkçı’nın cesediyle birlikte çekip gittiler. 

Hadi bu yanlışları yaptın. Gelelim katliam sonrası televizyon ekran-
ları önünde yaptığın höykürmelere ve Washington Post’a yazdıklarına. 
İnsan o kadarcığında bile tutarlı olur, o sözlerinin arkasında durur, on-
ları fırıldak gibi 180 derece dönerek yalayıp yutmaz...

Suudi’den alacağın üç beş kuruş için
Kaşıkçı Davası’nı verdin geçtin

Şimdi ne yaptın?
Devşiricin, yapımcın ABD Emperyalist Haydudunun buyruğuna uy-

mak ve de Suudi alçaklarından üç beş dolar dilenebilmek için, yukarıda 
söyleyip yazmış olduklarının tamamını yalayıp yutuverdin be Tayyip...

Ne dedi Suudi?
Önce şu Kaşıkçı Davasını İstanbul Çağlayan Adliyesinden alıp tüm 

dosya bilgi ve belgeleriyle birlikte bize teslim edeceksin. Ancak ondan 
sonra seninle görüşebiliriz...

Ve sen bu emre anında uydun. Emrindeki kukla savcılar, Adalet Ba-
kanın ve onun altındakiler ve davaya bakan yargıçlar da senin buyru-
ğunu harfiyen yerine getirdiler. Malum ya sen ve avanen dış ilişkiler-
de yani yabancı devletler karşısında en irisinden en entipüftenine ka-
dar bir tavşan kadar korkaksınız ve bir kümes hayvanı kadar çaresizsi-
niz, uyumlusunuz...

Ama yurt içinde “ejderha”sın... 
Devleti bütün kurumlarıyla avcunun içine almış durumdasın. Emri-

ne uymakta tereddüt geçiren ya da yanlışlar yapan bakanlarını bile kü-
für ve hakaret yağmuruna tutup ya tokat manyağı yaparsın ya da yere 
yatırtıp kafasına ayağınla basarsın ve özür diletirsin onlara. Erdoğan 
Bayraktar’a yaptığın gibi...

Sonunda ne yaptın Tayyip?
Kaşıkçı Davasının dosyasını her şeyiyle birlikte Suudi’ye teslim 
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ediverdin...
Böylelikle de ortada ne insanlık bıraktın, ne vicdan merhamet, ne 

hak hukuk, ne kanun manun, ne yargı...
Başta Testereci gelmek üzere Suudi cellâtlar alacaklar Kaşıkçı Dos-

yasını, adalet dağıtacaklar, öyle mi?
Buna eşekler bile inanmadığı gibi “aii, aii” diye anırarak güler be 

Tayyip...
İşte siz busunuz be oğlum! Bütün insanlığınız, çapınız, kalibreniz bu 

sizin yahu! İnanın sizlerden birinin suretini gördüğüm ya da sesini duy-
duğum zaman sapasağlam olan midem bulanıyor, kusmamak için ken-
dimi zor tutuyorum. Derin nefesler alıp aklıma olumlu düşünceler geti-
riyorum. Ve de her seferinde, nasıl bu kadar insanlıktan uzak, insanlıkla 
zerre miktarda olsun ilgisi olmayan, bir dirhem olsun insani değer taşı-
mayan bu insanlar bu ülkede, hem de bu kadar çok miktarda yetişebil-
di, diye kahroluyorum. 

Suudi ülkesinde bir davetsiz “misafir”
Suudilerden hiç kimse davet etmediği halde sen geçen bayramda 

yani Ramazan Bayramında oraya gittin, değil mi Tayyip?
Gitmeden önce de hiç ıkınıp sıkılmadan, nefes alır su içer gibi gün-

de belki yüzlerce kez yaptığın şekilde bir yalan atıverdin, Tayyip. De-
din ki;

“Hadim ül-Haremeyn’in davetlisi olarak Ramazan Bayramımızı 
Kutsal Topraklarda geçireceğiz.”

Topladın bakanlarını, tabiî eski Meclis Başkanın ve Başbakanın 
Milyar Ali’yi de yanlarına koydun, doldurdun uçağa bunları, beraber-
ce Suudi’ye gittiniz. Cidde Havalimanı’nda kim karşıladı seni Tayyip?

Mekke Emiri yani Mekke Valisi Halid el Faysal...
Burada unutmadan belirtelim. Dönüşünde kim uğurladı seni Tay-

yip?
Vali bile değil, onun yardımcısı... Vali Yardımcısı uğurladı seni...
Ayrıca senin resmi ziyaret-gezi programına Kâbe’yi bile koymadı-

lar. Sen rica ettin; “Ya izin verin de Kâbe’yi olsun bir ziyaret edebile-
lim”, diye. Lütfedip verdiler Suudiler de sana bu izni. Oysa tüm Müslü-
man ülke liderlerinin ve ülke ileri gelenlerinin resmi ziyaret programla-
rının olmazsa olmazıydı Kâbe ziyareti. Yani seni bunun bile dışında tut-
tular. Ve sen, amigolarınla birlikte tam da Kâbe ziyareti yaptığın anda, 
seni fesli, sakallı, elinde dilenci tasıyla sadaka toplayan bir dilenci su-
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retinde gösteren fotoğrafını medyaya servis ediverdiler. Ve yine tam o 
anlarda, Suudi Devlet Televizyonu, bizdeki TRT’nin karşılığı olan te-
levizyon, seni Suudi’den hiç kimsenin davet etmediğini ve kendinizin 
oraya gittiğini yayımlayıverdi. İşte bununla ilgili haber:

“Erdoğan’ın Prens Selman’a sarıldığı karelerle [akıllara] kazı-
nan ziyaret ile ilgili iddiayı Suudi Arabistan’ın resmi televizyonu 
Al-İkhbariya öne sürdü.

“Daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Ankara, Suudi Ara-
bistan’ın daveti üzerine ziyaretin gerçekleştirileceğini açıklamıştı. 
Fakat Suudi Arabistan’ın resmi medya kuruluşu Al-İkhbariya, zi-
yaretin Erdoğan’ın isteği üzerine gerçekleştiğini aktardı.”[53]

Din alıp satmanız gibi, insanları Allah’la aldatmanız gibi yalan, dü-
men, riya, sahtekârlık sizin en büyük sermayeniz yahu...

Nasıl hiç rahatsızlık duymadan bunları yapabiliyorsunuz böyle, şa-
şıyoruz biz...

Ve ayrıca Tayyip, bak bir Suudi yetkili, daha doğrusu onun da arka-
sında olan Veliaht Prens Muhammed bin Selman ne diyor, sizin bu yeni 
oynaşınız için:

“Bizim ona ihtiyacımızdan daha çok onun bize ihtiyacı var ve o 
bizim ayağımıza geldi. Erdoğan bu duruşuyla milyarlarca dolarlık 
gelir kaybına uğradı. Bu yüzden ticaret koşullarını biz belirleyece-
ğiz.”[54]

Demek ki tam teslim vaziyettesiniz, Tayyip. Tümüyle diz çökmüş 
durumdasınız...

Testereci Türkiye’de devlet töreniyle karşılanıyor
Ve ne acıdır ki rezalet, ihanet ve kepazelik bu kadarla kalmadı. Tes-

tereci Muhammed bin Selman, avanesiyle birlikte Türkiye’ye geldi bir 
hafta önce-22 Haziran’da. 

Ve siz Testereciyi nasıl karşıladınız Tayyip?
Resmi törenle, değil mi?
Ve tören kıtasına bir şatafatlı “Selamünaleyküm” çekti Selman, de-

ğil mi?
Bereket ki tören kıtası onurunu korumasını bildi, Testereci’ye yanıt 

vermedi, yanıtsız bıraktı onu...

[53] https://artigercek.com/haberler/suudi-arabistan-erdogan-i-biz-davet-etmedik.
[54] https://www.a3haber.com/2022/04/30/suudi-yetkili-the-guardiana-konustu-er-
doganin-bize-daha-cok-ihtiyaci-var-ticaret-kosullarini-biz-belirleyecegiz.
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Sakın böyle yaptı diye tören kıtasını da cezalandırmaya kalkıp o 
onurlu vatan evlatlarının hayatlarını cehenneme çevirme. Dedik ya yu-
karıda; sen yurt içinde ejderhasın, güç yetirilmez bir cellâtsın diye, gö-
züne kestirdiğin her vatan evladının hayatını karartırsın hiç duraksama-
dan diye... 

Kaşıkçı Dava Dosyasını Suudi’ye devrederek yani kurbanın davasını 
cellâdının eline teslim ederek yaptığınız insanlık dışı, hukuk-ahlâk dışı, 
vicdan-namus dışı, utanma-arlanma-onur dışı buyruğunuza uymayı red-
deden İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı, saygıdeğer hu-
kuk insanı Nimet Demir’i mesleğinden ettiniz hiç acımadan, değil mi?

Olay şu:
“Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesine ilişkin davada dos-

yanın Suudi Arabistan’a gönderilmesine şerh düşen ve muhale-
fet eden İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Nimet Demir, 
Kahramanmaraş’a atandı.

“Demir, kararı Halk TV’den İsmail Saymaz’a değerlendirdi. 
“Saymaz’ın ‘Şerhinizden ötürü bu atamaya maruz kaldığınız 

düşünülüyor’ demesi üzerine Demir ‘Aynı şeyi düşünüyorum. Bana 
haber verilmedi. Beklemiyordum’ diye yanıt verdi. Demir, kara-
rından ötürü yaptırıma uğramasını ‘Demokrasi, insan hakları ve 
özgürlük anlayışının ve değerinin gereği neyse onu yapmaya çalı-
şıyordum. Bu otoriter yapılarda her zaman tepki görecek duruş-
tur. Ben de o duruşun şu anda mağduru konumundayım diyeyim’ 
diye yorumladı. Mesleği bırakmaya karar verdiğini kaydeden De-
mir, ‘Ailemle görüşüyorum. Onlarla birlikte ortak karar vereceğiz. 
Ama hemen dilekçemi vermeyi düşünüyorum’ dedi.”[55] 

Namuslu olmak, onurlu olmak, Gerçek İnsan olmak, hukuka ve ka-
nuna uygun davranmak size batıyor, değil mi Tayyip?.. 

Bakınız, bu namuslu hukuk kadını sizin kanun, insanlık ve ahlâk 
dışı buyruğunuza uymayı reddederken, verdirttiğin oy çokluğuyla kara-
ra nasıl bir şerh düşüyor:

“Uluslararası alanda işledikleri suçlardan dolayı ciddi manada 
yargılanmayıp, müeyyideye uğramadığını gören zorba yönetimle-
rin, bu durumdan cesaret alarak eylemlerini pervasızca sürdüre-
cekleri, zaman içerisinde bu tavrın teamüle ‘sünnete’ dönüşeceği 
kabulden varestedir. Bize yakışan, bu tavırları uluslararası plat-
formlarda dile getirmek suretiyle hukuksuzluk ve zorbalığın önü-
ne geçecek kurumların oluşmasında önayak olmak iken, ne yazık 

[55] https://onedio.com/haber/kasikci-davasinin-surulen-hakimi-meslegi-birak-
ma-karari-aldi-bu-kadar-cesur-olacaklarini-tahmin-etmiyordum-1077112.
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ki bu fırsatlar kaçırılmıştır. Davalar, bozulan ikili ilişkilerin düzel-
tilmesine diyet olarak verilmiştir.”[56] 

Bir karışıklığa yol vermemek için şu noktayı da belirtelim: 
İstanbul 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi, davanın Suudi’ye devredil-

mesine karşı yapılan itiraza bakan mahkemedir. Yani bir üst mahke-
medir. Devir teslim kararını oybirliğiyle verense İstanbul 11’inci Ağır 
Ceza Mahkemesidir. 

Biz hep diyoruz ya Tayyip; ne hukuk bıraktınız, ne yargı bıraktınız, 
ne kanun bıraktınız, ne kuvvetler ayrımı bıraktınız, ne Laik Cumhuriyet 
bıraktınız diye... İşte Türkiye’yi içine düşürdüğünüz çukur burasıdır.

Prens Selman Türkiye’ye geldi ve devlet töreniyle karşılandı, baş-
ta sen olmak üzere, dedik ya yukarıda. Peki nasıl gitti, onu kim uğurla-
dı Tayyip?

Bak, Suudi gazeteciler sayesinde onu da öğrenmiş olduk. Aşağıdaki 
fotoğrafa bakıver bakalım:

Kim var orada Tayyip?
Şahsın Hükümetinin başı, değil mi?..
Utanmanın dirhemini bırakmamışsın Tayyip be... 

[56] https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/cemal-kasikci-davasinin-atanan-ha-
kimi-nimet-demir-benim-tayinim-yargiyi-hizaya-getirme-tayinidir-1949570.
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Kaçak Saray’da Testereci’yi göklere çıkaran
güzellemeli, sazlı sözlü eğlence

Neyse, bütün bunları da bir kenara koyalım. Kaçak Saray’ında mü-
zikli, sazlı sözlü bir ziyafet çektin ya Prens Selman ve avanesine. Tabiî 
hep milletin sırtından. Yoksul, çilekeş, işsizlik-pahalılık cehenneminde 
kıvranan halkımızın sırtından. Halkın alınterinden, göz nurundan gasp 
ettiğin milyonları harcayarak...

Orada çalan müzik Arap müziğiydi, şarkı da Arapçaydı, değil mi?
Meğer o şarkı Suudi tarzı bir güzellemeymiş, bir marşmış be Tay-

yip... 
Arap dünyasında “Testereci” lakabıyla alaya alınan, iğrenç bir ya-

ratık gözüyle bakılan, senin kucaklaşmalara doyamadığın Prens Sel-
man’a yazılıp düzülüp okunan bir marşmış, bir güzellemeymiş.

Hem de kime okutmuşsun onu, biliyor musun Tayyip?
Kerkük Türkmeni (bu vesileyle Arapça bilen) TRT Sanatçısı Ahmet 

Tuzlu’ya. Zavallı sanatçımızı bu iğrenç, bu rezil oyununa aracı etmiş-
sin be Tayyip. Temas ettiğin kim varsa kirlendiriyorsun, küçültüyorsun, 
bayağılaştırıyorsun onları da. Mecburen yapıyorlar bunu: Kimisi çıka-
rı öyle gerektirdiğinden, kimisi de korkusundan, işimi kaybetmeyeyim, 
bir zulme uğramayayım diye. Kirletemediklerini de işte yukarıda andı-
ğımız onurlu kadın hukukçumuz gibi anında ezip cezalandırıp mesle-
ğinden ediyorsun. 

Şimdi gelelim o güzellemenin içeriğine...
O da şöyleymiş Tayyip:

***
KİMSE KUSURA BAKMASIN; BÖYLE BİR REZALET OLA-

MAZ!
Çoktan beri yazı yazmıyordum.  Ancak Suudi Veliahtı Selman’a 

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda verilen şarkılı şamatalı yemekte, söyle-
diği Kerkük türkülerini kimi zaman hüzünlenerek, kimi zaman neşelene-
rek ama zevkle dinlediğimiz TRT sanatçısı Türkmen kardeşimiz Ahmet 
Tuzlu’ya söylettirilen ve kamuoyunun “Arapça şarkı” olarak bildiği 
Selman Methiyesi üzerine yazmak istedim. “Selman Methiyesi” diyo-
rum, çünkü öyle.

Bu sözde şarkı, İstanbul’un göbeğinde işlenen en vahşice, en adi-
ce, en alçakça, en ahlâksızca cinayetin azmettiricisi olduğu dünya âlem 
tarafından kabul edilen Selman için yazılan su katılmamış bir methiye.

Bu cinayetle ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan da şunları söylemişti:

“Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan bizden belgeleri almak iste-
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di. Belgeleri dinletiriz ama vermeyiz; bir de bunları yok mu edeceksi-
niz? Ses kaydında üst düzey asker açıkça, ‘Ben kesmeyi iyi bilirim’ di-
yor. Bunlar dünyayı enayi zannediyor, insanları enayi zannediyor. Bu 
millet enayi değil; hesabı sormasını bilir.”

Peki, hesabını sorduk mu? Hayır! Üstüne üstlük azmettirici Türki-
ye’ye davet edildi, henüz Kral olmamasına rağmen Kral gibi karşılan-
dı, devlet protokolümüzün hilafına dönüşünde de uçağa kadar gidilip 
yolcu edildi. Oysa Sayın Cumhurbaşkanı Suudi Arabistan’a gittiği za-
man Vali seviyesinde birileri tarafından karşılanıp uğurlanmıştı, öyle 
değil mi?

Bunları geçelim de beni, en çok o sazlı sözlü yemekte Selman için 
söylenen methiye rahatsız etti. Keşke Ahmet Tuzlu gibi bir sanatçımız 
buna alet edilmeseydi. Acaba diyorum, acaba Sayın Cumhurbaşkanı o 
methiyeden ve özellikle sözlerinden haberdar mı idi ya da birilerinin iş-
güzarlığı mı idi?

O methiyenin Suudi Arabistan’da dolaşan videosunu da dinledim, 
Ahmet Tuzlu’nun okuduğunu da dinledim. Arapçam hele de böyle met-
hiyeleri tercüme etmeye yeterli olmadığı için bilen arkadaşlardan yar-
dım aldım ve o sözler karşısında kendi adıma, milletim, devletim adı-
na utandım. Kimse kusura bakmasın; eleştiri en tabii hakkımdır ve bu 
hakkı kullanıyorum.

 Sözü fazla uzatmaya gerek yok. O methiyenin Türkçe sözlerini oku-
yunca zaten hak vereceksiniz. İşte o sözler:

Allah büyüktür
Yolumuz uzundur
Düşmana zehir saçarız
Bu Suudili daha yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
En saf ve en değerli ülke
Seninle birlikte birleşiriz
Ve efendimiz için sözümüze sadık kaldık
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Birleşme bayrağı üsttedir
Yükseklerde ve şimşeklerin üstünde
Sana şan her zaman yakışır
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
İhtişam sahibi Selman
Yolu görkemli yoldur
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Selman kararlı Selman
Verici ve birleştiricidir
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Efendim ve en üstün destek
Halkın hepsi senin askerin
İşaret et sana karşı toplananları ezelim
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Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Atalarımızdan vasiyet
Ve torunlarımıza miras
Ülkemiz için ölmek
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Yapıcı, benim evimi yapan
İlerleme, kalkınma ve refah
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Merhaba gençliğin prensi
Efendim hoş ve ince
Emellerin Bulutlara kadar uzanır
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Halk vizyonunuzu destekliyor
Seni aklınla seviyor
Ve kişiliğine bağlıdır
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Arapların güvenliği bizim güvenliğimizdir
Kim barışımızı ihlal ederse
Zaman okumuza muhatap olur
Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]
Askerlerimiz tehlike anında
Kırmızı ölüm için susuz kalır
Hava, kara ve deniz
Bu Suudili yukarı yukarı Suudi… [57]

***
Yukarıda da belirttiğimiz gibi ciğeri beş para etmez, insan sefale-

ti ve Arap Dünyasında bile adı “Testereci Cellât”a çıkmış bir Amerikan 
kuklasına yapılan ve Kaçak Saray’da senin Selman’a yağ yakmak için 
icra ettirdiğin bu güzellemeyi dinlerken hiç mi biriniz rahatsızlık duy-
madı, Tayyip?

 Yahu siz nasıl bir canlı türüsünüz böyle... Yüz milyarlarca dolarlık 
silahına, modern uçaklarına, füzelerine, harp araç ve gereçlerine rağ-
men donanımsız Şii Husiler karşısında bile kara savaşında hiçbir var-
lık gösteremeyen ve onların Suudi toprakları üzerinde ilerleyişini dur-
duramayan Suudi Ordusuna ve Suudi Krallığı’na yapılan bu güzelleme 
ancak gülünç olabilir yahu... Suudi’nin bütün develeri bu güzellemeye 
kahkahalarla güler...

Ama siz inanırsınız, değil mi Tayyip?..
Gerçi siz de inanmazsınız da üç beş dolar için inanmış görünürsü-

[57] Osman Oktay, https://www.habererk.com/kimse-kusura-bakmasin-boyle-bir-re-
zalet-olamaz-1.
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nüz, inanmışı oynarsınız. Tabiî onuru bir tarafa fırlatıp atmak kaydıy-
la yaparsınız bu işi. 

Ne diyor güzellemenin nakaratında?
“Bu Suudili yukarı yukarı [üsttedir, yukarıdadır, üstündür]”
Senin Kaçak Saray’ında bu güzelleme yapılırken sen ve avanen ne 

olmuş oluyor Tayyip?
Siz de “Aşağı aşağı, daha aşağı ve çukura” olmuş oluyorsunuz değil 

mi? Aynı zamanda bu söylenmiş oluyor. Ve siz bunu afiyetle yiyip yu-
tup hazmediyorsunuz, Tayyip...

Ve sanırız-kuvvetle muhtemeldir ki bu rezaleti de sen ve avanen dü-
zenledi be Tayyip... Vicdansız, kriminal psikopat Testereci’ye şirinlik 
yapıp üç beş dolar daha fazla koparabilmek için böylesine alçalmayı, 
diz çökmeyi sizler planlayıp programlayıp uyguladınız be Tayyip...

Ve biz, sizler gibi insan suretinde yaratılmış olmasına rağmen insan 
gibi yaşama hakkını kullanmaktan vazgeçip kendini böylesi durumla-
ra düşürenler için de üzülürüz ama bizi esas olarak üzüntüden kahre-
den, acılara boğan şey; sizin gibilerin hem bu Testereci alçaklar nezdin-
de hem de dünya halkları nezdinde Türkiye’yi temsil ediyor görünme-
nizdir. Türkiye’nin onurunu da o alçakların ayakları altına atıp çiğne-
tiyorsunuz bu davranışınızla. O katiller sürüsünün ayakları altında çiğ-
netiyorsunuz. 

İşlediğiniz bu ağır suçun da hesabını vereceksiniz Tayyip, bundan 
da hesaba çekileceksiniz. Biz yaparız böyle şeyler ve yanımıza kalır, 
diye düşünmeyin asla.

Testereci Cellat’a düzenlenen onur kırıcı eğlenceyi 
demagoji yaparak savunuyorsunuz

Ve elbirliğiyle ortaya koyduğunuz bu Kaçak Saray rezaletini, Kaçak 
Saray’da oynadığınız bu iğrenç tiyatroyu, senin sözcün Kalın İbrahim 
nam hafız bak nasıl savunuyor, binbir demagoji yaparak:

“Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman’ın 
Türkiye’yi ziyareti, muhalefet cephesinde tepkilere neden oldu. 
Cemal Kaşıkçı cinayeti sonrası ilk resmi ziyaretini gerçekleştiren 
Prens Selman hakkında sorulan, ‘Prens Selman’ın gelişi dış politi-
kada bir U dönüşü müdür?’ sorusunu yanıtlayan Cumhurbaşkan-
lığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ‘Uluslararası ilişkilerde ezeli ve ebedi 
düşmanlık olmaz. Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu.’ 
yanıtını verdi.

“(...)
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“Bir başka ülkenin vatandaşlarının yargılanması söz konusu 
burada. O kişilerle ilgili Suudi Arabistan’da bir hukuki süreç oldu. 
Dediğim gibi bizim vicdanımızı rahatlatmayabilir. Hukuki açıdan 
baktığımızda 6706 uygulandı. Başka ülkeler de başka türlü girişim-
ler de yapabilirdi. Bir iki yerde bireysel davalar açıldı.

“(...)
“ABD’de başka yerlerde. Bizim bu davalara dahlimiz söz konu-

su olmaz. Ailesinin bir dava süreci olmadı Cemal Kaşıkçı’nın. Ka-
tılalım, katılmayalım bir hukuki süreç işletildi. Bir başka ülkenin 
vatandaşlarının yargılanması söz konusuydu. Bununla ilgili adli iş-
lem yapıldı, orada 16 kişiyle ilgili mahkeme yapıldı ve cezalar ve-
rildi. Dolayısıyla hukuki olarak baktığımızda bu tarafı ihmal et-
mek lazım. [58]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; Tayyip, Kalın İbrahim Hafız’ı boşuna 
seçmemiş sözcüsü olarak. Bunda da demagogluk kallavi. Yalan, dü-
men, hile, kandırmaca kallavi boyutlarda. Tabiî bu tür özellikler Tay-
yipgiller için en makbul özellikler olarak kabul edilir.

Söylediği her bir cümle, demagojik açıdan birbirinden daha iğrenç, 
daha mide bulandırıcı. Sen bu davayı cellatlarının eline teslim etmek-
le insanlığından vazgeçiyorsun yahu bütünüyle. İnsanlığa dair her tür-
lü değerden, anlayıştan vazgeçiyorsun. Ulusal egemenlikten vazgeçi-
yorsun. 

Bir de şunu söylüyor ya Suudi Arabistan’da yaşayan ailesi için: “Ai-
lesinin bir dava süreci olmadı”, diyor. 

Bir; nasıl olacaktı? Böyle bir şeyin olabilmesine imkân var mı? On-
lar da mı kellelerini, boyunlarını vurdursalardı babalarının hakkını ara-
maya kalkıp da? Kaldı ki onlar hak aramaya kalksalar ne olacaktı? Su-
udi’de yaşanmış olan sözde trajikomik dava süreci yaşanmamış mı ola-
caktı?

Kaldı ki ailenin tümden davaya hiç karışmadığı doğru değil. Şöy-
le ki;

Suudi’de 16 kişi kukla mahkemede güya yargılandı. Bunlardan 
8’ine beraat verildi. 3’üne 24’er yıl hapis, 5’ine de idam cezası verildi. 
Sonrasında da aile adına çağrılan Kaşıkçı’nın oğlu mahkemeye getiril-
di. İdam mahkûmlarını affedip etmeyeceği soruldu. Tabiî Kaşıkçı’nın 
oğlu da mecburen “affediyoruz”, dedi. Çünkü adı gibi biliyordu ki aksi 
durumda kendisinin ve ailesinin de başına bir süre sonra bir bahaneyle 
babasının yaşadığı bir facia getirilecekti. Böylece idam mahkûmlarının 

[58] https://www.sondakika.com/dunya/haber-cumhurbaskanligi-sozcusu-kalin-sel-
man-in-gelisi-15041059/.



cezası da hapse çevrilmiş oldu...
Sonrası mı?
Sonrasında da tabiî ki, bu kişiler güya hapiste yatıyor görünür ama 

cezaevi dışında normal hayatlarını yaşamaya devam edip gider. Hem de 
ödüllendirilerek... Efendileri tarafından verilmiş riskli bir emri başarıy-
la yerine getirmiş olmalarından dolayı...  

Bu işlerin böyle olduğunu Kalın İbrahim Hafız da, “TR001” kod 
adıyla CIA’ca devşirilmiş olan bu vatandaş da, adı gibi bilir... Bilir ama 
o da mecburdur böyle oynamaya. Çünkü o da böyle oynayarak arpalığa 
konabilmektedir aile boyu...

