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Kast ettiği, kadim dostu Barza-
ni’nin, Barzanistan Bağımsızlık 
Referandumu...

Yahu Hafız, hep mi yanılacaksın sen?
Feto’yla 13 sene iş tuttun, elbirliğiyle 

devletin hücrelerine kadar, Ordu’nun Koz-
mik Odasına kadar girdiniz, yıktınız, dar-
maduman ettiniz ortalığı. Ne yargı bırak-
tınız, ne ordu, ne hukuk, ne hak, ne adalet, 
ne emniyet, ne eğitim ne de herhangi bir 
yasal devlet kurumu... Hepsini enkaz yı-
ğınına döndürdünüz be! Laik Cumhuriyet 
diye bir şey bırakmadınız geriye.

Ve sen o zamanlar Feto’nun şaşaalı 
“Türkçe Olimpiyatı” törenlerine katılıp 
kürsülerde övgüler diziyordun, kadim dos-
tun, Ortaçağcı kader ortağın Pensilvanyalı 
İmam’a.

“Cemaatçi kardeşlerimiz bizden ne is-
tediler de vermedik bugüne kadar”, diye 
ortaklaşa yaptığınız ihanet ve tahribatla da 
övünüyordun. 

Üstelik sadece sen de değildin bu işi 
yapan: Tüm bakanların, milletvekillerin, 
belediye başkanların, il-ilçe yöneticilerin; 
hepsi damardan FETÖ’cüydü. 

2013 kışına doğru, Ganimet Paylaşım 
Kavgasına tutuştunuz, sonrasıysa malum...

Ne dedin, 2016 15 Temmuz’u sonrasın-
da?

Aynen şunu:
“Bu hain örgütün yüzünü orta-

ya dökememenin üzüntüsü içindeyim. 
Hem Rabbime, hem milletimize ve-
recek hesabımız olduğunu biliyorum. 
Rabbim de, milletim de bizi affetsin.” 
(http://www.mynet.com/haber/politika/
erdogan-biz-de-bu-yapiya-iyi-niyetle-des-
tek-olduk-2570440-1)

FETÖ’nün 11 yıl boyu en büyük yar-
dım ve yatakçısı ol, işbirlikçisi ol, ondan 
sonra da kalk, “Rabbim ve milletim beni 
affetsin.”, de, işin içinden sıyrıl çık...

Peki, şu an FETÖ’ye senin yaptığın 
yardım ve yataklığın milyonda birini bile 
yapmamış olanların suçu ne?

Onlar en ağır insanlık dışı işkenceler-
den geçirildiler, çoğunun malları mülkleri 
müsadere edildi, çoluk çocukları açlığa, 
sefalete sürüklendi, şu anda da bir kısmı 
ağırlaştırılmış müebbet olmak üzere on yıl-
ları bulan ağır ceza istemleriyle zindanda 
tutulup yargılanıyorlar.

Onlar da “Allah’ım ve milletim bizi af-
fetsin.”, deyip niye bırakılmıyorlar?

Niye işlerinin başına dönmüyorlar?
Uluslararası hukukun temel hükümleri, 

insan haklarının evrensel kuralları, yargı 
önünde, hukuk önünde herkesin eşit olma-
sını emretmez mi?

Ama senin hak, hukuk umrunda değil 
ki...

Onlar işkencelerden geçirilsin, on yıllar 
boyu zindanlarda tutulsun, aileleri sefalete 
itilsin ama ben ve avanem saraylarda ya-
şayalım, bakanlık koltuklarında oturalım, 

Meclisin ceylan derisiyle kaplı koltukların-
da oturalım, milyonluk makam araçları vb. 
araçlarla gezip tozalım, yani bizden kimse 
bir hesap soramasın...

Böyle bir hukuk var mı yahu?
Hesaba çekileceksin Reis!
İşlediğin yüzlerce suçla birlikte FE-

TÖ’cülükten de hesaba çekileceksin, 
AKP’giller’inle birlikte hem de...

FETÖ seni kandırmış...
Yalana bak be!
FETÖ, tâ 1999’da açıkladı niyetini. 

Devleti tümüyle ele geçirmek için illegal 
bir faaliyet içinde bulunmaları gerektiğini.