Bakın, yeni bir haberden öğrendiğimize göre bu şahsın kızı Rumey-
sa Kalın Karabulut da şu an TRT World’de çalışmaktaymış. Hem de 
işin magazin boyutu diyelim hani medyanın söyleyişiyle; türbanını at-
mış olarak...

Ne diyor Kalın İbrahim bir de?
6706 sayılı kanuna dayanarak biz bu işi yaptık, diyor. Oysa yaptıkla-

rı burada da bir sahtekârlıktan ve kandırmacadan başka hiçbir şey değil. 
6706 Sayılı Uluslararası Adli İşbirliği Mevzuatının başlangıcında bulu-
nan 4’üncü maddesi aynen şunu der:

“Adlî İşbirliği Taleplerinin Reddi
“MADDE 4- (1) Yabancı devletlerin adlî iş birliği talepleri;
“a) Türkiye’nin egemenlik hakları, millî güvenliği, kamu düze-

ni veya diğer temel çıkarlarının ihlal edilmesi,
“b) Talebe konu fiilin sırf askerî suç, düşünce suçu, siyasî suç 

veya siyasî suçla bağlantılı bir suç olması,
“c) Talebe konu kişinin ırkı, etnik kökeni, dini, vatandaşlığı, 

belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasî görüşleri nedeniyle 
bir soruşturma veya kovuşturmaya maruz bırakılacağına veya ce-
zalandırılacağına ya da işkence veya kötü muameleye maruz kala-
cağına dair inandırıcı nedenlerin bulunması,

“ç) Talepte bulunan devlette savunma hakkına ilişkin temel gü-
vencelerin bulunmaması hâllerinde reddedilebilir.”[59]

Bütün bunları Kalın İbrahim bilmiyor mu?
Adının Kalınlığını bildiği gibi tabiî ki biliyor. Ama onun görevi de 

demagojik laf salatası yapmak, gargara yapmak, gözlere kül serpmek. 
O da bu konuda maharetli işte. CIA boşuna devşirip “TR001” kod adıy-
la kodlandırmamış bunu. Ve Tayyip’in yanına senin sözcün olsun diye 

[59] https://bit.ly/3TwF2Yc.

266



boşuna yerleştirmemiş. Bunların alayı demagojide, kandırmacada, ya-
landa, iftirada, riyada hep bir numaradırlar. 

Bu mide bulandırıcı sözleri daha fazla irdelemeye devam etmeye-
lim isterseniz. Bunlarda insani değerler de ulusal değerler de tümden if-
las noktasındadır. 

Bunlar böyle de… Ülkemizi böylesine onursuz bir duruma düşür-
dükleri için onların bu suçları hakkında da bir suç duyurusunda daha 
bulunması gerekir herhalde Avukat Yoldaşlarımızın, Kaçak Saray’da 
yaşatılan bu rezalet hakkında. Başta Tayyip, sonra bu rezaletin tertip-
lenmesinde yer alan onun avanesindeki şahıslar ve o iğrenç, yüzkara-
sı güzellemeyi okuyan TRT Sanatçısı zavallı ve oradaki müzisyen eki-
bi hakkında. 

Kötülerin ömürleri uzadıkça, kötülükleriyle birlikte suçları ve gü-
nahlarının artıyor olması gibi Tayyipgiller’in ve Kaçak Saray avanesi-
nin saltanatı uzadıkça böylesine iğrenç ve birbirinden mide bulandırı-
cı suçları artacak. Adamlar suç makinesi; hem de hiç ara vermeden ça-
lışan...

Hep söyleyegeldiğimiz gibi sonları artık iyice yaklaştı. Tabiî sonla-
rıyla birlikte hesaba çekilecekleri günün gelişi de...

29 Haziran 2022 
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Mustafa Kemal düşmanı Nakşi tarikatı şeyhi 
Ustaosmanoğlu’nun cenazesinde

AKP’giller de saf tuttu
Birkaç gün önce, bilindiği gibi, Nakşibendî Tarikatı’nın Fatih’te-

ki İsmailağa Camii’ni karargâh tutmuş, orada 68 yıldır imamlık yap-
ma bahanesi altında saf, cahil, bilinçsiz insanlarımızı zihin hasarı-
na uğratarak Ortaçağ’ın zifiri karanlıklarına götürebilmek için gece 
gündüz demeden kan teri dökerek çalışan bir halk düşmanı, bir Laik 
Cumhuriyet ve Mustafa Kemal düşmanı, bir Kuvayimilliye düşma-
nı öldü...

Cenaze törenine on yıllardan bu yana ona sadakatle bağlı olan 
ve sürekli desteğini ve cemaatinin oyunu almış olan Kaçak Saray-
lı Tayyip başta gelmek üzere onun bakanları ve onun eski akıldane-
si ve başbakanı olan Davidson Ahmet ön safta hazır bulunmak kay-
dıyla katıldı.

Tabiî hep söyleyegeldiğimiz gibi, bu Tayyipgiller zaten kendileri de 
Kaçak Saraylı Hafız’ın şeyhliğinde bir tarikat olmak kaydıyla, bir ta-
rikatlar ve cemaatler koalisyonudur. Türkiye’nin tüm şehir, kasaba 
ve köylerini örümcek ağı gibi sarmış bulunan ve hepsi de istisnasız 
ABD ve AB Emperyalistlerinin kucağında oynayan bu din tüccarla-
rı, bu din alıp satarak insanlarımızı Allah’la aldatan din derebeylik-
leri, sonunda 20 yıldan bu yana Türkiye’nin başına bela olan Tayyip-
giller İktidarını üretti...

Bunlar durup dinlenmeden her ağızlarını açışta, her soluk alışta din 
alıp din satarlar. İçtenlikli, saf, bilinçsiz, cahil insanlarımız da bunları 
Gerçek Müslüman sanır. Bunları vatansever sanır. Oysa bunlar, Birin-
ci Kuvayimilliye’de de emperyalist işgalcilerle iç içe, yan yana olmuş-
lardı, o günden bugüne de hiç duruşlarını, tutumlarını değiştirmediler. 
Yani Uluslararası Emperyalistlerin dinci maskeli ajanlarıdır bunların ta-
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mamı...
İnsanlarımızı kafadan uyuşturabilsinler ki onları, efendileri olan 

ABD-AB Emperyalistlerinin çıkar arabalarına bağlaya-bilsinler, koşa-
bilsinler...

Bunlar; Antika Tefeci-Bezirgân Sermayenin 1400 yıldan bu yana 
üretmiş bulunduğu demagojik, insan aklıyla alay eden ve tamamı da ya-
lanlar üzerine kurgulanan zengin kültürel mirasa sahiptirler. O bakım-
dan bunlar, insanlarımızı İblisçe kandırırlarken hiç sıkıntı çekmezler. 

Ortaçağcı Nakşi şeyhi kadınlara
erkeğin kölesi olmayı layık görüyor

İşte bu Mahmut Ustaosmanoğlu’ndan bu konuda birkaç fetva:
“Bir baldız eniştesine gözükmemelidir. Beraber bir sofrada ye-

mek yememelidir. Yalnız olarak bir yolda yürümemelidir.
“Kadınların şoför olarak arabaya binmeleri şehevata girer. 

Bunu ben kendi kafama göre söylemiyorum. Bu ayetin tefsirini ya-
pan Hz. Ali diyor ki bu gibi bineklere binmek şehevattandır.

“Kadınları aldılar işe, erkekler kaldı işsiz.
“Şimdi kadınları okutuyorlar, düştü tavuk çakalın eline, tavuk 

çakalın eline düşerse ne olur? Çakal onu yer.
“Kadınların şerefi gizli kalmalarında ve erkeklerle görüşmeme-

lerindedir. Kadın çalışacak diye tutturmuş, sonra aç kalırlarmış. 
Sen karışmasana, o Allahu Teâlâ yarattığının rızkını verir. Sen ye-
ter ki adam ol, Müslüman ol, uslu ol, akıllı ol.

“‘Kızlar katiyen ortaokul, lise üniversiteye gitmez. Bunun fet-
vası yoktur. Siz melek gibi kızlarınızı, çocuklarınızı nasıl o gibi yer-
lere teslim edersiniz? Kızlarımızın tek gideceği yer kız medreseleri 
vardır. Oraya gidecekler. Hiç erkekle işleri yoktur.” [60]

“-Ben kadınların dükkân açmasını asla helal görmüyorum
“-Çok acayip bir zamandayız. İki karı almak çok zor, çok zor!
“-Kadından memur olmaz. Kadınlar mektebe gitmez. Duyma-

dık demeyin!
“-Kadın sokakta gezecek bir şey değildir, erkeğe gözükecek bir 

şey değildir.
“-Ey kadınlar! Altınlarınızı öttürmeyin, erkeklerin nefsi uyanır.
“-Kadınlar okullardan, dairelerden çekilmelidir, 104 kitaptan 

biri bile fetva vermez kadınların çalışacağına dair. Kız çocuğunun 

[60] https://www.yenicaggazetesi.com.tr/ismailaga-cemaati-lideri-mahmut-us-
taosmanoglunun-sohbetlerinde-soyledikleri-yeniden-gundem-oldu-kadinlar-i-
cin-soyledigi-sozler-dikkat-cekti-556233h.htm#17.
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orta mektepte, lisede işi yoktur. Benîisrail’in ilk yıkılışı kadınlar 
yüzünden oldu. Kadınların vazifesi; ev işleri yapmak, efendisine 
itaat etmek ve millete, memlekete hayırlı evlat, asker yetiştirmek. 
Budur kadının vazifesi başka yok!

“-Zaruret olmadan kadınlar alışverişe çıkıyorlar, direksiz kub-
beleri yıkacak bunlar!

“-Efendisi vefat etmiş bir hanımın nafakası temin ediliyorsa 
dört ay on gün evinden dışarı çıkamaz. Hatta bulunduğu apartman 
dairesinin üst katına ya da yan dairesine dahi gidemez…

 “(...)
“Bazıları da diyorlar ki efendi hazretleri kuddise sirruh bana 

izin verdi diyorlar. Ben kimseye izin vermedim. Bir de yalan söylü-
yorlar. Öyle deyip bütün kadınları şoför yapıp yoldan çıkaracaklar. 
Onların arabalarına binenlerden de razı değilim.

“Yolda giderken birine çarpsa kaza olsa polis onu kucağına alıp 
götürecek eğer bu hanımlar bundan vazgeçerlerse eski muhabbeti-
lerimi sürdürürüm.

“Benim bir kızım var.  Sana koca İstanbul’u vereceğiz. Kızın 
şoförlük öğrensin. Vallahi billahi müsaade etmem. Sen ona şoför-
lük değil İstanbul’un dünya sevgisini veriyorsun. Dünya sevgisi 
insanı sarhoş eder. Sarhoş adama bütün kitapları okusanız anla-
maz.” [61]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, Hazret ne rol biçiyor kadınlarımıza, kız-
larımıza?

“Mutfakla yatak odası arasında ömür tüketmeye mahkûm kölelik.” 
Başka hiçbir şey değil... Yani İnsanın yarısını sosyal hayattan çekip eve 
hapsediyor. Tabiî dolayısıyla üretimden de tümüyle uzak tutmuş olu-
yor kadını. 

Bu Ortaçağcı zehir saçıcısı, afyon tüccarı; tüm bunları kendi hayal-
hanesinden mi uyduruyor?

Ne acıdır ve ne yazıktır ki değil...

Kitaplı dinlerin hepsinde kadına biçilen rol köleliktir
Bugün de varlığını sürdüren, Ortadoğu kökenli üç Kitaplı Dinin ta-

mamında kadınlar bu statüdedir. 
Kur’an’ı ele alalım. İşte Ahzab Suresi, işte oradan birkaç ayet:

“Ey Peygamberin hanımları! Sizler herhangi bir kadın gibi de-
ğilsiniz. Allah’tan sakınıyorsanız edalı konuşmayın, yoksa, kalbi 

[61] https://www.veryansintv.com/mahmut-ustaosmanoglunun-kadinlara-yone-
lik-sozleri-gundemde/.
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bozuk olan kimse kötü şeyler ümit eder; daima ciddi ve ağırbaş-
lı söz söyleyin.

“Evlerinizde oturun; eski Cahiliyye’de olduğu gibi açılıp saçıl-
mayın; namazı kılın; zekâtı verin; Allah’a ve Peygamberine itaat 
edin. Ey Peygamberin ev halkı! (ehl-i beyt) Şüphesiz Allah sizden 
kusuru giderip sizi tertemiz yapmak ister.

“Ey inananlar! Peygamber’in evlerine, yemeğe çağırılmaksı-
zın vakitli vakitsiz girmeyin; fakat davet edilseniz girin ve yemeği 
yiyince, dağılın. Sohbet etmek için de girip oturmayın. Bu haliniz 
Peygamber’i üzüyor, o da size bir şey söylemeye çekiniyordu. Allah 
gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamber’in eşlerinden bir şey is-
teyeceğinizde onu perde arkasından isteyin. Bu sayede sizin gönül-
leriniz de, onların gönülleri de daha temiz kalır. Bundan sonra ne 
Allah’ın Peygamber’ini üzmeniz ve ne de O’nun eşlerini nikâhla-
manız asla caiz değildir. Doğrusu bu, Allah katında büyük şeydir. 

“Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına, 
dışarı çıkarken üstlerine örtü almalarını söyle; bu, onların hür ve 
namuslu bilinmelerini ve bundan dolayı incitilmemelerini daha iyi 
sağlar. Allah bağışlar ve merhamet eder.”[62]

Evet, arkadaşlar; ne diyor Kur’an ve Ahzab Suresi?
Peygamber hanımları, diyor, evlerinde oturacaklar. 
Onlar tüm Müslüman kadınların örnek alması gereken kadınlar de-

ğil mi?
Evet, aynen öyle.
O zaman bütün Müslüman kadınları da eğer Allah’a yakın olmak is-

tiyorlarsa evlerinde oturmalıdırlar...
Fakat yukarıda aktardığımız 59. Ayet, dışarıya da çıkabileceklerini 

söylüyor, öyle değil mi?
Burada bir çelişki var. 33. Ayette “evde kalın, evinizde oturun”, de-

niyor; 59. Ayette “dışarıya çıkarken üstlerine örtü almalarını” söylüyor. 
Tabiî sadece Peygamber hanımları için söylemiyor 59. Ayet. Bütün mü-
minlerin hanımları için de söylüyor o buyruğu. 

Biz buradan şunu anlıyoruz ki ancak belli şartlarda, mecbur kaldık-
ları durumda kadınlar, tabiî Peygamber eşleri de dahil olmak üzere, dı-
şarıya çıkabileceklerdir, üzerlerine örtülerini almaları kaydıyla...

[62]Ahzab Suresi, 32, 33, 36 ve 59. Ayetler, Diyanet İşleri Meali.
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Kadınları yıkan ayetler Medine döneminde gelir
Ahzab Suresi, ortaya konuş sırasına göre, yani İslamiyet’in oluşum 

sürecinde 23 yıllık sürenin 18’inci yılında tebliğ edilir Müslümanla-
ra. Yıl olarak 627 yılında, Hz. Muhammed’in vefatından 5 yıl önce. 
Kur’an’ın 90’ıncı Suresidir. Tabiî Medine’de ortaya konan Suredir. 

Medine’de ortaya konan, yine İslam’ın son yıllarında tebliğ edilmiş 
olan, kadınları yıkan dört Sureden ikincisidir, Ahzab Suresi. “Mekki” 
diye adlandırılan, Mekke’de ortaya konulan 86 Surenin hiçbirinde ka-
dınları yıkan ayetler bulunmaz. Çünkü Mekke’de Cihat yoktur. Dolayı-
sıyla da İslam’ın bu 13 yıllık sürecinde ne Cihat yapılmıştır ne maddi 
ganimet elde edilmiştir ne de köle, cariye...

Ayrıca da Mekke dönemi Hz. Muhammed’in çok çekindiği ve sevip 
saydığı ilk eşi, İslamiyet’i de birlikte oluşturmuş olan Hz. Hatice’nin 
varlığı dönemidir, sağlığı dönemidir. Hz. Hatice, bilindiği gibi Mek-
ke’nin en asil, en saygıdeğer ve en zengin kadınlarından biridir. Onun 
sağlığında Hz. Muhammed, kadınlar aleyhine, kadınları yıkan bir söz 
söylemeyi, bir ayet ortaya koymayı bırakalım yapmayı, aklından dahi 
geçiremezdi. Hayal dahi edemezdi. Hz. Hatice’den öylesine çekinir ve 
onu öylesine sever sayardı.

Hep söyleyegeldiğimiz gibi, Müslüman kadınların en büyük talih-
sizliği Hz. Hatice’nin erken ölmüş olmasıdır. Onun ölümünden son-
ra Hz. Muhammed hem çok eşliliğe yönelmiş hem de kadınlar aley-
hine erkek egemen kültürü ve onun ekonomik altyapısını oluşturan 
Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının kadına biçtiği rolü ayetler-
le Kur’an’a sokabilmiştir. 

Medine dönemi kadınlar için felaket anlamına gelen, cehennemcil 
Surelerin ortaya konduğu dönemdir. Cihatlar dönemidir, bununla ge-
len büyük ganimetler, ele geçirilen erkek ve kadın köleler dönemidir. 
Bunca bol kadın köle yani cariye, ganimete paralel olarak paylaştırılın-
ca, Müslüman erkeklerin de maddi yaşam koşulları rahatlamış, geniş-
lemiştir; bu sayede de o bol miktardaki kadın köleye-cariyeye bakabil-
me imkânı doğmuştur.  

Kadınları istediğiniz şartlarda evde tutabilmek için onları böyle buy-
ruklarla mahkûm edip cezalandırmanız gerekmektedir. 

Kadınlar Cihat yapamaz, yapmaz. Sadece Cihat sonunda ganimet 
olarak yani maddi zenginliklerle birlikte ele geçirilir, paylaşılır savaş-
çılar arasında. Ve cariyelerin güzelliğiyle ün salanları önde gelen ünlü 
sahabilere verilir. En güzel olarak belirleneni de Hz. Muhammed’in pa-
yına düşer. 
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Maddi ganimetlerin paylaşımına geçilmeden önce Hz. Muham-
med’in en güzel cariyeyi belirleyip alması adettendir. Hatta kuraldır. 
Hz. Muhammed’in sadece kendisinin sahip olduğu bu ayrıcalığa ya da 
kurala “Safiyy” denir. Anlamıysa, “zata mahsus, şahsa özel” demektir. 
Ki bu zat, Hz. Muhammed’dir. 

Müslüman toplumlarda yaygın olarak kullanılan “Safiyye” ya da 
“Safiye” kadın adı da buradan kaynaklanır. Hatırlanacağı gibi Safiye, 
Hz. Muhammed’in Hayber Seferi sonrasında ele geçirilen cariyelerin 
en güzelidir. Babası Hayber Yahudilerinin Reisiydi. Bu savaşta baba-
sı, kardeşi ve genç eşi -daha yeni evlidirler- Müslümanlar tarafından 
öldürülür Safiye’nin. Hz. Muhammed ona İslam’a geçmesi koşuluyla, 
onu özgür kılacağını ve eş olarak alacağını söyler. O da kabul eder. Tam 
bilemiyoruz, belki de mecburen... Ve üç günlük Hayber-Mekke arası 
yolculuk süresini bile bekleyemeyen Hz. Muhammed, yolda iki hur-
ma ağacı arasına bir bez bağlatarak onun arkasında evlenip gerdeğe gi-
rer Safiye’yle. 

Daha önce de sözünü etmiştik birkaç kez. Kadınları ikinci kategori 
insan sayan diğer buyruklar Nisa ve Nur Surelerinde ortaya konur. Nisa 
Suresi, Ahzab’dan bir yıl sonra yani 628’de tebliğ edilir Müslümanlara. 
92’nci Suredir. Nisa Suresi’nde de erkeğin kadın üzerindeki hâkimiye-
ti, iyice ezici hale getirilir. 34. Ayet aynen şöyle buyurur:

“Allah’ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü ve erkekle-
rin, mallarından sarfetmelerinden dolayı erkekler kadınlar üzeri-
ne hâkimdirler. İyi kadınlar, gönülden boyun eğenler ve Allah’ın 
korunmasını emrettiğini, kocasının bulunmadığı zaman da koru-
yanlardır. Serkeşlik etmelerinden endişelendiğiniz kadınlara öğüt 
verin, yataklarında onları yalnız bırakın, nihayet dövün. Size itaat 
ediyorlarsa aleyhlerine yol aramayın. Doğrusu Allah Yüce’dir, Bü-
yük’tür.”[63] 

 Ve gelelim Nur Suresi’ne. Bu da 102. Suredir. Ortaya konuş tari-
hi aşağı yukarı 629-630 ya da en fazla 631 yılları arasındadır. Yani Hz. 
Muhammed’in vefatından bir iki yıl öncedir. 

Burada da ortaya konan kadın karşıtı ayet şöyle der:
“Mümin kadınlara da söyle: Gözlerini (harama bakmaktan) ko-

rusunlar; namus ve iffetlerini esirgesinler. Görünen kısımları müs-
tesna olmak üzere, zinetlerini teşhir etmesinler. Başörtülerini, ya-
kalarının üzerine (kadar) örtsünler. Kocaları, babaları, kocalarının 
babaları, kendi oğulları, kocalarının oğulları, erkek kardeşleri, er-

[63] Diyanet İşleri Meali.
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kek kardeşlerinin oğulları, kız kardeşlerinin oğulları, kendi ka-
dınları (mümin kadınlar), ellerinin altında bulunanlar (köleleri), 
erkeklerden, ailenin kadınına şehvet duymayan hizmetçi vb. tâbi 
kimseler yahut henüz kadınların gizli kadınlık hususiyetlerinin far-
kında olmayan çocuklardan başkasına zinetlerini göstermesinler. 
Gizlemekte oldukları zinetleri anlaşılsın diye ayaklarını yere vur-
masınlar (Dikkatleri üzerine çekecek tarzda yürümesinler). Ey mü-
minler! Hep birden Allah’a tevbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz.” [64]

Örtünme ile ilgili ayetler,
İslam’ın son yıllarındaki ekonomik ve sosyal koşulların etkisiyle ge-

lir
Demek ki arkadaşlar; örtünmeyle ilgili ayetler-Kur’an buyrukları İs-

lamiyet’in son beş yılı içindedir.  23 yılın ilk 18 yılında örtünmeyle ilgi-
li herhangi bir “Tanrı Buyruğu” denilerek emir ya da yasak ortaya kon-
mamıştır.

Buradan da biz neyi anlarız?
Bu örtünme meselesinin İslam’ın son yıllarında ortaya çıkan ekono-

mik, sosyal koşulların bir ürünü olarak ayetler biçiminde ortaya kondu-
ğunu, konu edildiğini anlarız.

Yine hep söyleyegeldiğimiz gibi İslamiyet, Arap Toplumunda orta-
ya çıkan-yaşanan bir Tarihsel Devrimdir. Bu 23 yıllık sürecin 13 yıl-
lık Mekke Dönemini Devrimci Atılım Yılları oluşturur; geriye kalan 10 
yıllık Medine Dönemini ise gerileme-bozulma-donuklaşma-gericileş-
me yılları oluşturur. 

Cihatlar ve onların getirdiği büyük miktardaki ganimetler, ele geçi-
rilen verimli araziler, köle ve cariyeler, bu bozulmanın altyapıdaki eko-
nomik, maddi temelini teşkil eder. 

Mekke Dönemi İslam’ı kölelerin, yersiz yurtsuzların, yoksulların, 
ezilen ve sömürülen kitlelerin benimsediği-savunduğu bir İslam’ken, 
tabiî onlara yönelik kurtarıcı mesajlar veren bir İslam’ken, Medine Dö-
nemi artık bu ruhunu önemli oranda kaybeder. Ganimet paylaşımının, 
köle-cariye sahibi olmanın, kadını iyice aşağılayıp ezmenin mubah sa-
yıldığı bir dönem olur. Mekke Döneminde ve hatta Medine Döneminin 
ilk yıllarında canlılığını koruyan bu ruh, İlkel Komuna geleneklerinden 
kaynaklanan bir İlkel Sosyalist Toplum Düzeni öngörür-önerir. Fakat 
tabiî Hz. Muhammed’in bunu uygulamaya koymaya gücü de ömrü de 
yetmez. Daha önce de defaatle söylediğimiz gibi; Hz. Muhammed ka-
dın meselesi hariç bu ruhunu ömrünün sonuna kadar korur. Mala mülke 

[64] 31. Ayet, Diyanet İşleri Meali.
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zerre kadar olsun değer vermez. Kendisi Ümmetin en yoksulu düzeyin-
de bir yaşam standardı uygular. Fakat yalnızca kadın konusunda, içinde 
doğduğu Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının egemenliğini sür-
dürdüğü toplumunun ve onun kültürünün öngördüğü savrulmayı, geri-
cileşmeyi kabul etmiş ve hatta benimsemiş olur.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Hz. Hatice İslam’ın ortaya konuş sü-
recinin sonuna kadar yaşayabilmiş olsaydı, kadınları ezen bu ayetler or-
taya kesinlikle çıkmayacaktı, çıkamayacaktı...

FETÖ ve AKP’giller
kadın düşmanı Ortaçağcı söylemlerini

şimdilik yumuşatıyor
Bu anlayış bugün hangi ülkelerde egemen?
Afganistan’da, değil mi başta?
Oradaki Taliban’ın ve Ortadoğu’daki IŞİD’in, El Kaide’nin, El Nur-

sa’nın, Tahrir-üş Şam’ın vb.lerinin anlayışı da bire bir budur, değil mi?
İsmailağa Camii’nde mekân tutan, orayı karargâh belleyen Mahmut 

Ustaosmanoğlu ve cemaatinin anlayışı da aynen budur. Ve hatta Türki-
ye’deki 30 küsur tarikat ve onlara bağlı 100 küsur cemaatin anlayışı da 
aşağı yukarı budur. 

Fakat FETÖ’cüler ve Tayyipgiller, ana düşünceleri bu olmakla bir-
likte, şartların dayatması sonucu bu anlayışlarında revizyona gitmek 
mecburiyetinde kalmışlardır. Çünkü adları gibi bilmektedirler; Mah-
mut Ustaosmanoğlu’nun yukarıda aktardığımız fetvalarını verip onları 
uygulamaya kalkmaları demek, Allah’la aldattıkları on milyonu aşkın 
kadının bir anda uyanmasına ve bunlara başkaldırmasına yol açacaktır. 
Her ne kadar Allah’la aldatılarak beyinleri uyuşturulmuş olsa da, bu in-
sanlarımız, bu kadınlarımız az çok Laik Cumhuriyet’in getirdiği kaza-
nımları kullanmakta ve yaşamaktadırlar. Onları bütünüyle kaybetmekle 
karşı karşıya geldikleri gün, uykudan uyandıkları ve kendilerini aldata-
rak ezip sömürenlere isyan bayrağını açtıkları gün olacaktır. 

İşte bu sebeple Tayyipgiller, Ortaçağ’a gidişi adım adım yapıyorlar. 
Yani kadınlarımızı, insanlarımızı, meşhur anlatımıyla kurbağa deneyin-
de olduğu gibi alıştıra alıştıra hedefleri olan cehennemcil düzenlerine 
götürmeye çalışıyorlar. 
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Muaviye-Yezid İslamı’nın şeriat ortamına
dönelim, diyemiyorlar şimdilik

Yine dünün önemli haberlerinden biriydi: Trabzon Of’ta bir Ortaçağ-
cı geçit töreni yapılmış. İsterseniz bununla ilgili haberi de aktaralım kı-
saca:

“Trabzon’un Of ilçesinde, eğitimlerini tamamlayan 254 hafız 
için Of Müftülüğü tarafından Çarşıbaşı Büyük Camisi’nde icazet 
töreni düzenlendi.

“Törende, koronavirüs salgını sırasında eğitimini tamamlayan 
ancak belge alamayan hafızlara icazet belgeleri verildi.

“Of Belediyesi önünde toplanan 254 hafız, Trabzon Büyükşehir 
Belediyesi mehter takımı eşliğinde Çarşıbaşı Büyük Camisi’ne ka-
dar yürüdü.

“Törene, Of Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Diyanet İşleri Baş-
kanlığı Dini Yüksek İhtisas Merkezleri Daire Başkanı Abdurrah-
man Akkuş, Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşık-
kutlu, Of Müftüsü Hüseyin İspiroğlu, Trabzon Kuran Kursları 
Dernekler Federasyonu Başkanı Ahmet Özdemir ile hafızların ai-
leleri katıldı.”[65]

Görüldüğü gibi, arkadaşlar, devlet erkanıyla Trabzon Üniversitesi 
Rektörü dahil olmak üzere Diyanet’in merkezi ve yerel yöneticileri de 
bu törenin içinde hatta organizasyonunda bilfiil yer alıyorlar. 

Neymiş?
254 hafız sarıklarıyla, cübbeleriyle hafızlıklarını Laik Cumhuriyet’e 

meydan okuyarak sergiliyorlarmış...
Acaba bu hafızların bir teki olsun, hatta onların kallavi hocaları ol-

sun Kur’an’ın Arapça metnini ezberleyip okumakla orada ne anlatıldı-
ğına dair bir tek cümlecik olsun anlayabilmişler midir?

Orada önerilen toplum düzeninin ne olduğunu zerre miktarda olsun 
kavrayabilmişler midir?

Kesinlikle hayır...
Eğer bu dindarlıksa ve toplum İslam’a dönerek huzura kavuşacaksa, 

haydin hep birlikte bunu yapalım. Tüm okulları, üniversiteler de dahil 
olmak üzere kapatalım. Bilime, tekniğe dayalı tüm fabrikaları ve üre-
tim araçlarını, ulaşım ve iletişim araçlarını yok edelim. Ulaşımı yine o 
devirde olduğu gibi atlarla, develerle sağlayalım. Savaşları kılıçla, mız-

[65] https://www.aykiri.com.tr/trabzon-of-ta-egitimlerini-tamamlayan-hafizlar-i-
cin-icazet-toreni-duzenlendi/24493/.



rakla, okla, baltayla yapmaya hazırlanalım. Ve Ordumuzu bu türden sa-
vaş araç gereçleriyle donatalım. 

Türkiye’yi ve hatta bütün İslam Dünyasını yönetmek için bir Halife 
seçelim. Halifelik senin mi hakkın yoksa benim mi, diyerek taraftarla-
rımızla birlikte birbirimizle savaşlara girelim. 90 bin Müslümanın öldü-
ğü Muaviye’yle Hz. Ali arasındaki Sıffın Savaşı’nda olduğu gibi. Yine 
Hz. Ali ile Hz. Ayşe arasında geçen, 10 bin Müslümanın canından ol-
duğu Cemel Vakası’nda olduğu gibi. Kerbela Faciası’nda olduğu gibi. 
Benimsemediğimiz Halifeleri öldürelim, öldürtelim. Senin tarikatın mı 
Gerçek Müslümanlığı temsil ediyor bizim tarikatımız mı, diye tarikat-
lar arasında savaşlar yapalım. Sonra da hep birlikte “Huzur İslam’da-
dır”, diye sloganlar atalım. 

Bak, Muaviye-Yezid İslamı’nın ve onun önerdiği Şeriatı yaşayan 
Afganistan, Suudi Arabistan vb. Şeriat ülkeleri ne kadar huzurlu, de-
ğil mi?

Var mısınız buna?
Yoksunuz tabiî, yoksunuz. Gelemezsiniz. Çünkü hepinizin efendisi, 

oynatıcısı ya da kuklacısı ABD ve AB Emperyalist Haydutlarıdır. On-
ların verdiği buyruklar sizin için Tanrı buyruğu mertebesindedir. Onlar 
da tabiî deli değildir. Emperyalist çıkarlarını ve onların nasıl sağlana-
cağını çok iyi bilirler. Eğer bütünüyle Muaviye-Yezid dönemine götü-
rün toplumunuzu, biz yanınızdayız, arkanızdayız, derlerse; bugün size 
en içtenlikle bağlı bulunan, Allah’la aldattığınız cahil, yoksul kitlelerin 
bile bir anda uyanacağını ve alayınıza başkaldıracağını çok iyi bilirler.

O bakımdan işte sizlerin böyle Türkiye’de Laik Cumhuriyet’i yıka-
rak ülkeyi adım adım Ortaçağ karanlığına doğru her gün biraz daha sü-
rüklemenizi emreder size. Siz de bunu yapmaktasınız AKP’giller ola-
rak 20 seneden beri...

Türkiye’yi de, iktidarı da, muhalefeti de
ABD-AB Emperyalist Çakalları yönetiyor

Gerçi 14 Mayıs 1950’de iktidara gelen Celal Bayar-Adnan Mende-
res çetesinin Demokrat Parti iktidarından bu yana ülkemiz kerte kerte 
bu ihanet yoluna, bu bataklığa sürüklenmekteydi. 70 yıldan beri her ik-
tidar, bu Ortaçağcı gidişin yolunun taşlarını döşemekte bir öncekinden 
daha ileri gitti. Ve tabiî alayınız, yukarıda da belirttiğimiz gibi, Ameri-
kan kuklasısınız. 1950’den bu yana, hatta bir ölçüde de olsa 1946’dan 
bu yana Türkiye’yi Türkiye yönetmemektedir kesinlikle. En katı ve tar-
tışmasız biçimde ABD ve AB Emperyalist Çakalları yönetmektedir. 
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Seçimler meçimler hepsi hikâyedir, kandırmacadır, oyundur, hiledir, 
düzendir. Ve bu seçimlerin her seferinde sandıktan Amerika kimi belir-
lediyse o çıkar iktidar olarak...

Defalarca aktardığımız gibi ne diyordu CIA Şefi Nelson Ledsky?
“Biz Meclisin (TBMM) her yerindeyiz.” 

Yani diyor ki adam, iktidarı da muhalefeti de biz yönetiyoruz. Bun-
dan daha açık söylenişi var mıdır bu hainane işin?

Muhalefet rolünü oynayan en kallavi iki Amerikancı Sermaye Par-
tisi, parti programlarına kadar geçirmişler NATO’culuğu, Amerikancı-
lığı. Amerikancı Burjuva Kürt Hareketi’nin siyasi plandaki temsilcisi 
HDP ve askeri plandaki temsilcileri olan PKK, PYD, YPG, DSG za-
ten Amerika’yla ve onun casus örgütleriyle ve onun Özel Kuvvetleriyle 
iç içedir. Bilindiği gibi Irak’ta Barzanistan’ı, Kuzeydoğu Suriye’de de 
PKKistan’ı Amerika yönetmektedir esasında.

Halkımızı kurtuluşa götürmek görevi
HKP’nin omuzlarındadır

Ne yazık ki bizim dışımızdaki kendisine sosyalistim diyen sol da 
HDP’nin ve CHP’nin yörüngesine savrulup yerleşmiştir tam olarak. 
Dolayısıyla onlar da ABD Haydut Devletinin ipleriyle oynatılmaktadır-
lar. Yani aynı kuklacı onları da oynatmaktadır. İşte Türkiye’nin kahre-
dici trajedisi budur. 

Ve sonuçta iş gelip yine bize kalmaktadır. Hatırlanacağı gibi Us-
ta’mız Hikmet Kıvılcımlı da girdiği ve yarısını yarı derebeyi Türki-
ye’nin zindanlarında geçirdiği devrim savaşını biz genç yoldaşlarına 
emanet etmiştir. Bu vesileyle Usta’mızın ve ömrünü adadığı devrim da-
vasının tek gerçek ve meşru mirasçısı, temsilcisi biziz. İşte bu sebepler-
le de ülkemizin ve halkımızın kurtuluşuna önderlik etmek ve kurtuluş 
yolunu göstermek bizim omuzlarımızdadır.

Bu büyük, kutsal sorumluluğumuzun gereğini de er geç yerine geti-
receğiz. Bu en insancıl, en meşru, en kutsal davayı zafere ulaştıracağız.

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
4 Temmuz 2022
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Halkının sefaletiyle alay eden
bre zalim, bre hain!

Açlığa ve sefalete mahkûm ettiği insanların acılarıyla alay eden ve 
onlara yaptığı zulmüyle övünen, dünyada başka bir devlet şefi var mı-
dır acaba?

Tayyip’in geçen 31 Mayıs “Dünya Tütünsüz Günü”nde, toplatıp 
karşısına aldığı gençlere hitaben yaptığı konuşmada dile getirdiği şu 
düşüncelerine bir bakar mısınız, arkadaşlar?..

“Devamlı arttırıyoruz. Bundan dolayı da çok rahatsızlar. Yani hem 
suluda arttırıyoruz hem sigarada filan arttırıyoruz. Fakat hayret. Yani 
aç, sefil geziyor, ama onu almaktan geri durmuyor. Rakıyı almaktan, 
birayı almaktan geri durmuyor. Yeter ki alayım, diyor.”[66]

Kaçak Saraylı Hafız, yukarıda zevkten dört köşe olmuş bir vaziyet-
te zalimliğiyle övünürken, aynı zamanda zalimliğiyle eşdeğer cehaleti-
ni de akıl, fikir ve mantıktan yoksunluğunu da sergilemiş oluyor. 

Kasımpaşa’da çocukluğundan itibaren bununla birlikte büyümüş 
namuslu bir insanımıza rastladık, Çengelköy’de. Aynen şunu söylemiş-
ti bunun hakkında:

“Son derece korkak, son derece de acımasız, zalim...”
Ne kadar da doğru görmüş ve tanımış bunu, o sevgili yurttaşımız. 

Sanıyor ki sigaraya ve içkiye yaptığı akıl ve insaf dışı zamlarla insanla-
rı bu zararlı maddelerden uzak tutabilecek...

Öylesine bu zamlarda işi hayâsızlığa kardırmış ki Kaçak Saray ava-
nesi, 320 liraya satılan Yeni Rakı’nın 240 lirası vergilerden oluşuyor-
muş. Yani bir 70’lik rakının fiyatının dörtte üçlük bölümünü vergiler 

[66] https://www.youtube.com/watch?v=1la41BBGTWk&ab_channel=Cumhu-
riyetTV.
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meydana getiriyor.
20 sigaradan oluşan bir paket sigaranın 17 sigarasına ödenen para, 

vergilere gidiyor. Yani en ucuz sigaranın 30 lira olduğunu bildiğimize 
göre, bunun sigara başına düşen maliyeti 30/20 olur. Bu da eder 1,5 lira. 
Demek ki vergiler olmasa, tiryaki vatandaşlarımız 1 paket sigarayı 4,5 
liraya alabilecek...

İşi bu derece kansızlığa vardıran Kaçak Saraylı Şef, bu yaptığıyla 
övünüyor yukarıda, değil mi?

Üstelik bu zararlı maddeleri kullanmış olsun ya da olmasın, insanla-
rımızın büyük çoğunluğunu açlığa ve sefalete mahkûm ettiğini de bu-
rada itiraf etmiş oluyor.

Eskiler ne derdi böyle itiraflara?
İntak-ı hak-Tanrı söyletti...
20 yıllık Ortaçağcı gidişin ve durup dinlenmeden yapılan kamu malı 

hırsızlığının-yağmasının sonunda Türkiye’nin getirilmiş olduğu, daha 
doğrusu içine düşürülmüş olduğu durum bu işte... 

Tayyipgiller avanesinden (tabiî Beşli, Yedili Çeteler de bu kapsam 
içindedir) ve TÜSİAD’cılar, MÜSİAD’cılar avanesinden oluşan bir 
avuç mutlu azınlığın dışında kalan 70-80 milyon insanımızın yaşamak-
ta olduğu cehennem işte budur. 

Sigara ve alkole yapılan zamların ucu
evdeki çoluk çocuğa dokunuyor

Tayyip burada sadece alkol ve sigara kullanan insanlara zulmettiği-
ni sanıyor. Oysa asıl yaptığı, o insanların evlerinde ekmek bekleyen, aş 
bekleyen eşlerini ve çoluk çocuklarını açlığa mahkûm etmektir. Gıda-
sızlığa mahkûm etmektir. Yoksulluktan kaynaklanan binbir acıya gark 
etmektir. Evlerde huzur bırakmamaktır. Kadına ve çocuğa yönelik şid-
detin, yoksulluktan kaynaklanan stresin motivasyonuyla-itkisiyle kor-
kunç boyutlara ulaşmasıdır. Kadın cinayetlerinin artmasıdır...

Bu iki kötü alışkanlığa sahip olan erkekler, ne yapıp edecekler bu 
zararlı maddelere bir şekilde ulaşacaklardır. Tabiî ilk yapacakları da ço-
luk çocuklarının nafakasına ayrılan parayı bu yöne aktarmaları olacak-
tır. Bu ise, özellikle gelişme çağındaki çocuklarımızın gelişim bozuk-
lukları yaşamasına sebep olacaktır. Çocuklarımızın iliklerinin boşaltılıp 
kanlarının kurutulmasına neden olacaktır. 

Bakın, “Türk Aile Hekimleri Dergisi’nde yayımlanan ve üç he-
kim tarafından yapılan çalışmaya göre, (…) ülkede kız çocukları-
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nın yüzde 85,2’si, erkek çocuklarının ise yüzde 68,6’sı kansızlıkla-
mücadele ediyor.”[67]

Acıma duygusundan yoksun, vicdan teşekkül etmemiş olan sen, Ka-
çak Saraylı Hafız, acımasız zamlar yapmakla, insanlarımızın, ailelerin 
nafakasını çalıyorsun aslında. Ve o fahiş vergilerle sen ve avanen saray-
larda saltanat sürüyor. Üçer, beşer, onar hatta kırkar maaş alıyor. Başta 
kankan, Muaviye ve Yezid Dinciliğinde seninle atbaşı koşturan Ali Er-
baş gelmek üzere bütün Diyanet camian, o içkilerden ve sigaralardan 
toplanan vergilerle maaş alıyor. 

Siz de buna din diyorsunuz, İslam diyorsunuz, ahlâk diyorsunuz, yö-
netim diyorsunuz, öyle mi?

Biz de muhakkak ki içki ve sigaraya karşıyız. Şahsen ben, sosyal 
çevremin etkisiyle ilkokul beşinci sınıfta başladığım sigarayı, 1977’de 
kesin olarak bıraktım. Kaldı ki ondan önce de spor yaptığım için öğren-
cilik yıllarımda, belli aralıklarla bırakmışlığım vardı. 

İçkiyi ise yine erken yaşlarda sosyal çevremin-arkadaş çevremin et-
kisiyle tatmış olmama rağmen bir türlü sevememiştim. Bu sebeple de 
içkiden hayatımın hiçbir döneminde zevk almadım ve onu alıp içeyim 
diye bir eğilimde bulunmadım.

Ha, bu şu demek değildir; ağzımı hiç içkiye sürmem. Yoldaşlar orta-
mında uyarına gelip yemek sonrası içki gündeme gelmişse, ben sadece 
siyah-kırmızı şarap alırım, yoldaşlarımın da çok iyi bildiği gibi. Orada 
da limitim iki kadehtir. Çok kolay ve çabuk sarhoş olduğum için iki ka-
deh beni orta yolcu yapmaya yetiyor.

Siyasettekinin aksine, içkide orta yolculuk iyidir.  Hayyam’ın da ter-
cihi zaten bu değil mi?..

Böyle durumlarsa senede bir iki, yahut en fazla üç dört defa ancak 
yaşanır...

Bilineceği gibi Konyalıyız. Tayyipgiller’in oy tabanının en çok ol-
duğu birkaç ilden biri olan Konya’da da içki bolca tüketilir. Tabiî biraz 
kamuflajlı olarak... Fanatik Tayyipçi Konyalı hacı emmilerin gençlikle-
ri, hep hızlı içki tüketicisi oldukları yıllardan oluşur. 

Ve Yoldaşlar; biz de çok değerli yani inançlı, kararlı, fedakâr, cesur 
dört Yoldaşımızı alkole kurban verdik. Onlar da arkadaş ve sosyal çev-
relerinin etkisiyle genç yaşlarında tanışmışlardı alkolle. Benim aksime, 
besbelli ki sevmişlerdi o zıkkımı. Bütün ısrarlı çabalarımıza ve zorla-

[67] Gözlem Gazetesi, https://www.gozlemgazetesi.com/2022/04/04/cocuklari-
miz-neden-giderek-zayifliyor/.



malarımıza rağmen bıraktıramamıştık içkiyi. Bir Yoldaşımızı iki kez, 
bir Yoldaşımızı bir kez AMATEM’de ve Ankara Numune Hastanesi’n-
de tedavi ettirmemize rağmen...

İnsanlarımızı sigara ve alkolden uzak tutmanın yolu 
fahiş zamlar değil, onlara sağlık bilinci aşılamaktır
Bütün bu sebeplerden dolayı biz de karşıyız bu zararlı alışkanlıkla-

ra. Fakat insanlarımızı bunlardan uzak tutmanın yolu, Temel Eğitim-
den başlamak üzere bunların zararları hakkında verilecek bilimsel bir 
eğitim sonucunda oluşacak bilinç, sağlık bilincidir. İnsanları bu bilinç 
oluşmadan yasaklarla, fahiş fiyatlarla bu zararlı maddelerden uzak tu-
tamazsınız. 

Fakat Tayyip’te böyle bir bilgi ne gezer, anlatılsa da bunu anlayacak, 
kavrayacak zihin ne gezer...

Geçenlerde de söyledik ya; adam Anadolu Selçuklu Devleti’nin 
başşehrini Ankara sanıyor. En hayranı olduğu Osmanlı Padişahı İkin-
ci Abdülhamid’in İttihatçılar tarafından idam edildiğini sanıyor. Oysa 
ilkokulda bile öğretilir bu konulardaki bilgiler çocuklarımıza. İkinci 
Abdülhamid, bilindiği gibi 75 yaşında, 10 Şubat 1918’de yani Osmanlı 
İmparatorluğu’nun varlığında Beylerbeyi Sarayı’nda kalp yetmezliğin-
den ölmüştür. Saray doktoru, özel doktoru yanı başındadır o anda. Pa-
dişahlara uygulanan devlet töreniyle, büyük babası için Divanyolu’nda 
yaptırılmış İkinci Mahmud Türbesi’ne defnedilmiştir. Bugün de türbe-
si ziyarete açıktır. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, inanın Tayyip 1950’li yıllarda bizim 
ilkokuldan mezun olurken girdiğimiz bitirme sınavları benzeri bir sı-
navdan geçirilseymiş eğer, kesinkes ilkokul diploması bile alamazmış...

Tayyip’in ve avanesinin bu konudaki yaklaşımının her yönden boş 
ve kof olduğunu, yine bir Tayyipçi olan, neredeyse çocukluk dönemi 
dışındaki bütün ömrünü (1984’ten bu yana) Türkiye Esnaf ve Sanat-
kârlar Konfederasyonu Başkanlığıyla geçirmiş ve halen de orada olan 
Bendevi Palandöken bile kesince görüyor ve gösteriyor. Tabiî o zeki... 
Zekâsıyla o makama gelmiş. Tayyip gibi sadece din alıp satarak, insan-
larımızı Allah’la aldatarak ve Amerika’ya teslim olup onun her dediği-
ni yapacağına dair söz vererek getirilmemiş bulunduğu makama. Tabiî 
böyle cin, fırıldak insanlar, bedavaya Tayyipçilik yapmaz. Oğlu Barış 
Palandöken de 2018 yılında AKP’den Malatya milletvekili olarak Mec-
lise zıplatılmış Tayyip tarafından.
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Sigara zamları kaçağı patlattı
Odatv’nin hem bu konuya ilişkin, hem de Palandöken’in açıklama-

larına ilişkin bir değerlendirmesi yayımlandı dün. Şimdi ikisini de gö-
relim isterseniz:

***

Sigaraya gelen zamlar kaçak tütün ve tütün mamullerini patlattı. 
Büyük suç örgütlerinin kontrolüne giren makaron (sigara kâğıdı) ka-
çakçılığından 2022’nin ilk ayında devletin zararı 50 milyar TL’yi geçti. 
Sadece temmuz ayında 10 günlük süreçte yapılan operasyonlarda ya-
kalanan 100 milyondan fazla makaron ise kaçağın büyümeye devam et-
tiğini ortaya koydu.

Ekonomik kriz ve sigara fiyatlarına gelen peş peşe zamlar vatandaş-
ları kaçak tütüne itti. Tütün mamullerine yapılan fahiş zamların ardın-
dan makaron (sigara kâğıdı) yakalamaları tavan yaptı. 

Yılın ilk 6 ayında 3,8 milyon paket kaçak sigara 893 milyon boş ma-
karon ile 290 milyon doldurulmuş makaron, 192 ton tütün mamulü ve 
252 bin puro ele geçirildi. 

2 KAT ARTIŞ DAHA YOLDA
Adeta dev bir sektöre dönüşen ve büyük suç gruplarının kontrolüne 

giren kaçak sigaraya yönelik sadece Temmuz ayındaki 11 günlük süreç-
te düzenlenen operasyonlarda ise tam 113 milyon 217 bin 480 adet ma-
karona el konuldu. 

Temmuz’daki 11 günlük makaron yakalamasının 6 aya göre hesap-
lanması durumunda yıl sonunda iki katlık bir artış ortaya çıkması bek-
leniyor.

6 AYDA 50 MİLYAR ZARAR
Konuyla ilgili Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu 

(TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken fiyatlara gelen zamların 
kaçak sigarayı adeta patlattığını ve devletin 50 milyar liralık bir zara-
ra uğradığının altını çizdi. 

Sigaraya yapılan zamların kaçak oranını yüzde 20’ye çıkardığını 
belirten Bendevi Palandöken Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve 
Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı’nca gerçekleş-
tirilen ‘Nefes’in ilk büyük planlı operasyon olduğunu vurguladı. Emni-
yet ekiplerinin olağanüstü gayretine ve KOM’un önemli operasyonlara 
imza atmasına rağmen kaçak ise artıyor. 

ZAM ÇARE OLMAZ UYARISI
Sigara karşıtlığı ile bilinen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-

ğan’ın “Alkol ve sigarada vergiyi devamlı artırıyoruz. Fakat hayret. Aç 
sefil geziyor ama almaktan geri durmuyorlar. ‘Yeter ki alayım’ diyor-
lar” ifadelerinin aksine bunun çözüm olmayacağını kaydeden Bendevi 
Palandöken şu uyarılarda bulundu: 
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“Sigara içmek hiç kuşkusuz hem sağlık bakımından hem de ekono-
mik olarak kesemize zarardır. Ancak sürekli zam yaparak sigara içme-
nin önüne geçilmez. Bunun için yapılması gereken eğitimdir. Yapılan 
operasyonlardan ve alınan sonuçlardan zammın çare olmadığı görül-
mektedir. Bu operasyonla da gördüğümüz üzere kaçak sigara zaman 
içerisinde form değiştirerek yasa dışı açık tütün ve doldurulmuş maka-
rona dönüşmüş ve büyük suç gruplarınca ticareti yapılmaya başlanmış. 
Kaçakçılığın bu kadar artmasının en büyük sebebi ise kontrolsüz fiyat 
artışlarıdır.”[68] 

***
En öncelikli görevimiz

AKP’giller saltanatından kurtulmaktır
İşin en acı tarafı nedir, biliyor musunuz arkadaşlar?
Böylesine cahil, böylesine zalim, acımasız, böylesine korkak ve in-

sani değerlerden tümüyle yoksun bir insanın 20 yıldan bu yana Türki-
ye’yi avucunun içinde tutuyor olması. Tabiî bu onun yeteneğinden filan 
kaynaklanmıyor. Bir defa onda ihanet potansiyeli ve hırsızlık potansi-
yeli neredeyse sonsuz boyutlarda. Din alıp satmayı çok iyi beceriyor. 
Yalanı gerçekmiş gibi söylemekte muazzam başarılı. Müthiş bir tiyatro 
oyuncusu. Tabiî bu özellikler Amerika’nın kucağında oynayışla da bir-
leşince, işte böylesine korkunç bir güç ve yakıp yıkıcı, talan edici bir fe-
laket oluşturuyor. Ve halkımız 20 yıldan bu yana bu korkunç felaketin 
yarattığı acılarla boğuşuyor. 

Artık şu çok açık ve katı bir gerçektir ki Tayyipgiller’den, mafya-
tik bir suç ve ihanet örgütünden başka hiçbir şey olmayan Kaçak Sa-
ray Saltanatından kurtulmak, bunun yarattığı kötülüklerden ülkemizi 
ve halkımızı kurtarmak en öncelikli, en vatansever ve şu andaki en dev-
rimci görevdir. 

Günün moda söylemiyle bunlardan kurtulmak, en öncelikli “beka 
sorunu”dur, ülkemiz ve halkımız için...

Bunu da başaracağız kuşkusuz...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

13 Temmuz 2022 

[68] https://www.odatv4.com/ekonomi/odatv-tek-tek-arastirdi-makaron-patla-
masi-suc-orgutlerinin-eline-gecti-6-aylik-zarar-50-milyar-244283.
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Yolun sonu göründü, suç ortakların bile
15 Temmuz yalanlarına inanmıyor artık

Kaçak Saraylı Hafız!
Sahte Tarih inşa etmek, sahte zaferler kazanmış görünmek için 

hiç boşuna çaba gösterme...
Bak, ne oldu geçen 15 Temmuz’da?
Sen, Kaçak Saray’ının Arka Bahçelisi ve tüm avaneniz onca çaba 

göstermesine rağmen, Saraçhane Meydanı’na ancak dört beş bin kişi 
toplayabildin. Bırakalım 20 milyonluk İstanbul’u, tüm Marmara ve 
Orta Anadolu’dan insan taşıma gayretlerinize rağmen bir sonuç ala-
madınız. 