DGM Savcısı Nuh Mete Yüksel, bun-
lar devleti ele geçirmek isteyen terör ör-
gütüdür, diye 
dava açtı hakla-
rında. Kanunla-
rı altüst ederek 
sen kurtardın 
FETÖ’yü o da-
valardan. 

2004 yılın-
da MGK görüş 
bildirdi, FE-
TÖ’nün devleti 
ele geçirmek 
amacıyla çalı-
şan bir terör ör-
gütü olduğunu 
belirten.

Sen bütün 
bunlara rağmen 
kandırıldın öyle 
mi?

Göremedin 
FETÖ’nün ne 
olduğunu ve ni-
yetinin devleti 
tepeden tırnağa ele geçirmek olduğunu...

Bırak bu yalanları Hafız!
İkinizin de derdi, şu Laik Cumhuri-

yet’in anasını bir ağlatalımdı. Ağlattınız 
da nitekim. Ama işte esassoğlan kim ola-
cak konusunda tüm mafyatik yapılar gibi 
birbirinize düştünüz, kanlı hesaplaşmalara 
giriştiniz. Laik Cumhuriyet’in mirasından 
yağlı kuyruk kimin payına düşecek kavga-
sıydı aslında, 15 Temmuz 2016’daki kanlı 
hesaplaşma.

Mesut Barzani kandırmış seni bir de, 
öyle mi?

Yahu, Barzani de niyetini hiç gizlemedi 
bugüne kadar. Ben eninde sonunda Bağım-
sız Kürt Devleti’ni kuracağım, dedi apaçık 
şekilde.

Uzun yıllar dostun olan, dönekliğinin 
kitabını yazan Hasan Cemal de köşesinde 
defalarca yazdı bunu. Hem de Barzani’yle 
yaptığı görüşmeler sonrasında, Barzani’nin 
kendisine hitaben söylediği sözleriyle...

Öcalan da söyledi bunu, İmralı ziya-
retçilerine. Ayrıca yazdı da çok önceleri. 
Sen, bütün bu gerçekler ortada dururken, 
bunlardan habersiz oluyorsun ve yanıltılı-

yorsun, öyle mi?
Hadi be! 
Bakın ne diyor, Kaçak Saray’da bir iki 

gün önce yaptığı o malum konuşmada:
“Açıkçası biz son ana kadar Barza-

ni’nin böyle yanlışa düşeceğine ihtimal 
vermiyorduk, demek yanılmışız. İliş-
kilerimizin tarihteki en iyi seviyesinde 
olduğu bir dönemde, önceden hiçbir 
danışma ve görüşme yapılmadan alı-
nan bu karar, açıkçası ülkemize ihanet-
tir.” (http://www.yenicaggazetesi.com.tr/
erdogandan-barzani-aciklamasi-yanilmi-
siz-173568h.htm)

Bu demagojik yalanlarına kim inanır 
acaba, Hafız?..

Ama sen de haklısın. Benim cahil, yok-
sul, bilinçsiz “hülooğğ”cularım inanır, on-
lar da bana yeter, diyorsun, değil mi?

PKK de kandırdı seni, değil mi Hafız?
“Çözüm Süreci” dedin, Öcalan’la da, 

Kandil’le de, HDP’yle de dost oldun. Os-
lo’da açıkça söylettin MİT yetkiline; “Sizi 
bölgede rahatsız eden valiler, kaymakma-
lar, komutanlar varsa bize bildirin, hemen 
görevden alalım”, diye. Öylece de yaptı-
nız... Üstelik de yüzde 90 oranında anlaş-
tınız PKK’yle.

Yani FETÖ’yle olduğu gibi, ne istedi-
lerse verdiniz PKK’ye. Sonunda kapıştınız, 
değil mi, Feto’da olduğu gibi?

E, bu ihanet süreçleri böyle yürür hep. 
Zikzaklı gider. Dümdüz bir hat izlemez 
asla. İşin doğası gereğidir bu...

Görelim, o konudaki itiraflarını da. Bak 
ne demişsin bir zamanlar:

“Çözüm Süreci içinde valilerimize 
bazı bizim tavsiyelerimiz olmuştu, yani 
‘sakın böyle bazı ufak tefek konularda 
sıkıştırmayın, üzerlerine gitmeyin’ vesa-
ire diye. Güvenlik güçlerimizi de valile-
rimiz doğrusu o noktada biraz baskıyı 

aldılar diyebilirim. Niye? Yani devletin 
bu noktada ciddi bir baskısı yok, dolayı-
sıyla bu bölgede de özellikle benim Kürt 
vatandaşlarım ‘Bize işte devletin baskı-
sı var, şunu var’ demesin diye elinden o 
kozu alalım istediler.