Bu da ne anlama geliyor, Hafız?
Artık 15 Temmuz yalanlarınıza, kandırmacalarınıza bir avuç mec-

zubunuzun dışında kimse inanmıyor...
Çıkar ortaklığı ederek tüm Türkiye’nin yağmalanmasından pay ver-

diğin suç ortakların bile, hırsızlık ortakların bile 15 Temmuz yalanları-
nıza inanmıyor ve sizin ısrarlı çağrılarınıza, gövde gösterisi yapma he-
veslerinize itibar etmiyor. 

Şu kesin bir gerçektir ki; 15 Temmuz’un atbaşı giden iki suçlu tara-
fı varsa, ki vardır, bunlardan biri FETÖ’dür, diğeri de senin şefliğindeki 
Kaçak Saray avanesidir. Tabiî her ikinizi de oynatan, devşiriciniz, efen-
diniz, büyük patronunuz, kanlı zalim ABD Emperyalist Haydududur. 
Onun casus örgütleridir, onun Pentagon’udur, Washington’udur. 

En kaşar avanenden, neredeyse uzun ömrünün yarısını Mecliste ge-
çirmiş olan Cemil Çiçek bile geçenlerde dedi ki; “15 Temmuz’u ABD 
planladı.” Evet, aynen öyledir. Ömründe ettiği birkaç doğru sözden bi-
ridir bu, Cemil Çiçek’in. 

Fakat ABD, o planı FETÖ’nün hezimeti üzerine kurguladı. Siz on 
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yıllar boyu el ele vererek yıktığınız, Kuvayimilliye’nin zaferi üzerine 
inşa edilmiş Laik Cumhuriyet’in mirasını aranızda paylaşmak için bir 
kanlı hesaplaşmaya ve Paylaşım Savaşı’na giriştiniz. Olanın hepsi bu-
dur. 

Tabiî Feto, İblisçe zekâsına, kıdemine, deneyimlerine rağmen, itildi-
ği harekâtın kendisi açısından bozguna kurgulandığını göremedi. Çün-
kü o, 1950’li yıllardan itibaren hep CIA’nın kucağında oynadı. Ve CIA 
ve arkasındaki Haydut Devletin bütün güçleri onun önünü açtı. Ona si-
yasi, ekonomik, sosyal her türlü desteği sundu. Buradan hareketle Feto 
da sandı ki bu son hareketinde de CIA aynı şekilde davranacak ve ken-
disine kesin bir zafer daha kazandıracak. Fakat iş umduğu gibi olmadı. 
Onun için tam bir şok oldu. Çünkü gelinen aşamada o, işlevini büyük 
ölçüde tamamlamıştı. Devletin tüm kurumlarına sızmış, Ergenekon, 
Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy vb. CIA tezgâhı ve yönetimi altın-
daki operasyonlarla Türk Ordusu’nun, Türkiye üniversitelerinin ve ay-
dınlarının direncini kırmış, onları darmadağın etmişti. Bir anlamda bu 
güçlerin en savaşkanı olan Türk Silahlı Kuvvetleri’ni “groggy” -sağlık-
lı düşünüp davranamayacak- hale getirmişti. 

Gerisini ise işte 15 Temmuz’da kazandığı bu CIA zaferi sayesinde 
Tayyipgiller getirecekti. Yani savunmasız hale getirilmiş Türk Ordu-
su’na son darbeyi indirip onu yere uzatacak olanın Tayyipgiller olması 
kurgulanmıştı. İşte bu sebeple de yenilgiye kurgulanmış bir dövüşe çe-
kilerek FETÖ’nün askerleri tuzağa düşürüldü ve imha edildi. 

Planın aslını Tayyipgiller tabiî ki baştan itibaren biliyordu. Tayyip, 
FETÖ’nün başlattığı savaşı-Ganimet Paylaşım Harekâtını başlangıçta 
saat dört-dört buçukta eniştem Ziya’dan aldığım bir telefonla öğrendim 
dedi. Sonrasında ise bu yalanın hiç kimse tarafından yenmeyeceği, sa-
nırız yakınları tarafından da kendisine söylenince, saati 21.00-21.30’a 
çekti. O saatte eniştem Ziya’dan aldığım bir telefonla öğrendim şekline 
dönüştürdü yalanını. Bu yalanlara artık, yukarıda da belirttiğimiz gibi, 
bir avuç meczubun dışında inanan kalmadı.

Bakın, bu yalanı nasıl söylediğini de izleyebilirsiniz:

***
Videonun Tapesi

Melih Altınok: O gün, darbe günü, darbeye giden süreçte ne za-
man haberdar oldunuz böyle bir hareketlenmeden, niye bu kadar geç 
iletildi?

Tayyip Erdoğan: Tabiî bu işin, yani olayın kronolojisi olarak baka-
cak olursak; 21.15 civarında filan Ankara ve İstanbul civarında aske-
ri araç gereçlerin bir hareketlenme içerisinde olduğuna dair bir böyle 
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bir şeyin başladığını duyuyoruz. Ama ben tabiî en önemlisi, saat 21.30 
gibi, o civarlarda, daha önce artık saatleri de karıştırmıştık, eniştem 
beni arıyor.

Melih Altınok: 21.30’da sizi enişteniz arıyor.
Tayyip Erdoğan: 21.30’da beni arıyor ve diyor ki, Beylerbeyi Sara-

yı’nın orada bir hareketlilik var. Asker orada işte araçlarla geldi ve si-
vil araçların köprüye girişini engelliyor, durdurdular, diyor. 

Tabiî bu haberi aldıktan sonra, yani ben inanamadım yani. Ve ken-
disine dedim ki “Ya Ziya dalga mı geçiyorsun, ne alakası var”, filan. 
Yani bu derecede şey yaptık filan...

***
Saygıdeğer arkadaşlar;
Saadet Partisi Başkanı, Sivas Madımak Katliamı’nın eli kanlı faille-

rinden olan Temel Karamollaoğlu bile diyor ki; yıllar öncesinden FE-
TÖ’nün böyle bir askeri harekât hazırlığı içinde olduğunu defalarca Er-
doğan’a ve çevresine ilettik. Buna rağmen onlar bizim bu uyarılarımızı 
ciddiye alıp hiçbir önlem almadılar.[69]

28 Şubat’ta askerler
Ortaçağcı gidişe karşı

çok doğru uyarılarda bulundu
Kaldı ki 28 Şubat 1997 MGK’sinde o kararları aldıran saygıdeğer 

askerlerimiz, aynen şu olağanüstü doğru, haklı, meşru ve yasal uyarı-
larda bulunuyorlardı. 

***
1- Anayasamızda cumhuriyetin temel nitelikleri arasında yer alan 

ve yine anayasanın 4’üncü maddesi ile teminat altına alınan laiklik il-
kesi büyük bir titizlik ve hassasiyetle korunmalı, bunun korunması için 
mevcut yasalar hiçbir ayrım gözetmeksizin uygulanmalı, mevcut yasa-
lar uygulamada yetersiz görülüyorsa yeni düzenlemeler yapılmalıdır.

2- Tarikatlarla bağlantılı özel yurt, vakıf ve okullar, devletin yetkili 
organlarınca denetim altına alınarak Tevhid-i Tedrisat Kanunu gereği 
Milli Eğitim Bakanlığı’na devri sağlanmalıdır.

3- Genç nesillerin körpe dimağlarının öncelikle cumhuriyet, Ata-
türk, vatan ve millet sevgisi, Türk milletini çağdaş uygarlık düzeyine çı-
karma ülkü ve amacı doğrultusunda bilinçlendirilmesi ve çeşitli mih-
rakların etkisinden korunması bakımından:

a- 8 yıllık kesintisiz eğitim, tüm yurtta uygulamaya konulmalı.

[69] https://www.politikyol.com/saadet-partisi-genel-baskan-yardimcisi-darbe-gi-
risimi-ile-ilgili-bilgileri-savunma-bakanina-2013te-bildirdik/.
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b- Temel eğitimi almış çocukların, ailelerinin isteğine bağlı olarak, 
devam edebileceği Kuran kurslarının Milli Eğitim Bakanlığı sorumlu-
luğu ve kontrolünde faaliyet göstermeleri için gerekli idari ve yasal dü-
zenlemeler yapılmalıdır.

4- Cumhuriyet rejimine ve Atatürk ilke ve inkılaplarına sadık, aydın 
din adamları yetiştirmekle yükümlü, milli eğitim kuruluşlarımız, Tev-
hid-i Tedrisat Kanunu’nun özüne uygun ihtiyaç düzeyinde tutulmalıdır.

5- Yurdun çeşitli yerlerinde yapılan dini tesisler belli çevrelere me-
saj vermek amacıyla gündemde tutularak siyasi istismar konusu yapıl-
mamalı, bu tesislere ihtiyaç varsa, bunlar Diyanet İşleri Başkanlığı’nca 
incelenerek mahalli yönetimler ve ilgili makamlar arasında koordine 
edilerek gerçekleştirilmelidir.

6- Mevcudiyetleri 677 sayılı yasa ile men edilmiş tarikatların ve bu 
kanunda belirtilen tüm unsurların faaliyetlerine son verilmeli, toplu-
mun demokratik, siyasi ve sosyal hukuk düzeninin zedelenmesi önlen-
melidir.

7- İrticai faaliyetleri nedeniyle Yüksek Askeri Şura kararları ile 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) ilişkileri kesilen personel konusu 
istismar edilerek TSK’yi dine karşıymış gibi göstermeye çalışan bazı 
medya gruplarının silahlı kuvvetler ve mensupları aleyhindeki yayınla-
rı kontrol altına alınmalıdır.

8- İrticai faaliyetleri, disiplinsizlikleri veya yasadışı örgütlerle irti-
batları nedeniyle TSK’dan ilişkileri kesilen personelin diğer kamu ku-
rum ve kuruluşlarında istihdamı ile teşvik unsuruna imkân verilmeme-
lidir.

9- TSK’ya aşırı dinci kesimden sızmaları önlemek için mevcut mev-
zuat çerçevesinde alınan tedbirler; diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
özellikle üniversite ve diğer eğitim kurumları ile bürokrasinin her ka-
demesinde ve yargı kuruluşlarında da uygulanmalıdır.

10- Bu maddenin tam metnini Türkiye’nin uluslararası ilişkilerini 
ilgilendirdiği için yayınlayamıyoruz.

11- Aşırı dinci kesimin Türkiye’de mezhep ayrılıklarını körüklemek 
suretiyle toplumda kutuplaşmalara neden olacak ve dolayısıyla mille-
timizin düşmanca kamplara ayrılmasına yol açacak çok tehlikeli faali-
yetler yasal ve idari yollarla mutlaka önlenmelidir.

12- TC Anayasası, Siyasi Partiler Yasası, Türk Ceza Yasası ve bil-
hassa Belediyeler Yasası’na aykırı olarak sergilenen olayların sorum-
luları hakkında gerekli yasal ve idari işlemler kısa zamanda sonuçlan-
dırılmalı ve bu tür olayların tekrarlanmaması için her kademede kesin 
önlemler alınmalıdır.

13- Kıyafetle ilgili kanuna aykırı olarak ortaya çıkan ve Türkiye’yi 
çağdışı bir görünüme yöneltecek uygulamalara mani olunmalı, bu ko-
nudaki kanun ve Anayasa Mahkemesi kararları taviz verilmeden önce-
likle ve özellikle kamu kurum ve kuruluşlarında titizlikle uygulanmalı-
dır.



297

14- Çeşitli nedenlerle verilen, kısa ve uzun namlulu silahlara ait 
ruhsat işlemleri polis ve jandarma bölgeleri esas alınarak yeniden dü-
zenlenmeli, bu konuda kısıtlamalar getirilmeli, özellikle pompalı tüfek-
lere olan talep dikkatle değerlendirilmelidir.

15- Kurban derilerinin, mali kaynak sağlamayı amaçlayan ve dene-
timden uzak rejim aleyhtari örgüt ve kuruluşlar tarafından toplanması-
na mani olunmalı, kanunla verilmiş yetki dışında kurban derisi toplat-
tırılmamalıdır.

16- Özel üniforma giydirilmiş korumalar ve buna neden olan so-
rumlular hakkında yasal işlemler ivedilikle sonuçlandırılmalı ve bu tür 
yasadışı uygulamaların ulaşabileceği vahim boyutlar dikkate alınarak, 
yasa ile öngörülmemiş bütün özel korumalar kaldırılmalıdır.

17- Ülke sorunlarının çözümünü “Millet kavramı yerine ümmet 
kavramı” bazında ele alarak sonuçlandırmayı amaçlayan ve bölücü te-
rör örgütüne de aynı bazda yaklaşarak onları cesaretlendiren girişim-
ler yasal ve idari yollardan önlenmelidir.

18- Büyük Kurtarıcı Atatürk’e karşı yapılan saygısızlıklar ve Ata-
türk aleyhine işlenen suçlar hakkındaki 5816 sayılı kanunun istismar 
edilmesine fırsat verilmemelidir.[70] 

***
Ne deniyor bu kararlarda genel olarak?
Anayasa ve kanunlar, herkese karşı titizlikle, esnetilmeksizin uy-

gulansın. Anayasa ve kanun dışı bir gidiş var şu anda. Türkiye hızla 
tarikatların, cemaatlerin ve bilumum Ortaçağcı güçlerin cirit attığı ve 
Türkiye’yi adım adım karanlık bir Ortaçağ Ümmet Konağına çekip gö-
türmeye çalıştığı bir süreç yaşıyor. Bunu engellemek için Anayasa ve 
kanunlar harfiyen uygulansın. Yetersiz kalan durumlarda yeni kanun-
lar çıkarılsın. 

Buna Laik Cumhuriyet’i savunan, Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal 
Gelenekli bir tek yurtsever karşı çıkabilir mi? Bu 18 maddelik kararla-
rın bir teki olsun yanlıştır, diyebilir mi?

Hayır, diyemez.
Laik ve namuslu kalmak kaydıyla hiç kimse bu kararların bir teki-

ne yanlıştır, diyemez.
Bunların olağanüstü doğru olduğu, sonrasında yaşanan olaylar ta-

rafından da çok net bir şekilde herkese gösterilmiştir. Eğer o kararlar 
uygulanmış olsaydı, Türkiye ne 15 Temmuz’u yaşardı ne Suriye ba-
taklığına daldırılırdı ne de bugün olduğu gibi Türkiye’nin uluslararası 
plandaki saygınlığı dibe vurmuş bulunurdu. 

[70] https://tr.wikisource.org/wiki/28_%C5%9Eubat_Kararlar%C4%B1.
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Fakat 8 yıllık eğitim dışında bunların hiçbiri uygulanmadı. O da bir 
süreliğine uygulandı. Bilindiği gibi Tayyipgiller “4+4+4” madrabazlık-
larıyla eğitimin de canına okuyup tüm ortaöğretim kurumlarını Medre-
selere döndürmeyi başar-mışlardır. 

Ve Ortaçağcı gidişin baş mimarı olan Tayyipgiller nam mafyatik, 
ABD yapımı çıkar örgütü, o kararların alınmasında etkin olan general-
lerimizin tamamını, ileri yaşlarına rağmen zindanlara doldurup orada 
ölüme terk etmiştir. Aslında o generallerimizin tamamının alınlarından 
öpülerek çok doğru öngörülerde bulundukları için madalyalarla ödül-
lendirilmeleri gerekir. Tarih bu görevi yapacaktır muhakkak.

Feto devleti ele geçirme hedefini açıkça anlatıyor
Gelelim Feto’nun 1999’da medyaya düşen kasetlerine:
Orada, aşağıdaki video ve tapesinde görüleceği gibi Feto açıkça he-

deflerinin Türkiye’de devleti bütünüyle ele geçirmek olduğunu ve bu-
nun hangi yöntemler kullanarak ve hangi yollar izlenerek yapılabilece-
ğini açık seçik anlatmaktadır. İşte video ve tapesi:

***
Videonun Tapesi

İster maddi güçleri bakımından, isterse kendi ülkelerindeki güç kay-
nakları ve gücü temsil eden kaynaklar bakımından, isterse ilim mahfil-
leri açısından, isterse toplumun büyük kesimlerine, büyük kısımlarına 
bu duygu düşünce ile ulaşmaları açısından belli bir noktaya ve kıvama 
gelecekleri ana kadar, bu şekilde hizmete devam etmeleri [gerekiyor]. 

Yanlış bir şey yapar, kıvama ulaşılmadan özleri ile tam bütünleşme-
den, gereken mesafe alınmadan bir kısım erken vuruş diyebileceğim çı-
kışlar yaparlarsa dünya başlarını ezer. Ve Müslümanlara Cezayir’deki 
hadise gibi yeni bir hadise yaratırlar. Suriye’deki 82 vakası gibi bir fe-
caat yaşatırlar. Her sene Mısır’da yaşanan fezahat ve fecaat gibi bir fe-
zahat ve fecaat yaşatırlar. 

Firavunlar çağını yaşıyoruz. Toprak firavun bitirmek için pek müm-
bit. Böyle bir dönemde tam özünüzü bulacağınız, kıvama ereceğiniz 
ana kadar, dünyayı sırtınıza alıp taşıyabilecek güce ulaşıncaya kadar, o 
kuvveti temsil edeceğiniz şeyler elinizde olacağı ana kadar, Türkiye’de-
ki devlet yapısı ölçüsüne göre bütün anayasal müesseselerdeki güç ve 
kuvveti cephenize çekeceğiniz ana kadar, her adım erken sayılır. 

Her adım yirmi gününü doldurmadan yumurtayı kırma gibi bir şey-
dir. Civcivleri terk eden bir kuluçka gibi civcivleri doluya, fırtınaya terk 
etmek gibi bir şeydir. 

Ve burada yapılan şeyler bunlardır. Burada yapılan şeyler mikro 
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planda dünya ile hesaplaşma işidir. Biz buyuz, sesimiz soluğumuz bu. 
Bunca kalabalık içinde ben bu duygu-düşüncemi sözde mahremce an-
lattım. Ama sizin mahremiyete sadık, mahremiyet mevzuunda hassas 
duygularınıza sığınarak anlattım. Biliyorum ki, elinizdeki meyve suları-
nın boş kutularını dışarı çıkarken bir çöp kutusuna attığınız gibi, bu dü-
şünceleri de açık olma yanıyla çöp kutusuna atıp geçeceksiniz.

Arz edebildim mi?
Sırrın senin esirindir.

***
Feto, daha açık başka nasıl anlatsın hedefini?
Şurada söylenenleri dinleyince, eşekler bile anlar be Feto’nun ni-

hai amacının devleti tümden ele geçirmek olduğunu. Ama Tayyip o 
günlerde ve sonrasında, kankisi olduğu Feto’ya geniş salonlarda yapı-
lan etkinliklerde kürsüye çıkıp hamasi övgü, sevgi ve hasret nutukla-
rı atıyordu. Sadece Tayyip değil, Milyar Ali’sinden Bekir Bozdağ’ına, 
Davidson Ahmet’ine, İ. Melih’ine, Bülent Arınç’ına kadar. Saymakla 
bitmez Tayyipgiller’deki FETÖ’cüler.

Feto’ya övgü düzmeyen, onunla iş tutmayan bir tekiniz oldu mu hiç?
Şimdi de kalkıyorlar, hiç utanıp arlanmadan sağda solda, muhalif 

kanatta FETÖ’cü arıyorlar. Yahu FETÖ’nün bir numaralı siyasi ayağı 
sizsiniz. Tayyipgiller avanesidir. “Ne istediler de vermedik?” diyerek 
devleti Feto’yla paylaşan Tayyip değil mi ya?

AKP’giller avanesinde
kafayı yakmış meczuplar pek çoktur

Bunlar 84 milyonu apaçık biçimde eşek yerine koyuyorlar. Hani var 
ya meczuplaştırdıkları bazı zavallılar... Sokak röportajlarında soruyor 
gençler: “Cumhurbaşkanımız Erdoğan Aya dört şeritli yol yapacakmış, 
yapılabilir mi sizce?” diye. Duraksamadan cevap veriyor kafayı yakmış 
meczup: “Cumhurbaşkanımız demişse yapılabilir, niye yapılmasın?”, 
diyor. 

Bunların cahili böyle de okumuşu farklı mı?
Alın işte size bir örnek daha. Bugünlerin, hani ne derler, moda iko-

nu diye. İşte bu da Tayyipgiller siyasetinin moda ikonlarından biri. Tay-
yip bunu rektör de yapmış bir dönem. Şu anda da kadersiz memleketim 
Konya’nın Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesiymiş; Prof. Dr. Maz-
har Bağlı...

Bakın ne diyor ya:
***
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Videonun Tapesi
Bakın bu FETÖ Terör Örgütü, bitiriyorum efendim, darbeye kalkış-

tığı zaman Türkiye Cumhuriyeti Tarihinde ilk defa toplum, hakikaten 
hiç kimsenin tahmin edemeyeceği ve öngöremeyeceği büyük bir kahra-
manlık destanı yazarak inanılmaz bir başarı elde etti. İnsanlar 11’inci 
kattaki apartmanın üzerine çıkarak, alçaktan uçan uçağa kafa atarak 
şehit oldular. 

***
Vatandaş Mazhar Bağlı diyor kendine. Fakat açıkça görüldüğü gibi 

bağı çözmüş bir şekilde. Ve özgürleşmiş... Düzgün, kendi içinde anla-
mı olan cümle kurmakta bile başarılı olamıyor. Acı... Yardıma ihtiya-
cı var aslında. Benzeri sözde bilim adamı, akademisyen kimlikli, ka-
fayı yakmış tip çoktur Tayyipgiller’de. Bir de Hz. Nuh’un kendisinden 
uzakta bulunan oğluyla cep telefonuyla Tufan anında konuştuğunu id-
dia eden, sözde öğretim üyesi vatandaş vardı, değil mi: Yavuz Örnek. 
Görelim:

***
Videonun Tapesi

Pelin Çift: Mesela meseleyi uzaylılara bağlayan da vardı, anlatabi-
liyor muyum? Yani şunu anlamaya çalışıyorum. Bu konuyla ilgili siz bir 
mantık süzgecinden geçirdiğinizde veya Denizcilik ya sizin alanınız; bu 
kadar suyu ancak olsa olsa böyle olur diyerek de buna varmış olabilir-
siniz, ona da bir şey demiyorum. Ama tüm bu dönemde, oradaki insan-
ların tümünün böyle bir teknolojiye sahip olduğunu nereden biliyoruz?

Yavuz Örnek: Peki, şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi Kur’an’ı Ke-
rim’de Allahüteala buyuruyor ki oğluna, o suda boğulan oğluna, diyor 
ki gel gemiye bin, diyor. 

Ama nasıl diyor biliyor musun?
Gemi dağlar gibi dalgaların arasında giderken Nuh Aleyhissellam 

oğluna seslendi: Oğlum, yavrucuğum gel gemiye bin. Şimdi şöyle söy-
leyeyim: Gemi dağlar gibi dalgalar ne demek?

En az 300 metre yüksekliğinde, 400 metre yüksekliğinde dağ demek-
tir, dalga demektir. Peki, en yakınındaki kişi nerede olur bu? Herhalde 
Bolu Dağı’nda veya Erciyes Dağı’nda olur. Yani çok çok yüksekte uzak-
ta bir yerde olacak, değil mi efendim? 

400 metre yüksekliğinde dalga, denizin üzerinde dalga. Ve oğlu yüz-
lerce kilometre uzakta. “Oğluyla konuştu”, diyor. Allahüteala buyuru-
yor, Kur’an’ı Kerim’de bu var. 

Peki, nasıl konuştu?
Ha, mucize, olabilir. Ama bize göre cep telefonuyla konuştu. Çün-

kü, bakın çünkü... Oğlu deseydi ki peki babacım geliyorum. Nasıl gele-
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cekti? O gemiye 400 metre yüksekliğindeki dağların arasında giden ge-
miye nasıl gelecekti?

Uçan bir cisimle gelecekti efendim. Başka gelme yolu yoktu. Nasıl 
gelecekti? Ancak ve ancak uçan bir nesneyle gelecekti.

***
İşte böyle acınası vatandaşlar da hep bu kahredici Ortaçağcı gidişin 

yarattığı tiplerdir. Tarikatların, cemaatlerin, Kur’an Kurslarının, İmam 
Hatip Okullarının zihin hasarına uğrattığı kişilerdir. 

Bunlarla nereye gider bir ülke?
Çağdaş dünyada bağımsızca yaşamasına imkân olabilir mi böyle bir 

memleketin?
Akıl ve mantık kalmamış ki bunları bilimle yüzleştirebilesin. Doğa-

nın, dünyanın ve toplumun gerçekleriyle yüzleştirebilesin.
Neyi görebilir, neyi anlayabilir bunlar?
Hiçbir şeyi...
Tabiî Tayyip işte 1950’den bu yana harıl harıl yedi yirmi dört çalı-

şan tarikatların, cemaatlerin yetiştirip hazır mama misali önüne koydu-
ğu insanlara güveniyor. “FETÖ bizi kandırdı. Ben FETÖ’yle mücadele 
eden kahraman Reisim” diye böyle insanlara pazarlayabiliyor ve sata-
biliyor kendisini. Ve Türkiye’nin bunlardan ibaret olduğunu sanıyor.

Ama o devir geçti artık. Ekonomik yıkım, insanların içine düşürül-
düğü Orta Afrika ülkeleri benzeri işsizlik, açlık ve sefalet durumu böy-
lelerini bile Tayyipgiller’den uzaklaştırmaya itiyor gayrı. Hem de kit-
leler halinde...

2004 MGK’si de
FETÖ’nün ülkemiz için yarattığı 

tehlikeler hakkında kararlar alıyor
Ve ayrıca, Tayyip’in de katılmış olduğu 2004 MGK’sinin kararları 

var, FETÖ’nün ve Ortaçağcı din derebeyliklerinin ülkemiz için yarat-
tıkları tehlikeler hakkında. Bu kararlarda da çok doğru tespit, öngörü ve 
uyarılar var. Yapılması gereken çözüm önerileri var. Görelim o MGK 
kararlarını da:

***
GÜLEN’İ BİTİRME KARARI 2004’TE MGK’DE ALINDI
“Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken 

tedbirler” başlığıyla MGK’de alınan kararda, “ağır yaptırımlar için 
eylem planı hazırlanmalıdır” dendi.

İŞTE ÇOK TARTIŞILACAK O BELGE
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25 Ağustos 2004 günü yapı-
ları MGK’da içeride bu imzalar 
atılırken, dışarıya bir cümlelik 
şu açıklama yapıldı: “Ülke ge-
nelindeki güvenlik ve asayiş du-
rumunun değerlendirilmesi ya-
pılmış, Irak’a ilişkin gelişmeler 
ayrıntılı biçimde gözden geçiril-
miştir…” Ayrıca MGK toplantı-
sında, dönemin Dışişleri Bakanı 
Gül’den, Gülen okulları ve Milli 
Görüş’e yardım edilmesi için el-
çiliklere gönderilen genelgelerin 
geri çekilmesi de istendi…

KARAR 2004’TE, MGK’DE 
VERİLMİŞ

25 Ağustos 2004 tarihli 
MGK toplantısında, Gülen gru-
buna karşı bir eylem planı hazır-
lanması kararı alındığı ortaya 

çıktı. Kararın altında dönemin Başbakanı Erdoğan’ın ve Dışişleri Ba-
kanı Gül’ün de imzaları bulunuyor.

Milli Güvenlik Kurulu’nun, 2004 yılı Ağustos ayında yaptığı toplan-
tıda, “Fethullah Gülen grubunun faaliyetlerine karşı alınması gereken 
tedbirler” başlığıyla, “Cemaate karşı bir eylem planı hazırlanması”, 
tavsiye kararı olarak hükümete bildirilmiş.
MGK kararında, “Nurculuk Faaliyetleri ve Fethullah Gülen grubu-

na” ait kurumların faaliyetlerinin engellenmesi için, “Ağır yaptırımlar 
getiren yasal düzenlemeler yapılmalıdır, eylem planı hazırlanmalıdır” 
deniyor. [71]

***
Ortaçağcılara karşı yapılan uyarılar

ve alınan kararlar
sümen altı ediliyor, çöpe atılıyor

Saygıdeğer arkadaşlar; bu kararlar olsun uygulanabilseydi, FETÖ 
ve diğer Ortaçağcı tarikat ve cemaatler (tabiî Tayyipgiller de bu Orta-
çağcı güçlerin içinde bir tarikat olarak vardırlar), bu denli gelişip Türki-
ye’yi bugün içinde bulunduğu uçurumun kenarına getirebilirler miydi?

15 Temmuz filan zaten hiç olamazdı. Fakat Tayyip’in en yetkililerin-

[71] https://www.sozcu.com.tr/2013/gundem/guleni-bitirme-karari-2004-mgk-
da-alindi-414756/.
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den olan bir avanesinin de söylediği gibi o kararlar çöpe atıldı. Hiçbir 
biçimde uygulanmadı. Kâğıt üzerinde kaldı sadece. İşte kanıtı:

“2004 yılı ağustos ayı MGK’sinde Fethullah Gülen hareketini 
bitirme planı imzalandı. Taraf gazetesinde MGK kararı belgesiyle 
yayınlanan o iddiaya Başbakan’ın baş danışmanı Yalçın Akdoğan 
Twitter’dan yanıt verdi. Akdoğan, ‘2004’teki MGK kararı hükü-
met tarafından yok hükmünde kabul edilmiş, hiçbir Bakanlar Ku-
rulu kararı alınmamış, hiçbir işlem yapılmamıştır’ dedi.”[72] 
Kim bunu söyleyen?
Tayyip’in başdanışmanlarından Yalçın Akdoğan...
Sadece kurumlar değil, yürekli, namuslu kişiler de var, FETÖ’nün 

ve benzeri Ortaçağcı güçlerin Türkiye’yi nasıl bir felakete sürüklemek-
te olduğunu ortaya koyan. Hem de yıllar öncesinden.

İşte namuslu aydınımız Aziz Nesin tâ 1993’te, Madımak Katlia-
mı’nın hemen sonrasında şu açık, net, kesin uyarı ve öngörülerde bu-
lunuyor:

***
Daha önemlisi, bu açı böyle büyüyor. Tâ işte Haçlı Seferi ondan 

başladı, İmam Hatip Okullarından başladı, bu okuldan çıkanlar devle-
tin içine girdi, devletin %50’sinden fazlası bunların içerisinde. Yargıç 
bunlardan oldu, avukat bunlardan oldu, hekim bunlardan oldu, mühen-
dis bunlardan oldu, belediye başkanı bunlardan oldu, şimdi onlar kar-
şımızda...

Bu böyle burada kalmayacak; uğraşıyorlar şimdi. 
Neye uğraşıyorlar? 
Görüyoruz ki Orduyu ele geçirmek. Bu seçim yoluyla halka eroin 

gibi gericiliği vere vere, halk daha çok gericilik istiyor, buraya geldi. 
Demokrasi de halkın isteğidir, bunu istediği yere getiriyorlar. Bu yolla 
olmazsa, iktidara geçemezlerse orduya girmek... 

Bütün Askeri Okullardan her sene beş yüz, bin, iki bin kişi ihraç edi-
liyor. Şimdi durmadan İmam Hatip Okullarından çıkanları Harbiye’ye 
sokmak istiyorlar. Yarın çok büyük felaket gelecektir bu Türkiye’nin ba-
şına. Bunu söylüyorum ve üstelik çarpıtarak düşünceleri, beni halkın 
düşmanlığına maruz bırakmak için de dış etkenlerin etkisiyle ben bun-
ları yazmışım, diyor. 

Asıl dış etkenlerin etkisinde kalanlar kimler? Asıl Suudi Arabis-
tan’ın, asıl İran’ın etkisinde kalanlar kimler? 

Ben onlar gibi para alıyor demiyorum hiçbir zaman demedim böy-

[72] https://www.cnnturk.com/guncel/rusya-40-alman-diplomati-istenmeyen-ki-
si-ilan-etti.
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le bir şey. Ne alıyorlar bilmiyorum ama aldıkları bir şey var. Maddi bir 
şeydir, değildir, onu bilmem. Söyleyeceğim budur. 

Türkiye’nin uyanması gerekir, aydınların uyanması gerekir, çok kö-
tüye gidiyor Türkiye bu kadar açık söylüyorum.

***
Bu sese kulak veren oldu mu hiç?
Hayır, tam tersine, Ortaçağcı güçler tarafından küfür ve hakaret yağ-

muruna tutuldu Aziz Nesin yıllar boyu. 
Biraz daha yakına gelelim. 2009’da yine namuslu, yiğit aydınımız 

ve siyasetçimiz Kamer Genç, Mecliste Tayyipgiller tayfasının FETÖ 
güzellemelerine karşı şu tepkiyi ortaya koyuyor:

***
Kamer Genç: Ben diyorum ki, Fetullah Gülen’in 700 tane öğrenci-

sini getirip de, Bülent Arınç şiir okutup da “Bu şiirleri kim yazdı Fe-
tullah Gülen’e, demeye hakkı var mı bunun? Bunun var mı? Var mı bu-
nun? 

AKP Milletvekili: Türkçe konuşuyor çocuklar, yazıklar olsun.
Kamer Genç: Efendim Türkçe konuşmaktan iftihar ederim. Getir 

Güneydoğu’da o kadar çocuk var, okumayan insanlar var. Eğer haki-
katen vatanseversen, evvela sen kendi memleketindeki gençleri, okuma-
yan insanları onları okut, onları bu memleketin sadık vatandaşları yap, 
onlara emek ver. 

Şimdi arkadaşlar Türkiye’de bakın hepiniz de benden iyi biliyorsu-
nuz, Amerika’ya giden özellikle AKP Milletvekilleri Fetullah Gülen’i 
ziyaret ediyorlar. Şimdi bu Fetullah Gülen’i bir gün bu Mecliste açalım, 
kimdir bu arkadaşımız, ne yapmak istiyor, Türkiye’de bunun bu serma-
yesi nereden geliyor, acaba Türkiye’deki, rejimdeki rolü nedir? Bunları 
bir araştıralım, niye çekiniyorsunuz? 

Yarın bunun en büyük zararını siz çekeceksiniz. Ben çekmem, benim 
zaten düşüncelerim belli. Benim düşüncelerim belli olduğu için araştı-
ralım. Türkiye için çok büyük tehlikeye gelmiş.

***
Bu namuslu uyarıya karşı ne yapıyor Tayyipgiller avanesi Mecliste?
Görüldüğü gibi saldırıyorlar.
Bir de utanmadan “Biz FETÖ’nün siyasi ayağını arıyoruz”, diyor-

lar değil mi?
İşte siyasi ayak. Balkabağı gibi ortada duruyor ya...
Siyasi ayağın kallavisi Tayyipgiller’in tâ kendisidir. En başta gele-

nidir. Meclisteki Amerikancı Beşli Çete’nin diğer üyeleri de lokomoti-
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fin arkasındaki vagonlar gibi Tayyipgiller’in arkasındadır, siyasi ayak 
kapsamında. 

Dedik ya hep; bunlar 84 milyonu eşek yerine koyuyorlar, diye. Ay-
nen öyle yapıyorlar, saygıdeğer arkadaşlar...

15 Temmuz günü FETÖ ile
Ganimet Paylaşım Savaşı’na girileceğini

AKP’giller gayet iyi biliyordu
Gelelim bugüne...
Tayyip’in şu anda en kaşar ve sadık destekçilerinden olan Yeni Akit 

yazarı Abdurrahman Dilipak, bakın ne diyor, 15 Temmuz gününe iliş-
kin olarak:

“Aslında ülkenin darbeye gitmekte olduğunu herkes biliyordu. 
Öğle vaktinde MİT’in de, TSK’nın da darbe olacağından haberle-
ri vardı. Akşamdan önce darbe olacağının bilindiğini darbeciler de 
biliyordu. O günlere dönelim:

“12.30 gibi Kara Havacılık Komutanlığı’nda görevli bir subay 
MİT’e giderek, FETÖ üyesi askerler tarafından MİT Müsteşarı 
Hakan Fidan’ın alınması için kuruma saldırı olacağını ihbar etti. 

“Fidan, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’i tele-
fonla aradı, konu hakkında bilgi verdi. Bu görüşme sırasında DİB 
Başkanı Görmez, Suriye’den gelen bir misafiri ile birlikte oraday-
dı. 16.00’dan sonra Fidan tarafından Karargâh’a gönderilen Müs-
teşar Yardımcısı, Güler’i bilgilendirdi. 

“Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’a detay-
lı bilgi verdi ve Fidan’ı Karargâh’a davet etti...”[73]

Demek ki neymiş, Tayyip?
15 Temmuz günü öğle üzeri sen de adın gibi biliyormuşsun FE-

TÖ’yle bir Ganimet Paylaşım Savaşı’na girmek üzere olduğunuzu...
Bak, bunu biz söylemiyoruz. Adamın, 20 yıldır seni canhıraş bir bi-

çimde savunan Ortaçağcı Din Devleti tutkunu arkadaşın Abdurrahman 
Dilipak söylüyor. Ama senin hayatın yalan olduğu için yalanlarla mil-
leti kandırayım, buradan uyduruk da olsa, iler tutar yanı olmasa da bir 
kahramanlık masalı çıkarayım, diye uğraşıp duruyorsun.

Tabiî yalnız sen değil. Çevrene topladığın bilumum çıkar ortakla-
rın da...

[73] https://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/abdurrahman-dilipak/15-temmu-
za-dogru-39626.html.
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15 Temmuz sonrasının ilk günlerinde yere göğe sığdıramadığınız 
Özel Kuvvetler Komutanınız Zekai Aksakallı ne demişti tanık ifade-
sinde mealen?

“Ben bu işi anlayamadım. Silahlı Kuvvetler’de mesai saate bağlı de-
ğildir. Böylesi kuşkulu durumlarda komutan, ikinci bir emre kadar hiç 
kimse görev yerinden ayrılmayacak, diye tek cümlelik bir emir verir 
Türkiye’nin her yerindeki birliklerine, iş de biterdi. Benim anlamadı-
ğım, gündüzden en geç saat 14.00’ten itibaren FETÖ’nün saatler içinde 
yani akşam üzeri bir paylaşım savaşına girişeceği ihbarı yapılmıştı bir 
Binbaşı tarafından, MİT’e bizzat gelinerek. Ve bu ihbarı anında Genel-
kurmay Başkanı Hulusi Akar’a iletmişti Hakan Fidan. Saat 16.00’da da 
Genelkurmay’a giderek komutanlarla bir durum değerlendirmesi top-
lantısı yapmışlardı. Neden böyle bir emir vermediler, Türkiye’nin her 
yerindeki askeri birliklere? Eğer böyle bir emir verilmiş olsaydı hiçbir 
birlik kışlasından çıkamazdı, FETÖ de bir askeri paylaşım savaşına gi-
rişemezdi.”

İşte bu ifade sonrasında Zekai Aksakallı Paşa’nın sesi soluğu duyul-
maz oldu. Onu anında gündemden ve gözlerden düşürdüler. Bir daha 
hiç sesinin duyulmasına izin vermediler. 

Demek ki Yoldaşlar; Tayyipgiller, CIA’nın kurguladığı doğrultuda 
FETÖ’cülerle kanlı bir Ganimet Paylaşım Savaşı’na tutuşmayı göze al-
mışlar. CIA’nın buyruğu öyleydi çünkü. Bir kanlı hesaplaşmaya girişi-
lecek, her iki taraftan 400’ü aşkın insan hayatını kaybedecek, binlerce 
yaralı olacak ve hatta Tayyipgiller’in ne büyük fedakârlıklarla ve ne bü-
yük kayıplar vererek bu zaferi kazandıkları dünya âleme ilan edilecek 
ve onların bu sahte zafere inanmaları sağlanacaktı. 

Bunun olması için FETÖ’nün askerlerinin hiçbir stratejik önem ve 
anlam taşımayan Boğaziçi Köprüsü’nü tutmak gibi, Emniyetin önünü, 
Meclisin önünü, İBB’nin önünü bombalamak gibi harekâtlarda bulun-
ması, Tayyipgiller’in de taraftarlarını sokağa çağırarak FETÖ’nün as-
kerlerinin karşısına çıkarması gerekiyordu.

Bu meczup taraftarlarının arasına insan katletmekte uzmanlaşmış 
SADAT ve ASSAM üyesi, sayısı binleri bulan katil sürülerini de çıkar-
ması gerekiyordu sahaya, hem de hazırlıklı bir biçimde. 20 yaşındaki 
melek yüzlü, melek kalpli Hava Harp Okulu öğrencilerini ve vatani gö-
revlerini yapmak üzere asker olmuş, FETÖ’cü komutanları tarafından 
o an köprüye sürülmüş vatan evladı erlerimizi, boğazlarını keserek ca-
navarca bir hisle katletmeleri için...

Hatırlanacağı gibi bu gerçeği Tayyip’in bir dönem Askeri Başdanış-
manı olmuş SADAT Kurucu Başkanı ve ASSAM Başkanı Adnan Tanrı-
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verdi’yle yine Tayyip’in bu kanlı işlerle ilgili teorik ve pratik donanıma 
sahip profesörü, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat Tarhan açık bi-
çimde ifade etmişti, hatırlanacağı gibi. Bunların kendi ağızlarından iti-
raflarını 15 Temmuz’la ilgili bir önceki paylaşımımızda aktarmıştık.[74] 

FETÖ’nün askeri harekâtını, aslında Tayyipgiller tarafından sokak-
lara dökülen insanlar ve SADAT-ASSAM mensubu katiller sürüsü ön-
lemedi. Tam tersine, FETÖ’nün harekâtına karşı çıkan ve bunu açıkça 
ilan eden, Laik Cumhuriyet’e bağlı Birinci Ordu Komutanı Orgeneral 
Ümit Dündar gibi komutanların tutumu önlemiştir, FETÖ’nün galip 
gelmesini. Yani Türk Ordusu’nun ezici çoğunluğu, FETÖ’cü askerle-
rin harekâtını desteklememiştir. Böyle bir askeri harekâtın da nasıl so-
nuçlanacağı besbellidir. 

Diyelim ki FETÖ’nün askerleri Tayyipgiller’in çağrısıyla sokağa 
dökülen insanların tamamını öldürdü. 

Sonrasında ne yapacak?
Yine yenilecek. Çünkü Türk Ordusu’nun ezici kütlesi bunları der-

dest edip hem silahlarından arındıracak hem de tutuklayacaktı. 

“15 Temmuz kime yaradıysa faili odur”
Kaçak Saray avanesi ve onun her boydan ve soydan çığırtkanları, 

kopardıkları azgın naralarla bu gerçeğin üstünü örtmeye çabaladılar, 
altı yıldan bu yana. Fakat artık gerçek ortaya çıkmaya başladı. 15 Tem-
muz’da köprüde, üç yıl önce ayrıldığı eşi Erol Olçok ve oğlu Abdullah 
Tayyip Olçok’u kaybeden Nihal Olçok bile diyor ki; “15 Temmuz’u, 
ondan kazançlı çıkan kimse o yapmıştır.”

Yani sizin yaptığınızı söylüyor bu acılı kadıncağız, Tayyip...
Bu tespitin var mı başka bir açıklaması?
Yine namuslu bilim kadınımız Prof. Dr. Nurşen Mazıcı aynen şu tes-

piti yapıyor:
“15 Temmuz Askeri darbe değildir. Bu olay kime yaradı ise fail 

odur.”

Bakın; Tayyip’in İstanbul Belediye Başkanlığı döneminden itiba-
ren yanından hiç ayırmadığı, onu Ulaştırma Bakanı, Meclis Başkanı ve 
Başbakan yaptığı Milyar Ali Yıldırım’ı bile götürmek (öldürmek) isti-
yor Tayyipgiller, 15 Temmuz gecesi, Erol Olçok’u götürdükleri gibi. 

[74] https://www.hkp.org.tr/alayiniz-15-temmuzu-o-gece-enisten-ziyadan-ogren-
di-degil-mi-tayyip/.
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Erol Olçok’u Tayyip’e dirsek gösterip Kraliçe’nin Gül’üne yanaştı-
ğı ve onu kendi liderliğinde alternatif bir harekâta yüreklendirmeye ça-
lıştığı için götürüyor, Tayyipgiller avanesi. Milyar Ali Yıldırım’ı ise, 
bu sahte kahramanlık masalının inandırıcı olabilmesi için götürmek is-
tiyor. 

AKP’giller avanesi 15 Temmuz’da
Başbakanları Milyar Ali’yi bile öldürmek istiyor

Fakat Milyar Ali, köprüye yönlendirilerek tuzağa çekilmesi isten-
mesine rağmen korumalarının ve çevresindeki insanların uyarı ve karşı 
çıkışlarıyla oraya gitmekten alıkonuluyor. Orası tehlikelidir, oraya gi-
dersek başımıza her şey gelebilir, denilerek oradan uzak tutuluyor. 

Ankara’ya kuzeydeki yollardan dönmeye çalışan Milyar Ali, kendi-
sine burada kurulan tuzaktan da Ilgaz Tüneli’ne saklanıp bir süre sonra 
sapa yollardan giderek kurtulmayı başarıyor. 

Demek istediğimiz arkadaşlar; temizlenmesi yani öldürülmesi plan-
landığı için, 15 Temmuz tezgâhından haberdar edilmiyor, Milyar Ali.

Bunu 15 Temmuz’dan 18 gün sonra, 2 Ağustos’ta “CNN Türk”te, 
Hande Fırat’la yaptığı bir söyleşide aynen şöyle anlatıyordu, hatırlana-
cağı gibi:

***
Videonun Tapesi
Hande Fırat: Ama Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı bu konu-

yu eniştesinden, Başbakanı da, akrabam dediniz değil mi? Kimden öğ-
rendiniz?

Binali Yıldırım: Eşten dosttan, korumalardan.
Hande Fırat: Yani tüm bu noktada, geçti üzerinden 15 gün ama 

Türkiye Cumhuriyeti Milleti de bunu doğal olarak sorguluyor. Geldiği-
miz noktada net bir yanıt aldınız mı? Neden aranmadınız?

Binali Yıldırım: Şöyle. Ben bunu Milli İstihbarat Teşkilatı Başka-
nına sordum. Yani bu nasıl olur, dedim. Yani Başbakanın haberi yok, 
Cumhurbaşkanının haberi yok. Tamam, Genelkurmay Başkanının bilgi-
si olması gayet doğal ama aynı zamanda Başbakana da söylemeniz ge-
rekir çünkü siz Başbakana karşı sorumlusunuz, bağlısınız. Ama bunun 
cevabını veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi, doğrusu bu.[75] 

***
Yine, 15 Temmuz’un yıldönümünde yani 15 Temmuz 2017’de, o za-

manın Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Fikret Bila’nın da bulunduğu 

[75] https://www.youtube.com/shorts/RRKM-_MyiUA?&ab_channel=HABERTV.
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genel yayın yönetmenlerine yönelik yaptığı bir konuşmada açıkça orta-
ya koyuyor, Milyar Ali, o gece yaşanan olaya ilişkin görüşlerini. 

“İlk görüşmelerde, ilk darbeye yönelik darbe bilgisi ya da kana-
atini kimden aldınız?

“- Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhurbaşkanımızla is-
tişare ederek, beraber konuştuk, bunun FETÖ’cülerin asker içeri-
sinde bir kalkışması olduğu kanaatine vardık. Bilgiler bize intikal 
etmedi. Ne bana ne de Cumhurbaşkanı’na…

“Müsteşar da o anda söylemedi. O anda darbeyle ilgili de bir şey 
söylemedi. Ben kendisine sordum, “Darbe oluyor, ne yapıyorsun?”, 
“Yok” dedi, “Bir şey yok, normal biz çalışıyoruz” dedi bana. Ora-
daki iş farklı bir şey.”[76] 

Ne diyor Milyar Ali?
“Oradaki iş farklı bir şey.”

İşte o “farklı bir şey”i Milyar Ali adı gibi biliyor. Biliyor ama şefi 
Tayyip’le olan çıkar ortaklığı bozulacağı ve sahip olduğu milyar dolar-
ların tehlikeye gireceğini düşündüğü için söyleyemiyor. İşte gün gele-
cek, eğer ömrü yeterse Gerçek Mahkemeler önünde açıklayacak bunu 
Milyar Ali...

Kendisinin de bir parçası olduğu “AKP’giller” adlı mafyatik bir cü-
rüm örgütünden başka hiçbir şey olmayan parti ve iktidarlarının, hal-
kımıza kurduğu bütün tuzakları, ettiği bütün ihanetleri ve hep beraber 
yapmış oldukları trilyonlarca dolarlık kamu malı yağmalamasını bir bir 
anlatacak. Hepsini biliyor çünkü. Hem de her yönüyle...

15 Temmuz
hem ABD hem de AKP’giller için

lütuf oldu
Özetçe Tayyip; sen ve avanen ile FETÖ, 15 Temmuz’da yıktığınız 

Laik Cumhuriyet’in Ganimetini paylaşmak için giriştiğiniz hainane sa-
vaşta 400 insanın kanını akıttınız, canını aldınız. 

Ve sen o gece 400 insanın kanı yerlerde ve henüz soğumamışken 
Atatürk Havalimanı’nda gayet mesut bir yüz ifadesiyle iç dünyanı ay-
nen şu şekilde itiraf ediverdin:

“Bu hareket, Allah’ın bize büyük bir lütfudur.”

[76] https://www.hurriyet.com.tr/15-temmuz-yildonumu/12-saatte-196-telefon-go-
rusmesi-yaptim-40519123.



Yahu 400 insan ölmüş, binlercesi yaralanmış. Ama bu olanların hiç-
biri senin umurunda değil. Sen bayram sevinci yaşıyorsun, yanındaki 
Damat Berat’la birlikte. O da sırıtıyordu yanı başında...

Diyorsun ki artık Türkiye’nin Sultanı benim. Kaçak Saray’da salta-
natımı kurdum. Bundan sonra bana hiç kimse gık diyemeyecek. Ağzım-
dan her çıkan Tanrı buyruğu mertebesinde olacak ve uymayanın haddi 
anında bildirilecek...

Sen ve avanende vicdan teşekkül etmediği için empati yapma özelli-
ğinden yoksunsunuz. Binlerce aileye, ocağa düşen ateşin acısı hiç umu-
runuzda değil. 

İşte Amerika ve onun casus örgütleri de aynen bu şekilde sonuçlan-
masını istedikleri harekât planını kurgularlarken, senin Tek Adam Re-
jimi kurarak onlara ne büyük bir kazanç sağlayacak olmanı da hesaba 
kattılar. 

ABD bu planla neyi amaçladı?
İki şeyi:
1- Yeni Sevr’e-BOP’a giden yolda kendilerine engel olarak gördük-

leri Kuvayimilliye ve Mustafa Kemal Gelenekli Türk Ordusu’ndan kur-
tulmayı ve bunun kendisine sağlayacağı büyük kazancı;

2- Tayyip’i tek adam rejimi kurdurarak ona her istediklerini kolay-
ca, harfiyen uygulatabilmeyi.

Bu projelerini 15 Temmuz’da hayatla geçirmekle böyle ikili bir ka-
zanç elde etti ABD Emperyalistleri…

Bu hem ABD için bir lütuf oldu hem de Tayyip ve avanesi için. 
Görüldüğü gibi, arkadaşlar; 15 Temmuz sonrasında Tayyipgiller’in 

Türkiye’yi felaketten felakete sürüklemeleri ve BOP Cehenneminin ke-
narına getirmeleri, halkımızı, ekonomiyi iflas noktasına getirerek, kuru 
ekmeğe muhtaç duruma düşürmelerine yol açan süreç daha da hız ka-
zanmıştır. Çünkü Tayyipgiller artık bütünüyle Anayasadan da Türk 
Ceza Kanunundan da kurtulmuşlar; Yargıyı da, Ahlâkı da çökertmiş-
lerdir. 

Biz insanlığımızın gereğini yerine getiriyoruz ve 
AKP’giller’in ülkemizi felaketlere sürüklediğini

kararlılıkla söylemeye devam ediyoruz
16 Temmuz 2016’dan başlamak üzere yaptığımız bütün değerlendir-

melerde, yazdığımız bütün kitaplarda bu gerçeği en cahil insanımızın 
anlayacağı açıklıkta ortaya koyduk hep. Bu sebeple de Tayyip ve ava-
nesinin hışmına uğradık. Partimiz Seçimler dışına atıldı, her türlü yasa 
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çiğnenerek. Bizlere ve Yoldaşlarımıza Tayyip’e hakaret ettiğimiz ge-
rekçesiyle onlarca ceza davaları açıldı ve mahkûmiyetler verildi. Hâlâ 
da bu davalar boyutlanarak, çoğalarak devam edip gitmektedir. 

Fakat hep söyleyegeldiğimiz gibi bunların hiçbiri bizim için bir 
önem taşımıyor. Bizlerin kararlılığında, cesaretinde, ataklığında zerre 
miktarda olsun sarsıntı, çekince yaratmıyor. 

Biz özelde Kuvayimilliye Şehitlerimizin, Devrimci Şehit Yoldaşla-
rımızın ve Önderlerimizin bize bıraktığı vatanı korumanın, ülkenin ba-
ğımsız olmasını sağlamanın ve emanet edilen şanlı bayrağın sorumlulu-
ğunun gereğini yerine getirmenin çabası içindeyiz. Zerre duraksamaya 
düşersek, bu çabamıza, bu sorumluluğumuza gölge düşürmüş sayarız 
kendimizi...

Genelde ise, insan olarak varoluşumuzun hakkını vermeye çalışıyo-
ruz. Hayatımıza, insan gibi yaşamanın, Gerçek İnsan olmanın anlamı-
nı yüklemeye çalışıyoruz. Özetçe; insanlığımızın gereğini yerine geti-
riyoruz...

Hani sıkça tekrarladığımız gibi Şairimiz Edip Cansever de diyor ya;

Güç iştir çünkü bir tarihi insan gibi yaşamak,
Bir hayatı insan gibi tamamlamak güç iştir...

İşte budur mesele, Yoldaşlar...
Gerisinin hiçbir önemi yoktur. Tayyip bizi artık Kaçak Saray’ın hu-

kuk bürosuna dönüştürdüğü yargısı, mahkemeleri aracılığıyla yargıla-
ma maskesi ardında Silivri Zindanına atarmış, işkencelere uğratırmış, 
hatta öldürürmüş; bunların hiçbirinin bizim nazarımızda bir dirhem 
ağırlığı yoktur...

Zalimlere karşı, hainlere, vatan satıcılarına karşı, halk düşmanlarına 
karşı savaşta acılar çekilecektir, fedakârlıklarda bulunulacaktır ve hat-
ta kayıplar da verilecektir muhakkak. Bundan kaçınmak olur mu hiç... 
Bunu bilmemek, beklememek olur mu hiç...

En sonunda muhakkak ki bizler kazanacağız. 
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

20 Temmuz 2022 
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Kritik soru “Diploma nerede?”
Şu an Türkiye’de sorulması gereken bir numaralı soru ya da en te-

mel soru, “Diploma nerede?” sorusudur...
Bu soruyu cesaret ve namus yetersizliğinden dolayı es geçerek so-

rulacak bütün siyasi sorular, bir anlamda çerez kabilindendir. Ya da 
“geyik” kapsamındadır...

Kaçak Saray’da Sultanlığını ilan ederek Türkiye’yi her anlamıy-
la; vatanıyla, halkıyla, ekonomisiyle, siyasetiyle mahv-ı perişan ede-
rek uçurumun kenarına sürüklemiş bulunan Mücrimin en önde ge-
len suçunu yok saymak anlamına gelir, bu sorudan kaçınmak...

Adam en azından, yüzde yüz kesinlikte “Resmi Evrakta Sahteci-
lik” ve “Nitelikli Dolandırıcılık” suçlarını işlemiştir. Namuslu kalmak 
kaydıyla, hiç kimse bunun aksini iddia edemez...

Yahu, diplomasız bir zır cahil, 85 milyonu eşek yerine koyarak 20 
yıldan bu yana pervasızca at koşturmaktadır Türkiye’de. 

Hem Diplomasız hem psikiyatrik olarak rahatsız
Bunun suçu sadece Diplomasızlığıyla ilgili sahtekârlığı değildir. 

Saygıdeğer hemşehrim, film yönetmeni ve tıp doktoru Mustafa Altıok-
lar’ın Tayyip’e hakaret suçlamasıyla açılan davada yaptığı sunumunda 
da çok açık ve kesin olarak ispatladığı gibi “Narsist Kişilik Bozuklu-
ğu” hastasıdır bu vatandaş...

Biz de İstanbul Üniversitesi Tatbikî Psikoloji Bölümünü, tüm sınav-
lardan 100 tam puan alarak bitirmiş biri olarak, bu Diplomasız’ın aynı 
zamanda yukarıda anılan rahatsızlığına ilaveten “Mitoman” ve “Kri-
minal Psikopat” olduğunu da tespit ya da teşhis etmiş bulunuyoruz.

Bu teşhislerimizi Tayyip’e hakaret suçlamasıyla açılan davalarda 
yaptığımız konuşmalarda da, onun ve avanesinin Savcıları ve Yargıçla-
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rı önünde defalarca tekrarladık. Ve ayrıca da dedik ki; bu vatandaş bir 
tek gün bile kamu görevi yapmaya ehliyetli değildir. Derhal oralardan 
uzaklaştırılmalı ve psikiyatrik tedaviye alınmalıdır. 

Şuna netçe inanıyoruz ki, bizim bu teşhis ve tespitlerimiz, Kaçak Sa-
ray Saltanatı ya da merkez üssü orası olan Hırsızlar İmparatorluğu çök-
tüğü zaman pek çok Psikolog ve Psikiyatr tarafından kabul edilecektir...

Ey hem muhalif rolünü oynayıp hem de Hırsızlar ve Hainler İmpa-
ratorluğu’nun bu Baş Mücrimine, bu Diplomasızına, bu kanunsuzuna; 
“Sayın Cumhurbaşkanı”, “Sayın Erdoğan”, diye hitap eden korkaklar 
sürüsü!

Yüksekokul Diploması olmayan birinin, sahte diplomalar kullan-
dığını bebelerin bile bildiği bu dolandırıcının, bu din cambazının ya-
sal olarak Anayasanın 101’inci Maddesi uyarınca Cumhurbaşkanlığına 
aday bile olamayacağını hepiniz adınız gibi biliyorsunuz...

Bu gerçeği bilmenize rağmen ona “Sayın Cumhurbaşkanı”, “Sayın 
Erdoğan” diye hitap ederek meşruiyet sağlamış olmaktan hiç utanmı-
yor musunuz?

Hiç sıkılmıyor musunuz?
Hiç yüzünüz kızarmıyor mu?
Eşlerinizin, çoluk çocuklarınızın yüzlerine nasıl bakabiliyorsunuz?
Ve tabiî bir de aynalara nasıl bakabiliyorsunuz?
Yazıklar olsun size...
Tayyip ve avanesi sadece onu Amerika oraya getirdiği ve orada tut-

tuğu için değil ve durup dinlenmeden din alıp satarak insanlarımızı Al-
lah’la aldattığı için değil; sizin gibi muhalif rolündeki korkak ve yü-
reksizlerin ona hiç hakkı olmayan bir meşruiyet sağladıkları için de 20 
yıldan bu yana Türkiye’nin anasını ağlatmaktadır.

Yahu o adam rahatsız; yukarıda saydık rahatsızlıklarının adlarını. 
(İlgili arkadaşlar internete girerek o hastalıklar hakkında detaylı bilgi-
ler edinebilirler. Biz burada o konulara girersek, sözü çok uzatmış olu-
ruz.) O tür hastalar asla empati yapamazlar. 15 Temmuz gecesi Atatürk 
Havalimanı’nda, ortada henüz kanları soğumamış 400 insanın cenazesi 
yerlerde seriliyken bile zerre miktarda olsun bir acımada bulundu mu?

Tam tersine; mutluluktan dört köşe; “Bu bize Allah’ın bir lütfudur”, 
dedi...

Acıma duygusu asla oluşmaz bu hastalarda. Kendilerinin dışında hiç 
kimseyi düşünmez bu hastalar. Onların odaklandıkları bir tek şey var-
dır; kendi çıkarları...
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Bu hastalarda akıl, mantık ve metot da iflas noktasındadır. Anlık 
arzu veya kızgınlıklarıyla, öfkeleriyle kararlar alıp davranışta bulunur-
lar. Sonuçları felaket oldu muydu da hiç duraksamadan; “Ben böyle 
bir şey söylemedim”, “Ben böyle bir şey yapmadım”, deyip tam ter-
sini söyleyip savunabilirler. Bunu yaparken de hiçbir rahatsızlık duy-
mazlar...

Bunların tüm düşünce ve davranışlarında asla duygusal bir içerik, 
kapsam bulunmaz. Dediğimiz gibi bir tek şey düşünürler; kendi çıkar-
ları...

Ya koltuklarında ömür boyu kalmak isterler ya da küplerini durup 
dinlenmeden doldurmaya devam etmek... Bu hastaların karakteris-
tik-belirleyici özellikleri bunlardır. 

Bu tür hastalar ne acıdır ki Şark Toplumlarında, bir boşluk, uygun 
bir an, durum bulurlarsa kolaylıkla lider olabilirler. 

İnsanlarımız Amerika’nın kucağında dincilik oynayan 
bu din derebeyleri yüzünden meczuplaştırılmıştır
Zaten kendilerinin Allah’la, Peygamberle sürekli konuştuğunu ve ir-

tibat halinde olduğunu iddia eden sürüyle tarikat, cemaat şeyhi yok mu 
bu toplumlarda?

Meczuplaştırılan insanlarımız bunlara nasıl inanıyorlarsa, her biri 
birer Din Derebeyliği ve yılan yuvasından başka hiçbir şey olmayan bu 
tarikatlarda şeyhlerin, mollaların kendilerini, eşlerini ve çocuklarını te-
cavüz ederek kirletmelerine nasıl rıza gösteriyorlarsa, böyle din alıp sa-
tan, din simsarı ve Muaviye-Yezid Dincisi sahtekârların da yalanlarına 
kolayca kanabilirler, onların peşlerine yıllar yılı sürü halinde takılabi-
lirler. 

Tabiî bu “Reis”, “Şeyh”, “Molla” geçinenlerin tamamı, hep Ameri-
ka’nın kucağında oynarlar. ABD Emperyalist Haydudunun kuklaları, 
piyonlarıdır onlar. Bu sebeple de hiç duraksamadan efendilerinden al-
dıkları bir emir üzerine vatanı da, milleti de satıp geçerler. Amerika da 
zaten bunları, halk kitlelerini afyonlayıp, narkozlayıp, kandırıp uyuta-
rak kendi emperyalist çıkarlarını kolayca savunsunlar, diye bulur, keş-
feder, devşirir ve iktidar mevkilerine getirir. Tarikat tepelerine getirir...
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Yılan yuvası tarikatlara karşı
Kur’an’ın meali okunup anlaşılmalı

Tarikat ve cemaatlerle mücadele etmenin en etkili ve kısa sürede so-
nuç alıcı yolu, halkımızın tamamının Kur’an’ın Türkçe mealini-anla-
mını okumasını sağlamaktan geçer. Hiç şeyhe, mollaya, meleye gerek 
yoktur aslında. Bugün Kur’an’ın 30 civarında kişiler tarafından çeviri-
si yapılıp yayımlanmıştır Türkçede. Bunları okumak, insanlarımızın İs-
lam Dinini anlamaları için bizce yeter de artar bile...

Ne yazık ki ülkemizde insanlarımızın yahut Müslümanlarımızın 
yüzde 99’u, Kur’an’ı baştan sona ele alıp ciddiyetle ve dikkatle oku-
mamıştır. Bu sebeple de hem kendini büyük din âlimi, şeyh diye yuttu-
ran düzenbazların hem de Tayyipgiller gibi din alıp satan sahtekârların 
oyunlarına gelmekte, tuzaklarına düşmektedir. 

Bunca tarikat ve cemaate, bunca İmam Hatibe, Kur’an Kursuna, İla-
hiyat Fakültesine rağmen, insanlarımız Kur’an’ın içeriğine yönelik en 
temel konularda bile bilgiye sahip değildirler. 

Genç evlatlarımız hafız olarak, Kur’an’ı ve İslam’ı anlam yönünden 
zerre miktarda olsun öğrenmiş sayılamazlar. Hiç aksatmadan namaz kı-
lan, oruç tutan insanlarımız da İslam’a dair azıcık da olsa bir bilgiye sa-
hip değildirler. Bunlara sahtekâr ve düzenbaz şeyhler vb. din uluları ta-
rafından hep hurafeler, mitler, kıssalar anlatılır. Oysa bunların hiçbir 
tarihsel gerçekliği yoktur. 

Kur’an’ın nasıl bir toplum düzeni ve ahlâk sistemi öngördüğüne dair 
bir bilgi verilmez insanlarımıza. Oysa işin yani dinin en önemli ve hat-
ta tek önemli bölümü budur. Namaz, oruç, hac, Kâbe’yi tavaf İslam’dan 
önce de vardı. Hatta Cuma Namazı, Cuma Hutbesi bile vardı. 

Namazın aslı Sümer Güneş Tanrısı’na yapılan bir ibadettir. Oruçsa 
Sümer Ay Tanrısı’na yapılan bir ibadettir. O zamandan beri bu ibadet-
ler vardır. Hac ise İslam’dan yüzlerce yıl öncesinden bu yana sürüp ge-
len bir ibadettir. 

“Kâbe” adı bile, Anadolu’nun 9 bin yıl öncesine tarihlenen ünlü Ana 
Tanrıçası “Kibele”den gelmektedir. “Kıble” kavramı da yine aynı şe-
kilde Kibele’den gelmedir. Kibele’nin Kâbe’de bulunan en büyük put 
olarak dillendirilen simgesi “Hübel”dir. Yani Kâbe, Kibele’nin-Hü-
bel’in Tapınağı anlamına gelir. Kıble de nerede bulunulursa bulunulsun, 
o tapınağı işaret eden yön anlamına gelir. Kâbe’yi Hz. İbrahim’in yaptı-
ğı, oradaki putları kırıp en büyük putun boynuna putları kırdığı baltayı 
astığı menkıbesi filan bütünüyle uydurmadır. Hz. İbrahim, 150 kişiden 
oluşan kabilesiyle Mısır’la Harran arasında dolaşan bir Çoban Toplum 
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Lideridir. Ömrünün hiçbir döneminde bizim Harran’dan ve o civarlar-
dan daha aşağıya inmemiştir. Kur’an’da geçen Hz. İbrahim kıssası Ya-
hudi kıssasıdır. Oradan Kur’an’a geçmiştir. Zaten Kur’an’daki kıssala-
rın pek çoğu Yahudi, dolayısıyla da Tevrat kıssalarıdır. 

Kur’an’da geçen Âdem’le Havva kıssasından başlamak üzere Nuh 
Tufanı ve Lût Kavmi kıssası, Miraç kıssası, Meryem kıssası, Yedi 
Uyurlar kıssası, Musa ile Firavun kıssası, Musa ile Hızır olduğu var-
sayılan Allah dostunun serüvenine ilişkin kıssa vb. kıssaların hiçbirinin 
anlatıldığı şekliyle bir tarihsel gerçekliği yoktur. Bu gerçeği söz konu-
su sağduyulu tespiti yaptığı için aforoz edilen İlahiyat Profesörü Mus-
tafa Öztürk de “Kıssaların Dili” adlı, bizce çok önemli olan kitabın-
da ayrıntılıca anlatmaktadır. 

Mustafa Öztürk’ün yaptığı bu tespiti biz de 1967-1968 ders yılın-
da, üniversite hayatımızın ilk yılıdır da aynı zamanda, Kur’an’ı okudu-
ğumuz zaman yapmıştık. Bunlar kesinkes Tanrı buyruğu ve Tanrı tara-
fından yapılmış işler olamaz, demiştik. Burada bir durum var, demiştik.  
Bizim bu tespitimizin bir İlahiyat Profesörünün 2000 yılında yayımlan-
mış olan kitabında da yapılmış olduğunu görmek sevindirici tabiî. En 
azından bizim açımızdan...

Hz. Muhammed
komünist bir toplum düzeni kurmak ister

Gelirsek dinin özüne: Hz. Muhammed tıpkı bizim gibi; “Herkesin 
rızıkta eşit olduğu”, komünist bir toplum düzeni kurmak istemişti aslın-
da. Gönlünde yatan buydu...

En özet anlatımıyla işte kanıtları:
“Allah rızıkda kiminizi diğerlerine üstün tutmuştur. Üstün kı-

lınanlar, emirleri altında bulunanların rızıklarını vermezler. Oysa 
rızıkta hepsi eşittir. Allah’ın nimetini bile bile inkâr mı ediyorlar?” 
[77]

“(…) Allâh yolunda ne kadar harcayacaklarını soruyorlar. De 
ki: “El Afv (zaruri harcamalarınızdan) arta kalanı bağışlayın!” Al-
lâh böylece gereken apaçık işaretleri veriyor size… (Nedenini) de-
rin düşünmeniz için.” [78]

“(…) Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “He-
lal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli 

[77] Nahl Suresi, 71’inci Ayet, Diyanet İşeri Meali.
[78]  Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Ahmed Hulusi Meali.
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olanından artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, 
derin derin düşünebilesiniz.” [79]

Daha bu anlama gelen onlarca ayet bulunabilir Kur’an’da...
Tabiî şeyhler, mollalar, imamlar, bu ayetleri görmezlikten gelirler. 

Hemen atlayıverirler bunların üzerinden. Onların ısrarla üzerinde dur-
dukları namazdır, zikirdir, oruçtur, hacdır vb. bin yıllardan bu yana sü-
rüp gelen, İslam öncesi Pagan dinler de dahil olmak üzere, bütün Orta-
doğu kökenli-kaynaklı-etkilenimli dinlerde var olan ritüelleridir. 

13 yıllık Mekke İslamı döneminde namaz, günde 3 vakit olarak kı-
lınmıştır, Hz. Muhammed ve sahabeleri tarafından. 10 yıllık Medine 
dönemindeyse 5’e çıkarılmıştır vakitler. 

Ne olmuştur burada?
Allah fikir mi değiştirmiştir?
Ya, vakit sayısını arttırırsak insanlar daha iyi Müslüman olurlar mı 

demiştir?
Bu tür işlere kafa yormaz halkımız. Şeyhler, imamlar da bunlardan 

söz edilmesini sevmezler. 
Yine mesela İslam’ın ortaya konuş sürecinin son dört-beş yılına ka-

dar Hicab-Örtünme ayetleri yoktu. Bunun sebebi ne, diye de sormazlar. 
Çünkü aynı sözde İlahiyatçıların ve şeyhlerin durup dinlenmeden tek-
rarladıkları hurafeler ve kıssalar, mitolojik hikâyeler yüzünden insanla-
rımız zihin hasarına uğratılmıştır, kafaca zehirlenmiştir. Sorgulayan bir 
akla sahip olma imkânları ellerinden alınmıştır. 

Musa’nın kılıcını vurunca Kızıl Deniz’in yarılıp kupkuru bir yola 
dönüştüğüne, Meryem’in erkeksiz çocuk doğurabileceğine inanan in-
sanlarımız, artık bu sözde İlahiyatçılar ne doğrarsa onları duraksama-
dan ve hiç düşünmeden yutarlar, Antep baklavası tadında.

Anlı şanlı kallavi İlahiyatçılar da ciddi ciddi tartışırlar: Allah Mer-
yem’e ruhundan üfürdüyse bunu eteğinin altından mı üfürdü yoksa ya-
kasından mı, diye...

Oysa bu erkeksiz çocuk doğurma miti, kökeni binlerce yıl öncesine 
giden bir Anadolu efsanesidir. 

Yine Musevilik ve İslamiyet’te var olan Sünnet, yukarıda andığımız 
Anadolulu Ana Tanrıça Kibele’nin rahiplerinin, yapılan törenlerde vec-
de gelerek, kendi erkeklik organlarını kendi elleriyle kökünden kesip 
atmaları geleneğinin çok hafifletilerek sürüp gelen bir devamıdır.

[79] Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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Bu konuda bizim düşüncemiz de merak edilirse, bizim de şahsi gö-
rüşümüz Sünnetin temizlik ve sağlık açısından yararlı olduğu şeklin-
dedir...

Hz. Muhammed’in gönlünde
neden komünist bir toplum düzeni yatıyordu?

Şu iki sebepten:
1- Henüz İlkel Komünal Toplum Düzeni yaşayan çöldeki bir Arap 

Kabilesine verilip orada 5 yaşına kadar yaşamış olmasından. Çöl Be-
devisi diye aşağılanan o insanların aslında Eşitlikçi Kankardeşleri Top-
lumu olarak yaşadıklarını ve onlarda yalanın, dümenin, hilenin, al-
datmanın, kandırmanın bulunmadığını yaşayarak görüp o değerleri 
içselleştirdiğinden. Kişiliğinin temel taşının bu değerler sistemi tarafın-
dan oluşturulmuş bulunmasından. 

2- Kendisinin de yetim, babasını hiç görmemiş, dedesini de çocuk-
luk çağında kaybetmiş bir yoksul olarak yaşamış olmasından. Bilindi-
ği gibi amcası Ebu Talib’in sürülerinde çobanlık etmiştir, Hz. Hatice’y-
le evlenene kadar, Hz. Muhammed. 

Ve hatta “Siyer”-Hz. Muhammed’in biyografisiyle ilgili kitaplarda 
anlatılanlara göre, gençlik çağında amcası Ebu Talib’den kızını ister. 
Fakat Ebu Talib’den şu katı ve bir anlamda aşağılayıcı karşılığı alır:

“Muhammed! Sen yetim çulsuzun birisin. Herkes kendi dengiyle 
evlenmeli. Ben kızımı sana değil, varlıklı ve şöhretli, Mahzum Kabile-
si’nden dayımın oğlu Hubeyre’ye vereceğim”, der. Konuya ilişkin, ola-
yın gerçeğini yansıtan bir makaleden ilgili bölümü aktaralım:

“Muhammed 20 yaşlarında iken Amcası Ebu Talib’in kızı Fahi-
te evlenme çağına girmiş güzel bir kızdı. Fahite daha sonra Ummu 
Hani adını almış ve bu adla tanınmıştır. Muhammed ile Fahite ara-
sında büyük bir aşk doğmuştu. Muhammed, Fahite’yi babasından 
istedi. 

“Ancak Ebu Talib’in kızı için başka planları vardı. Mahzum 
kabilesinden dayısının oğlu Hubeyre de Fahite’yi istemişti. Hubey-
re önemli bir kişiliğe sahip olmanın yanında Ebu Talib gibi iyi bir 
şairdi de. Üstelik Mekke’de Mahzum kabilesinin gücü ve itibarı 
günden güne artıyordu. Tersine Haşimilerin gücü ise azalıyordu. 
Bunları dikkate alan Ebu Talib, kızını Hubeyre ile evlendirmeyi 
daha uygun buldu.”[80] 

“Muhammed bu duruma çok içerledi ve amcasına sitem etti. 

[80] ibn Sa’d, VIII, 152; Müslim, 201; Taberani, Evsat, 4242; ibn Hacer, 9/512; 
Mecmau’z-Zevaid, 7428.
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Ebu Talib’in cevabı ise annesini kastederek, “Onlar bize kızlarını 
verdiler, cömert adama cömertlik yapmalı”, oldu.[81]

“Bu cevap Muhammed’i tatmin etmedi. Çünkü dedesi Abdül-
muttalib, Atike ve Berre isimli kızlarını daha önce Mahzum kabi-
lesine vererek borcunu ödemişti zaten. Muhammed, amcasının asıl 
düşüncesinin kendisini evliliğe uygun ve hazır konumda olmadığı 
ve Hubeyre’yi kendisinden daha üstün gördüğü şeklinde olduğu-
nu anlamıştı. 

“Bu durum Muhammed’i çok üzdü ve hırslandırdı. Artık hedef-
leri ve planları vardı. Öncelikle yoksulluktan, parasızlıktan sonra 
da ümmilikten kurtulacaktı.”[82]

İşte bu iki sebepten dolayı ezilen ve sömürülen, Mekke’de Karunlaş-
mış ve Firavunlaşmış Tefeci-Bezirgânlar tarafından yaratılmış olan ce-
hennemde yanıp kavrulmuş insanların acılarını yüreğinde derinden duy-
du Hz. Muhammed. Ve onların çektiği acılara son verebilmek için böylesi 
bir toplum düzeni kurmak istedi. Yani komünist ekonomik sisteme daya-
nan, ezen ve ezilen sınıfların olmadığı bir düzen kurmak istedi. Ama buna 
gücü yetmedi. Kur’an’ın birçok ayetinde bu özlemini dile getirmekle kal-
dı, ne yazık ki... Sağlığında da gönlünden geçen bu sistemi örgütleyip ku-
ramadı. Zekât verin, dedi; infak edin, dedi; mal mülk hırsı kötüdür, insanı 
insanlıktan çıkarır, dedi. Ama dediğiyle kaldı... Ancak yıllık kazançlarının 
kırkta birini alabildi, zamanın Müslüman varlıklılarından...

Hz. Muhammed vefat eder etmez de Diyanet İşleri Başkanlığı Din 
İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Ali Akın’ın ifadesiyle, Mekke’nin yüzde 
altmışı dinden çıktı, sırf kırkta birlik zekâtı bile vermemek için. Daha 
Arabistan’ın başka pek çok yerinde de zekât karşıtlığı nedeniyle dinden 
çıkmalar oldu. Dediler ki bunlar; “Zekâtı kaldırın, İslam’ın diğer buy-
ruklarına uyalım.”

Yine hatırlanacağı gibi Hz. Ebubekir bunlarla “Ridde Savaşları” de-
nen, bir yıl süren bir savaşa girişti. Ancak bunun sonucunda, onları ye-
niden İslam’a döndürebildi. 

Burada şu noktayı da belirtelim ki, arkadaşlar; İslam’ın özünü oluş-
turan bu ekonomik sistemini ve onun üzerinde şekillenen dürüstlüğe, 
güvenilirliğe, insan, hayvan ve doğa sevgisine dayanan ahlâk sistemi-
ni bugün sadece biz Gerçek Komünistler savunmaktayız. Zaten Gerçek 
İslam da budur. Başkaca da hiçbir şey değildir. Bu sebeple de Hz. Mu-
hammed’in gerçek ve meşru devamcısı ve temsilcisi bizleriz sadece...

[81] ibn Sa’d’ın Kitab et-Tabakat el-Kebir Leyden baskısı VIII, 108 Kaynak: 
Gençlik yılları (13); E. Siraceddin, 2008: 3B.
[82] https://www.dinvemitoloji.com/2020/02/muhammedin-ilk-aski-fahiteye.html.
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Yukarıda sözünü ettiğimiz kıssaları ve hurafeleri Hz. Muhammed 
o zamanın şartları içinde, o çağın insanlarının kültürleri ve önceki Or-
tadoğu Dinlerinin gelenekleri böyle olduğu için Kur’an’a koymuştur. 
Yine hatırlanacağı gibi o çağlar, mitolojiler, hurafeler çağıdır; bilim 
çağı değildir. Ve insan, akıl varlığı olduğu gibi aynı zamanda duygu 
varlığıdır da. Ve şu da bir gerçektir ki hâlâ bugün bile insanların çoğun-
luğuna bilimsel doğrular değil masallar, mitolojik hurafeler daha cazip 
gelir. Çünkü o masallarda duygusal yoğunluk oldukça fazladır. 

İslam’ın özünü değil hurafeleri anlatan Ortaçağcılar 
insanlarımızda sağlıklı bir zihin bırakmazlar

Konumuzun başına dönersek, arkadaşlar; işte İslam’ın özünü redde-
dip sadece mitolojik ve hurafelerden oluşan ve İslam öncesi dinlerden 
gelen söylemlerini, ritüellerini anlatan, onları benimsetmeye uğraşan 
şeyhler, şıhlar, mollalar, tarikatlar, cemaatler, Kur’an Kursları, İmam 
Hatip Okulları ve İlahiyat Fakülteleri; insanlarda işleyen bir zihin, sor-
gulayan bir akıl bırakmamaktadır. Bu eğitimlerden geçen insanlarımız 
muazzam bir zihin hasarına uğratılmaktadır. Zihinleri, gerçeği görme, 
kavrama, işleme ve sonuç çıkarma imkânından yoksun hale getirilmiş 
insanlarımız, kolayca bu din alıp satan sahtekârların ellerine düşebil-
mekte, onların oyuncağı ve istismar aracı olabilmektedirler. Onların ne 
hırsızlıklarını görebilmektedirler, ne yolsuzluklarını, ne ihanetlerini, ne 
Amerikan uşaklıklarını ve ne de her türden ahlâksızlıklarını...

Yukarıda da belirttiğimiz gibi işte biz bu sebepten insanlarımıza 
Kur’an’ı Kerim’in Türkçe mealini okutalım, diyoruz. 

Dikkat ederseniz; Tayyipgiller avanesi Kur’an’ın Türkçesinin oku-
nup anlaşılmasından sonlarını görmüşçe korkmakta, çekinmektedirler.

Ne demişti bir Diyanet İşleri yetkilisi?
“Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi Prof. 

Dr. Cağfer Karadaş, “Öğrenciler, Kur’an mealini okumaya başla-
yınca ateizm ve deizme yöneliyor” dedi.

“Din İşleri Yüksek Kurulu’nun üyelerinden Prof. Dr. Cağfer 
Karadaş, deizm ve ateizm düşünce akımına sahip olan kişilerin ‘te-
mel argümanının Kur’an çevirisi üzerinden olduğunu, meal çevi-
risinin bağlamı tam vermediğini’ söyledi. Karadaş, öğrencilerin 
mealleri okuduktan sonra kafasının karıştığını ve bu akımlara yö-
neldiğini de söyledi.

“Yeni Şafak yazarı Faruk Beşer’in köşesine taşıdığı Din İşleri 
Yüksek Kurulu üyesi Prof. Dr. Karadaş ifadeleri şöyle:

“‘MEAL ÇEVİRİSİ BAĞLAMI TAM VEREMİYOR’
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“Ateist ve deistlerin temel argümanları şu anda felsefi olmak-
tan ziyade Kur’an çevirileri üzerinden oluşmaktadır. Meal çevirisi, 
bağlamı tam veremiyor. Bu konuda Diyanet’in ve ilahiyatların or-
tak bir çalışma yapmasının çok yerinde olacağını ve rüzgârı tersine 
çevireceğini düşünüyorum.”

“‘DİN KÜLTÜRÜ ÖĞRETMENLERİ DAĞITIYOR, ÖĞREN-
CİLERİN KAFASI KARIŞIYOR’

“Din kültürü öğretmenleri Diyanet’ten ücretsiz meal isteyip öğ-
rencilere dağıtıyorlar. Öğrenciler okumaya başlayıp anlamlandır-
ma sorunu yaşadıklarında kafaları karışıyor ve işte bu akımlara 
yönelebiliyorlar. Şu anda bizim en temel sorunumuzun, âcizane bu 
konu olduğunu düşünüyorum.”[83]

Zırvalamanın boyutunu görebiliyor musunuz, arkadaşlar?
Sayınız binleri, on binleri bulur be... Demek bugüne kadar bağla-

mıyla ve gerçek anlamıyla bir Kur’an çevirisi bile yapamadınız, öyle 
mi?

O zaman ne iş yaptınız siz on yıllar boyu ya?
Ha, afyon sattınız değil mi?
Hurafe anlattınız, orucu şu mu bozar, bu mu bozar, diye tartıştınız, 

namaz dinin direği, dediniz vb. vb...
Kur’an’ın özünü anlamaya gelince orada yoksunuz. Çünkü sizde de 

[83] https://www.veryansintv.com/diyanet-profesorunden-kuran-aciklamasi-turk-
ce-okuyanlar-ateizm-ve-deizme-yoneliyor.

Cağfer Karadaş
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zihinler tümüyle hasara uğratılmış durumda. Bağlamdan filan söz edi-
yorsunuz da sanki insan sizin bu kavramdan bir şey anladığınızı filan 
sanır, tanımasa...

Ortaçağcılar
Kur’an’ın Türkçeye çevrilmesini ve

anlaşılmasını da istemez
Kur’an sure ve ayetlerini ortaya konuş sırasıyla ve hangi olaylara 

denk düştüğünü, yani o olaylara çözüm getirmek amacıyla ortaya kon-
duğunu içlem ve kapsamıyla hangi biriniz acaba okuyup anlamıştır?

Aslında demek istediğiniz, toplumda hiç meal bulunmasın ve kim-
se meal okumasın. Bizim gibiler din adına ne üfürürse insanlarımız onu 
solusun istiyorsunuz, değil mi?

Böylelikle de insanlarımız elinizde oyuncak olsun. Gönlünüzden 
geçen bu. Ama bu kadarını artık yapamıyorsunuz. Çağ, buna gücünü-
zün yetebileceği bir çağ değil.

Hele bazı sapkınlarınız var ki içinizde; “Kur’an başka bir dile çev-
rilemez”, diyebilecek kadar zırvalayabiliyorlar, akıl ve mantık dışına 
savrulabiliyorlar. Bilmiyorlar ki; “Kur’an başka bir dile çevrilemez”, 
demek, Kur’an’ın bir anlamı yoktur, demektir. Çünkü anlamlı olan her 
cümle, her paragraf, her metin başka bir dile, o dilleri iyi bilenler ve iş-
lenen konuya da bütünüyle hâkim olanlar tarafından çok başarılı biçim-
de çevrilebilir. Bu çevirilerde de konunun özü ortaya konur tabiî...

Demek ki arkadaşlar; cahil, bilinçsiz ve yoksul insanlarımızın, ta-
rikatların, cemaatlerin ve Tayyipgiller benzeri sermayesi din olanla-
rın, “İnsanları Allah’la Aldatan Büyük Aldatıcı”ların, İblislerin tuzağı-
na düşmemesi için Kur’an’ı Kerim’in mealini okutmamız gerekir. Bu 
imkânı insanlarımıza sağlamamız gerekir. 

Diplomasız’ın yaptığı tüm
resmi işlemler hükümsüzdür

Günümüze gelirsek; biz Gerçek Devrimcilerin ve Kuvayimilliye ve 
Laik Cumhuriyet’i savunan, Mustafa Kemal Gelenekli Güçlerin elle-
rinde çok büyük bir imkân var.

Nedir bu?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Tayyip’in Diplomasız oluşu. Dolayı-

sıyla da onun sahip olduğunu iddia ettiği sıfatların, kimliklerin tamamı-
nın gayrimeşru olduğu. Kendisi gayrimeşru bir mücrim olunca da attığı 
bütün imzalar otomatikman boş düşer. Yok hükmünde, çöp hükmünde 



olur. Kurduğu bütün hükümetler de kanunsuz bir suç örgütü olmanın 
ötesinde hiçbir anlam ifade etmez. 

Bu ne demektir?
Tayyipgiller’in bugüne dek yapmış olduğu bütün kanunlar, bütün 

ihaleler, bütün antlaşmalar, bütün torbalı torbasız yasalar, yasa hük-
münde kararnameler, yönetmelikler; hepsi kanun dışıdır, yok hükmün-
dedir. Dikkat edilirse, biz durup dinlenmeden, bıkıp usanmadan hep 
“Diploma Nerede?” sorusunu soruyoruz.

Neden?
İşte bu sebepten...

Psikiyatrik olarak ehil olmayınca
ülkeye yaptığı ve yapacağı kötülüklerin sınırı yoktur
Muhalifi oynayan yığınla siyasi ve yazarçizer bunu sormuyor da 

“Bilal’in Tahran’da ne işi var?”, “Bilal’in devlet protokolünde bir göre-
vi var mı?”, diye güya muhaliflik yapmış oluyor. 

Yahu sen esas soruyu sormuyorsun ki. Onu yok sayınca da sorduğun 
bütün soruların bir anlamı kalmaz. Yahu Tayyip, Diplomasız ve psikotik 
bir tip. O oğlunu da götürür yanında, Babası Ürdün asıllı ve hem anne-
si hem babası Amerikan vatandaşı olan, Amerika’da doğup büyüyen, do-
layısıyla kendisi de bir Amerikan vatandaşı olan, hiçbir resmi sıfatı olma-
yan tercüman da kullanır uluslararası görüşmelerde. Ülkenin Hazinesini 
de boşaltır, bütün kamu kurumlarını yok fiyatına yandaşlarına Beşli-Yedi-
li-Onlu Çetelere peşkeş çeker. Türkiye’de 2021 yılı özel bankalar, kârla-
rının toplamını 50 milyar TL’den 250 milyar TL’ye çıkararak yüzde 500 
oranında arttırırlar ama Tayyipgiller iktidarı kamu bankalarını zarar ettirir. 
Çaykur’u zarar ettirir, Devlet Demir Yollarını, Türk Hava Yollarını zarar 
ettirir. Vakıfbank gibi bir kamu bankasına, lise diplomasının bile olmadığı 
mahkeme kararıyla hükme bağlanmış olan, bir Pehlivanı getirir, yönetim 
kurulu üyesi diye oturtur. Bütün devlet kurumlarını yandaşlarıyla doldu-
rur. Ege’de 20 Ada’mızı, Lozan’da açık ve kesin biçimde bize bırakılmış 
olmasına rağmen sırf ABD’li ve AB’li efendileri öyle emretti diye Yuna-
nistan’a peşkeş çeker. Suriye’de Türkiye’yi bir bataklığın içine sokarak 
binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine, Türkiye’nin 250 milyar dolar 
civarında kayba uğramasına ve ülkemizin 9 milyon Suriyeli tarafından iş-
gal edilmesine sebep olur. Türk Ordusu’nun askeri okullarını ve hastanele-
rini kapatır. Dünyada kendine ait hastanesi olmayan tek ordu haline getirir. 
Köprü, yol, şehir hastaneleri diyerek 85 milyon insanımızın on yıllar boyu 
kanını kurutacak rant-vurgun, çapul ve sömürü tuzakları kurar. Şehirleri-
mizin merkezi yerlerinde bulunan, insanlarımızın kolaylıkla ulaşabildiği 
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hastanelerimizi yıkıp yok eder ve şehir hastaneleri diyerek bilim dışı, akıl 
dışı yine sömürü ve vurgun tuzaklarına mahkûm eder insanlarımızı. 

Daha eder de eder...
Bunların yaptığı kötülükler sadece insanlarımıza değil, hayvanla-

rımıza ve doğamıza karşı da saymakla bitmez. Dağlarımızı, ormanla-
rımızı, nehirlerimizi, göllerimizi kurutup zehirlemeleri yetmemiş gibi 
kıyılarımıza, koylarımıza da göz koyup oraları da aynı tahribata uğrat-
maktan geri durmadılar. Üstelik bu hainane işlere hiç ara vermeksizin 
hâlâ da devam ediyorlar. İşte en son örneği; Bodrum Göcek’teki Cen-
net Koyu’na el koymaları. Yani kıyılarımız da bir karış bile doğal hali 
bırakılmaksızın tümden mahvedilmiş olacaktır.

Ve arkadaşlar; yukarıda saydığımız ağır psikiyatrik rahatsızlıkla-
ra sahip olan insanların asla gözleri doymaz. Asla, yahu bu kadar mal 
mülk bana ve yedi sülaleme yeter, artık bırakıvereyim bu işi kesinkes, 
demezler. İçinde bulundukları hastalık durumu böyle bir şey yapmala-
rına izin vermez onların. 

İşte bu sebepten Tayyipgiller’in tabiî tüm takım taklavatlarıyla bir-
likte vurguna, talana, kamu malı hırsızlığına ve yağmasına gözleri hiç 
doymamaktadır. 

Bazı bilinçsiz, iyi niyetli insanlarımız soruyor, diyorlar ki; yahu 
yaptığı bunca vurgun sonucu elde ettiği servete rağmen niye Tayyip’in 
gözü doymuyor?

İşte yukarıda andığımız psikiyatrik rahatsızlıklarından dolayı...
Bunu bildiğimiz için biz de diyoruz ki; Tayyip ve avanesini ancak 

toprak ıslah eder...
Saygıdeğer arkadaşlar; 
Biz de 60 yıldır olduğu gibi Tayyipgiller ve onların öncülleri olan 

hırsız ve hainlerle mücadeleye devam edeceğiz tabiî, son soluğumuzu 
verene dek...

Sonunda kesinkes biliyoruz ki biz kazanacağız. 
Şu anda biz dört bir taraftan “Susuş Suikastı”yla ablukaya alınmış 

ve bizzat Tayyip’in emriyle Yargıtay ve YSK aracılığıyla Seçimler dışı-
na atılmış yani kanunsuz bir biçimde Seçime girme hakkımız elimizden 
alınmış olmasına rağmen sonunda yine biz kazanacağız. Doğru olan, 
haklı olan, meşru olan biziz çünkü. 

İslam’ın filozofu ve en halkçı Halifesi olan Hz. Ali’nin dediği gibi 
“Doğruyla savaşan yenilir.”

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
22 Temmuz 2022 
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15 Temmuz AKP’giller ve FETÖ arasındaki
Ganimet Paylaşım Savaşıdır

Saygıdeğer arkadaşlar;
10 Temmuz 2016’da yani meşhur 15 Temmuz’dan 5 gün önce atıl-

dığı kesin olan şu 13 tweete bir bakar mısınız?
Lütfen her birini dikkatle okuyalım. 

***
1- Reis hayatının en önemli hizmetini yapacak bu topraklarda. Bu-

gün 6 asker Haşhaşinin tutuklanması bunun ilk adımı.  TSK’da büyük 
temizlik.

2- Gerçek “Milli Ordu” yolunda TSK içinde ne kadar gezici, sol-
cu, paralel ve diğer cemaatlerin ajanı varsa temizlenecek. Sona doğru..

3- TSK içinde her cemaatin adamı var, örgütlüler. Bu pislik tama-
men temizlenip İslam dünyasının umudu bir ordu oluşacak. Başkomu-
tan REİS.

4- Bu coğrafya ve İslam dünyasının lideri olan Reis’e yakışır bir 
ordu kurulacak. TSK’daki tüm ajan fareler titresin. Büyük harekat ka-
pıda.

5- Bu yaz Kurban temizliği zamanı. TSK içindeki tüm ajan uzantı-
lar kurban edilecek bu toprağa, temizlenecek. Başkomutan REİS; böy-
le biline...

6- Paralel pisliği temizlendi. Sıra TSK’da. TSK içinde ayyaş, ba-
şörtüsü düşmanı, namaz düşmanı ne kadar deyyus varsa temizlenecek.

7- Şu an terörün önündeki en büyük engel TSK içindeki kripto yapı-
lar, millet düşmanları. Bu yapıların elemanları temizlenecek.

8- Özellikle milli duruş ve din düşmanı Kemalist hainler TSK’den 
paralel köpeklerle beraber temizlenecek. Reis başkomutan olduğunu 
gösterecek.

9- Darbeler hep laiklikten çıktı, bu bitecek. Ordu tamamen milli ref-
leksle hareket edecek. Başkomutanlık gerçek kimliği ile REİS’te görü-
lecek.
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10- Peygamber ocağı diye dini sömüren ordu değil, gerçek bir Pey-
gamber ocağı ve ordusu olacak. Gerçek Anadolu’lu Halife ordusu ku-
rulacak.

11- TSK’nin emirleri ABD’den alma zilleti bitecek. Ordu emri mil-
letten, milletin seçtiği BAŞKAN’dan yani Reis’inden direkt alacak...

12- Reis’in MİLLİ ordusu ülkemize hayırlı olsun. Artık ordu başın-
da operasyonlara katılan bir Başkan göreceksiniz. Hayal gibi bir ge-
lecek...

13- Çok yakında ordusuna namaz kıldıran genelkurmay başkanla-
rı göreceğiz. Reis karşısında haddini bilen, saygılı yiğit askerler göre-
ceğiz.[84] 

***
Burada yapılacağı söylenenlerin tamamı, 15 Temmuz sonrası hızla 

yapılmaya başlanıp büyük ölçüde yapılmış mıdır, arkadaşlar?
Evet, aynen yapılmıştır.
Burada ortaya konanların aydınlığında 15 Temmuz günü yaşananla-

ra baktığımız zaman hepsinin bire bir uyum sağladığını görüyoruz. Ve 
her şeyin bir mantık çerçevesinde, tıpkı bir pazılın parçaları gibi yerli 
yerine oturduğunu görürüz. 

Demek ki Yoldaşlar; olay aynen şuymuş:
15 Temmuz’un hemen ertesi günü, yani 16 Temmuz’da yayımlanan 

değerlendirme yazımızda da belirttiğimiz gibi ve onu takip eden üç cilt-
lik kitaplarımızda da belirttiğimiz gibi; 15 Temmuz olayı, Kaçak Saray-
lı Tayyipgiller Tarikatıyla Pensilvanyalı Feto’nun Tarikatının-Cemaati-
nin, el ele vererek yıktıkları Laik Cumhuriyet’in Mirasını, Ganimetini 
Paylaşım Savaşıymış...

Bu savaşın planını, programını, stratejisini CIA, Pentagon ve Was-
hington çizmiş, oluşturmuş. Bunu sahneleyecek, hayata geçirecek yerli 
hain piyonlara da oynamaları gereken rolleri vermiş. 

ABD, 15 Temmuz’da FETÖ’yü yenilgiye götürüyor
Savaşın kurgusunda FETÖ’nün askerlerinin hezimetle karşılaşması 

öngörülmüş. Yani öncesinde Tayyipgiller Tarikat ve Cemaati, 15 Tem-
muz günü oynamaları öngörülen oyunun bütün hazırlıklarını yaptıktan 
sonra, FETÖ’nün askerlerini, kurdukları tuzağa çekmişler. Öylesine ha-
zırlanmışlar ki rollerine, Suriye’de savaştırdıkları IŞİD çizgisindeki 2. 

[84] Tweet Dizisi, paylaşıldığı Eski İstanbulum [@eski_istanbulum] hesabından 
olduğu gibi alınmıştır. Yazım ve imla yanlışlarına dokunulmamıştır. 
Linki: https://bit.ly/3UDvOLe.
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Abdülhamid Tugayı’nı bile getirip Boğaz Köprüsü’ne yerleştirmişler. 
Sadece bununla yetinmemişler; SADAT’ın eğitip donattığı, sayısı 

belirsiz insanı da oraya yığmışlar. Ayrıca yine Tayyipgiller Tarikatının 
önde gelen bir akademisyeni olan Üsküdar Üniversitesi Rektörü Nevzat 
Tarhan’ın ideolojik şefliğini yaptığı ASDER-ASSAM adlı Ortaçağcı si-
lahlı örgütlerde yetiştirilmiş, Nevzat Tarhan’ın kendi ifadesiyle; “Binin 
üzerinde”, Ortaçağcı meczubu da, başta Boğaz Köprüsü gelmek üzere 
çatışma yaşanan bölgelere yerleştirmişler. 

FETÖ’nün askerleri akıl ve mantık dışı Ortaçağcı ideolojilerince zi-
hin hasarına uğratıldıkları için, apaçık biçimde bir tuzak olduğu belli 
olan bu oyuna atlamışlar. 

Hep söyleyegeldiğimiz gibi; Muaviye-Yezid Dinciliğinin Ortaçağ-
cı ideolojisi, insanları olayları yani doğada ve toplumda olup biten ger-
çekleri görme imkânından yoksun bırakır. Biz böylesi insanlara; “Kafa-
yı yakmış”, deriz. Tabiî bu, Tayyipgiller dahil tüm tarikat ve cemaatle-
rin müritleri için de uğranılan kaçınılmaz bir durumdur...

Tayyipgiller’in bu kapışmadan kesin bir galibiyetle çıkmalarını sağ-
layan, onların kendi akılları, fikirleri, öngörüleri değildir. Sadece CIA 
tarafından hazırlanıp ellerine tutuşturulan planda kendilerine verilen 
rolü iyi oynamalarıdır. Bu planın halk kitlelerine FETÖ’nün darbe kal-
kışması diye yutturulabilmesi için Tayyip ve avanesinin yığınla yalan 
söylemesi ve kandırmacada bulunması gerekmiştir. FETÖ’cülerin tuza-
ğa düşürülerek Paylaşım Savaşına çekilmiş oldukları, bir binbaşı tara-
fından saat 12.40’da gelinip MİT’e ihbar edilmiş olmasına rağmen ve 
Hakan Fidan’ın bunu hemen Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a bil-
dirmiş olmasına rağmen ve sonunda da saat 16.00 gibi Genelkurmaya 
giderek o andan itibaren yapılacaklar konusunda bir değerlendirme ya-
pıp kararlar almış olmalarına rağmen ne diyordu Tayyip?

“Ben darbeden saat 21.30’da eniştem Ziya’nın telefonuyla ha-
berdar oldum.”

Daha önce saat 4.00’te (16.00’da) eniştem telefon etti, haberim oldu, 
demişti; fakat o saatte Türkiye’nin hiçbir tarafında bir hareket görül-
mediği için bunun inandırıcı olamayacağı yakınındaki akıldaneler tara-
fından kendisine söylenmiş olmalı ki eniştesiyle irtibat saatini 21.30’a 
çekti. 
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“Darbe”nin inandırıcı olması için
masum insanları ve hatta kendi yandaşlarını dahi 

öldürmekten çekinmiyorlar
Yine “darbe” iddialarının inandırıcı olabilmesi için sıradan yüzlerce in-

sanın öldürülmesi öngörülmüştü planda. Bunu da sağladı Tayyip, kitleleri 
Köprüye çağırarak. Oysa aynı anda İstanbul’da hazır halde tutulan 15 bin 
polisin hiçbirine olay yerlerine gitme emri verilmedi. Tanklı, silahlı insan-
lar darbe yapıyor diyeceksiniz; karşısına ise bir kavga deneyimi olmayan 
sıradan kadınları, gençleri, ihtiyarları çatışma alanına süreceksiniz. 

Eğer gerçekten bir darbe varsa, onun karşısına kimin çıkarılması ge-
rekir?

Ona en etkili şekilde karşı koyacak ve yenecek silahlı güçlerin.
Bakın Birinci Ordu Komutanı Org. Ümit Dündar, ilk andan itibaren 

yaptığı açıklamalarda FETÖ’nün askerlerinin harekâtına karşı olduğu-
nu ve mevcut iktidarın yanında durduğunu açıklamıştı. 

Niye Birinci Ordu’nun silahlı güçlerini çağırmadınız köprüye?
Ve niye elinizin altında bulunan 15 bin polisi getirmediniz buraya?
Ama sizin derdiniz başkaydı. Siz orada sıradan, silahsız, savunma-

sız insanların ölmesini istiyordunuz. Hatta hazırladığınız “sniper”lar 
(keskin nişancılar) tarafından da birçok sivilin Köprü’de katledildiğini 
söylemektedir bazı görgü tanıkları. 

Bu arada Tayyip’in en kıdemli amigolarından olan ve AKP’nin ku-
ruluşundan itibaren AKP’nin adından logosuna, hatta seçim müzikle-
rine, sloganlarına, görsel malzemelerine varıncaya kadar belirleyen ve 
bütün seçim kampanyalarını düzenleyen Erol Olçok ve yanındaki oğlu 
Abdullah Tayyip Olçok da öldürüldü, bu “sniper”lar tarafından. 

Ve hatta, yine sizin İstanbul Belediye Başkanlığınızdan bu yana yanı 
başınızda bulunan en sadık amigolarınızdan Milyar Ali-Binali Yıldı-
rım’ı da öldürmek istemiş olduğunuz, olayların akışından ve Milyar 
Ali’nin tevil yoluyla da olsa kendi söylemlerinden açık biçimde an-
laşılmaktadır. Adam, öldürülmesi için Köprü’ye yönlendiriliyor. Gitse 
oraya, Erol Olçok gibi götürülecek. Fakat yanındaki korumalarını kali-
teli elemanlardan seçmiş olduğu için onlar uyarıp engelliyorlar, Köprü-
ye gitmesini. Orası tehlikeli olur, diyorlar. Ve İstanbul’da bir yakınları-
nın evinde birkaç saat saklanıyorlar. Sonra Ankara’ya gitmek için oto-
yolu değil de Bolu-Çankırı üzerinden geçen sapa yolları kullanıyorlar. 
Ilgaz Tüneli’nde bir buçuk saat saklanıyorlar. Tünelden çıkıp ilerlerken 
de orada mevzilenmiş Jandarmanın hedef gözeterek kendilerine doğru 
açtığı ateşle karşılaşıyorlar. Geri vitesine takarak uzaklaşıyorlar oradan. 
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Ilgaz’a gidip Kaymakamın evinde kalıyorlar bir süre. Sonrasında ancak 
sapa yollardan giderek Ankara’ya ulaşabiliyorlar. 

Jandarmayla ilk karşılaşmalarında Milyar Ali’nin korumaları da 
ateşle karşılık veriyor Jandarmaya. Korumaların becerisi olmasa, Mil-
yar Ali orada götürülecek. Fakat Çankırı İli Jandarma Alay Komutanı 
Halil Altıntaş’a hiçbir soruşturma açılmıyor sonrasında. Bu şahıs son-
ra Erzincan İl Jandarma Alay Komutanlığı yapıyor, daha sonrasında da 
Somali’ye gönderiliyor...

Şundan emin olalım ki Yoldaşlar; Milyar Ali’nin korumaları kazma 
olsaydı ve Milyar Ali orada öldürülseydi, ateş açan o Jandarma birliği 
ve Alay Komutanı Halil Altıntaş şu an FETÖ’cü darbecilikten dolayı 
ağırlaştırılmış müebbetten cezalandırılmış, yatıyor olurlardı. 

Milyar Ali’yle ilgili inanılmaz bazı yaşanmışlıklar da var, değil mi?
O gece her yerde Paylaşım Savaşı sürerken Milyar Ali uzun arama-

lar sonunda MİT Müsteşarı Hakan Fidan’a ulaşıyor ve soruyor, neler 
oluyor, diye. 

Aldığı cevap aynen şu oluyor:
“Bir şey yok. Normal işimizi yapıyoruz.”

Yani Milyar Ali bu kanlı darbe oyununda kurbanlar listesine konul-
muş durumdaymış.

Ne diyor kendisi, 15 Temmuz’dan 18 gün sonra CNN Türk’te Han-
de Fırat’ın sorusuna verdiği bir cevapta?

“Ben bunu Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanına sordum. Yani bu 
nasıl olur, dedim. Yani Başbakanın haberi yok, Cumhurbaşkanının 
haberi yok. Tamam, Genelkurmay Başkanının bilgisi olması gayet 
doğal ama aynı zamanda Başbakana da söylemeniz gerekir çünkü 
siz Başbakana karşı sorumlusunuz, bağlısınız. Ama bunun cevabı-
nı veremedi. Herhangi bir şey de söyleyemedi, doğrusu bu.”[85] 

Milyar Ali sanıyor ki, Tayyip’in de haberi yok bu işten. İşte orasını 
da göremiyor. Dedik ya bu Muaviye-Yezid Dincilerinin alayında kafa 
yanık, diye... Eğer gerçekten Tayyip’in haberi olmamış olsaydı ve ya-
lanında iddia ettiği gibi kavgayı eniştesinden öğrenmiş olsa idi, Hakan 
Fidan da, Hulusi de bugün yine FETÖ’cülükten ağırlaştırılmış müebbet 
cezası almış olarak yatıyor olurlardı. Tayyip’in o gece oynanan oyunla-
rın hepsinden haberi var. Hem de en başından beri...

Levent Gültekin’in iddiasına göre Milyar Ali o gün kendisinin niye 

[85] https://www.youtube.com/shorts/RRKM-_MyiUA?&ab_channel=HABERTV.



aldatıldığını ve MİT’in niye olaydan çok öncesinden haberdar olduğu 
halde kendilerine bildirmediğini sorduğunda Hakan Fidan’a, ne demiş 
Hakan Fidan?

“Bu soruları bana değil Cumhurbaşkanına sorun.”

Milyar Ali bunu Tayyip’e sorduğunda ise neyle karşılaşıyor?
Tayyip’in şu hırpalamasıyla, aşağılamasıyla:

“Sakın bu soruları bir daha sormaya kalkma. Git işine bak!”

Milyar Ali de böylece kalibresini bir kez daha öğrenmiş olarak işinin 
başına dönüyor ve Tayyip’e kuklalıkta başarılı olabilmek için elinden 
geleni ortaya koyuyor. Yalnız bir gaf yapıyor daha sonrasında. Anado-
lu Ajansı’nın yaptığı “Editör Masası” adlı bir programa konuk oluyor 
ve orada şöyle bir olay yaşanıyor:

***
Videonun Tapesi
Editör: Sizi çok zorlayan, girmeseydik bu işe dediğiniz herhangi bir 

proje oldu mu?
Binali Yıldırım: Yani hangi birini sayayım ki. Yani hoşuma gitme-

yen proje 15 Temmuz. 

***
Görüldüğü gibi, arkadaşlar; Milyar Ali şakayla karışık da olsa 15 

Temmuz Projesinin kendilerine ait olduğunu itiraf etmiş bulunuyor. 
Belki çok düşünmeden, bilinçaltı ve duyguları onu böyle yönlendirmiş 
ve itirafta bulundurtmuş oluyor. 

Yine hatırlanacağı gibi Milyar Ali, 15 Temmuz’un yıldönümünde yani 
15 Temmuz 2017’de Fikret Bila ve bazı gazetelerin yayın yönetmenleri 
önünde vermiş olduğu bir röportajda da aynen şunları söylemişti:

“İlk görüşmelerde, ilk darbeye yönelik darbe bilgisi ya da kana-
atini kimden aldınız?

“- Esas kanaati kendim oluşturdum. Cumhurbaşkanımızla is-
tişare ederek, beraber konuştuk, bunun FETÖ’cülerin asker içeri-
sinde bir kalkışması olduğu kanaatine vardık. Bilgiler bize intikal 
etmedi. Ne bana ne de Cumhurbaşkanı’na…

“Müsteşar da o anda söylemedi. O anda darbeyle ilgili de bir şey 
söylemedi. Ben kendisine sordum, “Darbe oluyor, ne yapıyorsun?”, 
“Yok” dedi, “Bir şey yok, normal biz çalışıyoruz” dedi bana. Ora-
daki iş farklı bir şey.” [86]

[86] https://www.hurriyet.com.tr/15-temmuz-yildonumu/12-saatte-196-telefon-go-
rusmesi-yaptim-40519123.
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Gün gelecek, Milyar Ali “oradaki iş”in “fark”ını anlatacak, eğer 
ömrü vefa ederse. Böyle İblisçe 85 milyonu kandırmalarının bir sonu 
olacak. Halkımız eninde sonunda soracak bunlara; nedir bu yaptığınız 
ihanetler, soygunlar, vurgunlar, kandırmacalar, hırsızlamalar diye.

15 Temmuz,
yapacakları yeni hizmetler karşılığında

CIA’nın AKP’giller’e bir lütfudur
Bilindiği gibi arkadaşlar; 15 Temmuz’da her iki taraftan toplam 400 

insan hayatını kaybetti.
Ne dedi Tayyip o gece?

“Bu hareket Allah’ın bize büyük bir lütfudur.”

Son derece mutlu bir şekilde...
Allah’ın değil be Tayyip; CIA’nın bir lütfu bu size.
Ne yaptınız ondan sonra?
Sen Kaçak Saray’da Sultanlığını ilan ederek ülkeyi pervasızca 

KHK’lerle tek başına yönetmeye başladın. Yönetmek diyoruz da, lafın 
gelişi. Senin her yaptığını CIA yaptırıyor, Pentagon-Washington yaptı-
rıyor. 

Ve Türk Ordusu’nu kurt dalamış keçi sürüsüne döndürdünüz 15 
Temmuz sonrasında. Askeri Liselerini, Harp Akademisini, Harp Okul-
larını ve Askeri Hastanelerini kapattınız Ordunun. Milli Savunma Üni-
versitesi diye oluşturduğunuz uyduruk yapının başına rektör olarak Er-
han Afyoncu adlı Ortaçağcı birini atadın.

Askerlikle ve askeri konularla zerrece ilgisi ve bilgisi olmayan bu 
şahıs ve emrindekiler güya subay yetiştirecekler, öyle mi?

Ve ayrıca o okula gidecekleri de 15 Temmuz sonrasında bütünüy-
le SADAT adlı Adnan Tanrıverdi meczubu liderliğindeki örgüt seçiyor-
muş...

Amacınız açık: 10 Temmuz’da en yakınınızdaki birinin attığı twe-
etlerde belirtildiğine göre Halife Ordusu yetiştirmek istiyorsunuz artık. 
Halifeniz de zaten belli, tweetlerde de söylediğiniz gibi. 

Ve türbanlı kadınlar da o okullardan mezun olup subay olarak Ordu-
ya gönderilebiliyor. E, Halife Ordusunda kadınların başı elbette kapalı 
olacak. Muaviye-Yezid Dini böyle emreder...

Ve Mustafa Kemal’in, İnönü’nün Silah Arkadaşlarının, Kuvayimil-
liye’nin izini tozunu silmeye çalışıyorsunuz, bütün gayretinizle ve her 
boydan ve soydan bütün avanenizle. 
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Ve ne diyor açık açık Tayyip’in AKP Genel Başkan Yardımcısı Ma-
hir Ünal?

“Hazırlıklarımızı tamamlamamız 19 yıl sürdü, asıl şimdi başlı-
yoruz.”[87] 

Demek ki tüm bu yapılan ihanetler, hırsızlıklar, yolsuzluklar, yıkım-
lar sadece hazırlıklarıymış bu Ortaçağcı meczup hainlerin. Asıl bundan 
sonrası esas yapacaklarını yapacaklarmış. 

Bunlar nedir, derseniz; 10 Temmuz’da atılan 13 tweette açıkça, ke-
since ve netçe söylenenler...

Planlar her zaman hayata uymaz,
sizinkilerin suya düşmesi de yakındır

Evet, herkesin bir planı vardır. Birinci Emperyalist Paylaşım Sava-
şı’nda İngiliz, Fransız, İtalyan ve Amerikan Emperyalist Haydutlarının 
da bir planları vardı, değil mi?

Osmanlı’yı parçalamak, çökertmek ve Türkleri Anadolu’dan kov-
mak...

Yunanistan da onlara uşakça amigoluk yapıyordu o yıllarda, Taşnak 
Ermenileriyle birlikte...

Bu Emperyalist Haydutlar, Çakallar, Çökkün Osmanlı’ya kabul et-
tirdikleri Sevr Haritası’nda bu emellerine ulaştıklarını sanıyorlardı.  

Ne oldu sonunda Mahir Efendi?
Halkımızın Mustafa Kemal, İnönü ve Silah Arkadaşı önderliğindeki 

Kuvayimilliyeci Atalarımızın kahredici tokadıyla karşılaştılar. Ve “Gel-
dikleri gibi gittiler.”

Siz de aynı sona doğru gidiyorsunuz. Aynı emperyalist efendileriniz 
oynatıyor sizleri de. 

Sizler de gideceksiniz!
Ama önce ettiğiniz ihanetlerin, yaptığınız yıkım ve tahribatların ve 

trilyonlarca dolar değerindeki kamu malı aşırmalarınızın hesabını vere-
ceksiniz, bağımsız ve tarafsız adalet dağıtan Gerçek Mahkemeler önün-
de...

Hiç erken bayram etmeyin...
Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

25 Temmuz 2022 

[87] https://www.birgun.net/haber/akp-li-mahir-unal-hazirliklarimizi-tamamla-
mamiz-19-yil-surdu-asil-simdi-basliyo ruz-338579.
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Diyanet’ten kendi anlayışına uygun
“Fiyatları Allah belirliyor” açıklaması

“Fiyatları Allah belirliyor”, diyen Diyanet İşleri Başkanlığı, ken-
di sistematiği içinde değerlendirirsek, haklıdır. Tersine, aksi yönde bir 
fetva vermiş olsaydı, işte o zaman temsil ettiği dine uymayan bir ka-
rar vermiş olurdu. 

Ne diyor Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin fetvasında?
“İslam dini, alım satım akitlerinde kesin bir kâr haddi koyma-

mış, bunu piyasa şartlarına bırakmıştır. Konuyla ilgili olarak Allah 
Resûlü (s.a.s.), fiyatlar artmaya başladığında kendisinden bu duru-
ma müdahale etmesi istendiğinde şöyle buyurmuştur: “Şüphe yok 
ki, fiyatları tayin eden, darlık ve bolluk veren, rızıklandıran ancak 
Allah’tır. Ben sizden herhangi birinin malına ve canına yapmış ol-
duğum bir haksızlık sebebiyle o kimsenin hakkını benden ister ol-
duğu halde, Rabbime kavuşmak istemem.” (Ebû Dâvud, İcâre, 15; 
Tirmizî, Bûyû’ 73) Ayrıca Hz. Peygamberin (s.a.s.), kendisine kur-
banlık bir koyun satın alması için para verdiği Hakîm b. Hizâm’ın 
bir dinara satın aldığı koyunu iki dinara satıp, sonra bir dinara 
bir koyun satın almasını (diğer bir rivayette bir dinara satın al-
dığı iki koyundan birisini bir dinara satmasını) kınamamış, üste-
lik ona hayır duada bulunmuştur (Ebû Dâvûd, Büyû’, 28; Tirmizî, 
Büyû’, 34).

“Fakihler de bundan hareketle kâr haddinin eşyadan eşyaya 
fark edebileceğini, bu sebeple de kesin bir takdir yapılamayacağını 
söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâi’, V, 129).”[88]

Görüldüğü gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı fetvasını Hadise dayandı-
rıyor. Yani Hz. Muhammed’in konuya ilişkin bir soruya verdiği ceva-
ba dayandırıyor. 

[88] https://kurul.diyanet.gov.tr/Cevap-Ara/930/ticarette-kar-haddi-var-midir.
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Peki, Hadis böyle diyor da acaba Kur’an ne diyor bu konuda, diye 
bakınca, Medine’de ortaya konan şu Ayetle karşılaşıyoruz:

“Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve 
ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele.”[89]

“Mallarınızdan, canlarınızdan ve ürünlerinizden eksilterek, sizi 
biraz korku ve biraz açlıkla yıpratıcı bir imtihandan geçireceğiz, 
bundan kaçış olmaz. Sen sabırlı davrananlara müjde ver.”[90] 

Görüldüğü gibi, arkadaşlar; Kur’an Ayeti de tıpkı Hz. Muham-
med’in Hadisi gibi Ali Erbaş nam Hafız’ın Diyanet’ini haklı çıkarıyor...

Ne yazık ki Kur’an’da böyle her türden bilime, mantığa uymayan 
ayetler pek çoktur...

Bunlar, İslam’ın içinde doğduğu Mekke, Medine ve Hicaz İsla-
mı’nın içinde bulunduğu Antika Tefeci-Bezirgân Sermaye Sınıfının 
egemen kültüründen kaynak almaktadır. 

Dünyayı “imtihan dünyası” olarak tanımlayınca Kur’an, işte sınav 
konuları da böyle şeyler oluyor. Bugünkü mantığımızla bakınca; “Yahu 
âlemleri yarattığı iddia edilen koca Tanrı, gelip kendi kullarını imtiha-
na tabi tutmakla ne kazanmış olacak? Eğlenecek konu mu bulamadı da 
yarattıklarıyla böyle sınavlar yaparak eğlenecek?”, diye sormaktan geri 
duramıyor insan. 

Kur’an’daki çelişkiler
Hâlbuki “Teodise” yani “Kötülük Problemi”nin ele alınışında İla-

hiyatçıların ezici çoğunluğu, buradaki anlayışlarıyla çelişirler. “Tanrı 
sadece insanları iyiliğe yönlendirmek ister, kötülüğe yönelen insanla-
rın kendisidir. Tanrı, insanları özgür iradeleriyle baş başa bırakmıştır. 
Onlara iyi yolu da kötü yolu da göstermiştir. Kötü yoldan gidenler bu 
seçimlerini kendileri yapmışlardır. Burada Tanrı’nın bir dahli yoktur”, 
derler. 

İyi de mallardan-canlardan eksiltme, insanları yoksulluğa-sefalete 
düşürme konusunda Tanrı’nın dahli neden oluyor?

İnsanları sefalete düşürmek, onların çoluğunu çocuğunu aç bırak-
mak; “seni sınavdan geçireceğim”, diye hatta bazılarının canlarını al-
mak kötülük etmek olmuyor mu?

Bu kötülüğü neden yapıyor Tanrı insanlara?
Onları sınava tabi tutabilmek için...
Hani Tanrı hiç kötülük emretmez, insanları hiç kötülüğe sevk et-

[89] Bakara Suresi, 155’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[90] Bakara Suresi, 155’inci Ayet, Süleymaniye Vakfı Meali.
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mezdi?
Görüldüğü gibi Kur’an, kendi içinde çelişkiler taşımaktadır. 
Sırf insanlar özgür iradeleriyle seçim yapabilsinler diye Tanrı insan-

ları serbest bırakmıştır, der İlahiyatçılar. 
Peki, kötülükle karşılaşanlar, kötülüğe uğrayanlar yani kurbanlar 

neyin seçimini yapmışlardır?
Mesela bugünün Türkiye’sinden hareket edersek hemen her gün en 

az biri erkekler tarafından katledilen zavallı kadıncağızlarımız, kızca-
ğızlarımız neyin seçimini yapmışlardır?

Tacize, tecavüze uğrayan evlatlarımız, hatta bunların yoğun bir şe-
kilde yaşandığı yerler de, biliyorsunuz, ENSAR vb. tekkelerdir, kurs-
lardır; buradaki kurban yavrularımız neyin seçimini yapmışlardır?

O sapıklar, o katiller sürüsünün özgür iradeleriyle seçim yapabilme-
leri için mi yok olup gitmişlerdir hayatlarının baharında ya da hayatları 
karartılmıştır, acılarla yaşamaya mahkûm edilmişlerdir bir ömür?

Yine ABD ve AB Emperyalist Haydutları 1990’dan bu yana Ortado-
ğu’da 10 milyonu aşkın Müslümanın kanına girmişler, canını almışlar-
dır. Bu kardeşlerimiz neyin seçimini yaptı da canlarından oldu; ülkele-
ri cehenneme çevrildi? Sadece ABD-AB Emperyalist canavarları özgür 
iradeleriyle seçim yapabilsinler diye mi bunca Müslüman katliama ve 
zulme uğradı?

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar; bu tür Ayet ve Hadisler “Kafa Yakı-
cı” mesajlar içerir. Onlara içtenlikle inandınız mı; doğada ve toplumda 
olup bitenleri, oldukları gibi, neyse öylece asla görüp, anlayıp, kavra-
yıp değerlendiremezsiniz...

Kaldı ki Kur’an bu konuyla da bağlantılı olarak bir çelişkiye daha 
düşmektedir kendi içinde.

Şöyle ki...
Şu ayete bakalım bir:

“Biz dilesek, elbette herkese hidayetini verirdik. Fakat, “Cehen-
nemi hem cinlerden hem insanlardan bir kısmıyla dolduracağım” 
diye benden kesin söz çıkmıştır.”[91] 

“Biz dileseydik herkesi doğru yola iletirdik. Fakat, “cehenne-
mi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım” diye söz ver-
dim.”[92] 

Burada ne deniyor, arkadaşlar? 

[91] Secde Suresi, 13’üncü Ayet, Diyanet Vakfı Meali.
[92] Secde Suresi, 13’üncü Ayet, Bayraktar Bayraklı Meali.
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Biz eğer dileseydik herkesi doğru yola iletirdik ve kötülüğün olma-
dığı bir dünya yaratmış olurduk. Tıpkı Cennet gibi. Yani bu dünyayı da 
Cennet yapabilirdik. Ama ağzımızdan şöyle bir söz çıkmış bulundu bir 
kere: Cehennemi tamamen cinlerden ve insanlardan dolduracağım.

Demek ki Tanrı, ağzından her nasılsa çıkmış olan bu sözünün yerine 
getirilmiş olması için insanların da bir kısmını kötü yola iletiyor, cinleri 
de kötülüğe sevk ediyor ve bunlarla Cehennemi dolduruyor. Böylelikle 
sözü de yerine gelmiş oluyor...

Yani yaratmış olduğu kullarını eğlencelik olarak kullanıyor Tanrı...
Bütün bunlar göstermektedir ki arkadaşlar; Dinler Tarihinin orta-

ya koyduğu Kitaplı-Kitapsız bütün dinler insan yapımıdır. Baştan aşa-
ğı insanlar tarafından düşünülmüş, tasarlanmış, ortaya çıkarılmış, orta-
ya konmuştur. 

Hz. Muhammed’in İslamı
bir Tarihsel Devrim’dir

Burada biz Hz. Muhammed’in İslam’ını Arap Yarımadası’nda orta-
ya çıkan bir Tarihsel Devrim olarak değerlendiriyoruz.

Neden?
Daha önce de defalarca belirttiğimiz gibi Bakara 219, Nahl 71 ve 

Maun Surelerinde ve daha pek çok surede değişik anlatımlarla ortaya 
konan şu ideolojik görüşten, anlayıştan:

“Allah rızıkda kiminizi diğerlerine üstün tutmuştur. Üstün kılı-
nanlar, emirleri altında bulunanların rızıklarını vermezler. Oysa rı-
zıkta hepsi eşittir. Allah’ın nimetini bile bile inkâr mı ediyorlar?”[93] 

“(…) Allâh yolunda ne kadar harcayacaklarını soruyorlar. De 
ki: “El Afv (zaruri harcamalarınızdan) arta kalanı bağışlayın!” Al-
lâh böylece gereken apaçık işaretleri veriyor size… (Nedenini) de-
rin düşünmeniz için.”[94] 

“(…) Ve sana neyi infak edeceklerini de soruyorlar. De ki: “He-
lal kazancınızın size ve bakmakla yükümlü olduklarınıza yeterli 
olanından artanını verin.” İşte Allah, ayetleri size böyle açıklar ki, 
derin derin düşünebilesiniz.”[95] 

“Gördün mü o, dini yalan sayanı?
“İşte odur yetimi itip kakan:
“Yoksulu doyurmayı özendirmez o.

[93] Nahl Suresi, 71’inci Ayet, Diyanet İşleri Meali.
[94] Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Ahmed Hulusi Meali.
[95] Bakara Suresi, 219’uncu Ayet, Yaşar Nuri Öztürk Meali.
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“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.”[96] 

Açıkça görüldüğü gibi, arkadaşlar, ne deniyor bu Sure ve Ayetlerde?
Mal mülk küplemeyin. Sadece sizin ve bakmakla yükümlü olduk-

larınızın zaruri ihtiyaçlarına yetecek kadarını alıkoyun, gerisini ihtiyaç 
sahiplerine dağıtın...

Böyle yapacaksınız ve herkes “rızıkta eşit” olacak...
Burada ortaya konan anlayış, Sosyalizmin de ötesinde Komünist bir 

ekonomik sistem tarif etmektedir. 
Böyle yapmayanları da Maun Suresi’nin yedi Ayetinde teşhir edip 

lanetlemektedir. Onların namaz kılıyor olmaları bile sahtekârlıktır, de-
mektedir. Yani namazları, oruçları, hacları; hepsi riyakârlıktır, düzen-
bazlıktır, demektedir. 

Demek ki bu ideolojik anlayış Hz. Muhammed’in gönlünde yatan 
toplum düzenini tarif etmektedir, tanımlamaktadır. 

Hz. Muhammed, gönlünde yatan
Komünist toplum düzenini uygulayamadı

Ama bunu uygulayabilmiş midir sağlığında?
Kesinlikle hayır...
Çünkü içinde bulunduğu Antika Tefeci-Bezirgân Toplum gelenekle-

ri, kuralları, örfleri ve kültürü öylesine katı ve acımasızdır ki Hz. Mu-
hammed ve en içtenlikli halifeleri olan Hz. Ebubekir, Hz. Ömer ve Hz. 
Ali bu zalim düzeni ancak birazcık sarsabilmişlerdir. Onun halk kitlele-
ri üzerinde yarattığı, uyguladığı zulümleri ve ondan doğan acıları ancak 
birazcık ılımlandırabilmişlerdir. 

Kur’an’ın hiçbir ayetinde “yıllık kazancınızın kırkta birini zekât 
olarak verin”, denmemiştir. Denemezdi çünkü Kur’an’da denen, yu-
karıdaki Ayetlerde ortaya koyduğumuz komünist ekonomik toplum ku-
rallarıdır. Ancak uygulamada, kırkta birini olsun vereceksiniz, denerek 
idari bir güçle o alınabilmiştir. 

Daha önce de belirttiğimiz gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşle-
ri Yüksek Kurulu Eski Üyesi Ali Akın’ın aktarımına göre, Hz. Muham-

[96] Maun Suresi, Yaşar Nuri Öztürk Meali.



med ölür ölmez, üstelik Kur’an’da kutsadığı, kendi doğup büyüdüğü 
Mekke şehrinin bile çoğunluğu İslam’dan çıkmıştır.

Neden? 
Kırkta bir oranındaki zekâtı vermemek için...
Arabistan’ın bazı bölgelerindeki Tefeci-Bezirgân Sermayenin ege-

men olduğu yerleşim yerlerindeki insanların da önemli bir bölümü sırf 
zekâta karşı çıktıkları için İslam’dan çıkmışlardır. Zekâtı kaldırın, biz 
Müslümanlığa devam edelim, demiştir bunlar... Hz. Ebubekir “Ridde 
Savaşları” denen, 1 yıl süren bir savaşla ancak bunları yeniden İslam’a 
döndürebilmiştir. 

Diyalektik Mantık ve Metodumuz sayesinde
İslam’ı da olduğu gibi değerlendiriyoruz

Biz İslam’ı olay olarak neyse, bütün yönleriyle öylece görüp değer-
lendiriyoruz ve bu sonucu çıkarıyoruz. Hz. Muhammed’in gönlünde 
yatan komünist toplum kurma idealini de aynı şevk ve heyecanla biz ta-
şıyoruz, biz Gerçek Devrimciler temsil ediyoruz. 

Bu açıdan, Hz. Muhammed’in de Kur’an’ın da meşru ve gerçek 
temsilcileri, devamcıları, savunucuları bizleriz...

Ancak yukarıda eleştirdiğimiz, çağın gereği Hz. Muhammed’in de 
Kur’an’ın içine dahil etmek mecburiyetinde kaldığı, Antika Tefeci-Be-
zirgân Sermaye kültürünün birer parçası olan görüşleri ihtiva eden Ayet 
ve Hadisleri de tabiî ki eleştiririz... 

Hatırlanacağı gibi Mekke Döneminde ortaya konan hiçbir Sure ve 
Ayette kadını aşağılayan bir ibare geçmediği halde Medine Döneminde 
İslam’ın ortaya konuş sürecinin son dört beş yılında kadını vuran, onu 
aşağılayan Ayetler ortaya konmuştur. Bunun da maddi sebeplerini an-
latmıştık daha önce. Çünkü o yıllarda art arda, duraksamadan yapılan 
cihatlar sonucunda dağlar gibi ganimet elde ediliyordu. Bu ganimetle-
rin bir bölümü de insanlardan, köle ve cariye adı verilen kadınlardan 
oluşuyordu. Savaşlarda hiçbir sorumlulukları olmadığı halde savaşla-
rın en acı çeken ve yıkıma uğratılan canlıları kadınlar oluyordu. Kadın 
köle-cariye olarak hem alınıp satılıyor hem de cinsel istismara uğratı-
lıyorlardı. 

Cihatları kadınlar değil, savaşçı erkekler yapıyordu. Bu sebeple de 
ganimet olarak ele geçen canlı ve cansız mülkler erkeklerin payına dü-
şüyordu. Cihatçı erkekleri memnun etmek, onları teşvik etmek ve İs-
lam’a henüz gelmemiş olanları İslam’a çekmek için kadınların, kadın 
karşıtı ayetlerle aşağılanması gerekiyordu. Bu da Antika Tefeci-Bezir-
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gân Sermaye Sınıfının bir örfü, bir kültürüydü. Biz İslam’ın kadın ko-
nusundaki bu tutumunu da daha önceki paylaşımlarımızda, kitapları-
mızda defalarca ortaya koyduğumuz gibi kesinkes benimsemedik ve 
hep eleştiregeldik. 

Biz bunların neden Kur’an’a ve Hadise girdiğini de maddi temelle-
riyle açıklarız. Çünkü bizim Diyalektik Mantık ve Metodumuz olayları 
hem oldukları gibi görür hem açıklar hem de ondan çıkarılması gereken 
sonuçları çıkarır. Yani değerlendirir olayları, çözümler... Görüp yorum-
lamakla yetinmez; oradan eylem planı çıkarır. Değiştirici, dönüştürücü, 
o insancıl topluma giden yolun planını çıkarır. 

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz ki arkadaşlar; doğada olsun top-
lumda olsun, olup bitenlere dair doğaüstü hiçbir gücün dahli yoktur. 
Doğanın en gelişkin canlıları olan biz insanlar, doğayı da hayvanları da 
insanlığı da koruyup kollamak ve gözetmekle mükellefiz. İnsanın in-
sanı ezmediği, sömürmediği, yük hayvanları yerine koymadığı, bütün 
sosyal eşitsizliklerin ortadan kaldırıldığı, Hz. Muhammed’in yukarıda-
ki Ayetlerinde belirtildiği gibi bir Cennet düzeni kurmak için çalışıp ça-
balamakla mükellefiz, sorumluyuz. 

Ancak bu çabanın içine girersek insan olmamızın hakkını vermiş ve 
yaşamımıza insancıl bir anlam katmış, yüklemiş olabiliriz. Dolayısıyla 
da ancak o zaman kendimize “Gerçek İnsanız”, diyebiliriz.

Böyle bir anlayıştan, çabadan, mücadeleden şu ya da bu sebepten 
kaçınırsak, insanlığımız eksik olur. Hatta suret olarak insan oluruz, in-
san görünürüz ama içimiz insan olmaz... Günümüzün can yakıcı güncel 
konularından örnek düşürürsek; “boş tost”, “boş dürüm”, “boş sandviç” 
benzeri sureti var ama içi boş “boş insan” oluruz...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!
27 Temmuz 2022 
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