“(...)
“Bu bir iyi niyetti fakat bu iyi niyet 

ne yazık ki ciddi manada istismar edildi 
ve o süreç içinde ülkemize ciddi mana-
da bir silah girişi oldu. (http://www.soz-
cu.com.tr/2016/gundem/erdogandan-co-
zum-sureci-itirafi-1146264/)

Gördün mü dediklerini?
Demek ki ne istedilerse verdin PKK’ye 

de...
Bozuşmanız sonrasında da şu yalanları 

sıraladın, çıkıp kürsülerden:
“Tabiî bu Çözüm Süreci bunlar ta-

rafından bir ihanetle değerlendirildi. 
Çözüm Süreci’ni bunlar adeta Güney-
doğu’da, kısmen Doğu’da kendileri 

için silah stokla-
ma süreci olarak 
değerlendirdiler. 
Çok ciddi bir silah 
stoklaması yaptı-
lar. Burada bu sü-
reç içinde güvenlik 
güçlerimiz, tabiî 
‘herhangi bir çatış-
maya, şuna buna 
girmeyelim’ dedi-
ler ama daha sonra 
anladık ki bu süreç 
içinde bunlar bunu 
yaptılar.” (http://
www.hurriyet.com.
tr/erdogandan-car-
pici-sozler-teror-or-
gutu-cozum-sure-
cinde-silah-stokla-
di-30005171)

PKK, Çözüm 
Süreci’nde silah 
stoklamış, öyle mi, 

şehirlere, kasabalara, dağlara bayırlara...
Peki, o işler yapılırken senin hiç habe-

rin olmadı mı?
Senin MİT’in, Polis, Jandarma İstihba-

ratın ne yapıyordu?
Kırsalda piknik mi?
Geç be Hafız, geç...
Bak bunlardan da haberdardın her şe-

yiyle. Oslo’ya gönderdiğin MİT yetkilisi 
kadın, PKK’liler karşısında apaçık belirti-
yor bunu. 

Ne mi diyor?
Aynen şunu:
“Sabri Ok (PKK): Bizim güçler her 

tarafta var. Karadeniz’de de var Toros-
lar’da da var.

“Afet Güneş (MİT): Biliyoruz met-
ropolleri de bu arada patlayıcılarla dol-
durdunuz.

“Sabri Ok: Yok canım.
“Afet Güneş: Hepsini biliyoruz.” 

(http://www.gazetevatan.com/-metropolle-
ri-bombalarla-doldurdunuz--400944-gun-
dem/)

Seni ve avaneni Amerika da kandırdı, 
değil mi Hafız, iddianıza göre?

“Ey Amerika! Size kaç kere söyle-
dim. Siz bizimle beraber misiniz yoksa 
bu terör örgütü PYD ve YPG ile mi be-
rabersiniz?’’

“Biz Amerika’ya diyoruz ki bu terör 
örgütüdür. Amerika’nın yetkilileri kal-
kıyor ‘Hayır biz onları terör örgütü ola-
rak görmüyoruz’ diyor. Bize ne PYD’yi, 
ne YPG’yi tanıtabilirsiniz. Biz hepsini iyi 
tanıyoruz. DAEŞ’i de iyi biliriz. Ama siz 
tanıyamadığınız için bölge kan gölüne 
döndü. Bu nasıl ortaklık anlamak müm-
kün değil.” (http://www.bbc.com/turkce/
haberler/2016/02/160210_erdogan_abd)

“Bu nasıl ortaklık, anlamak mümkün 
değil”, öyle mi Hafız?

Eee, yaşın küçük daha. Bu tür karma-
şık problemleri kavrayamazsın. Sabret... 
Ergenlikten kurtulup yetişkinliğe ulaşınca 
sen de anlarsın...

Yahu, devşiricin, yapımcın ve efendin 
ABD Emperyalist Çakalı, oynamanız için 
önünüze bir ihanet senaryosu koydu. Sen 
de kabul ettin o ihanette görev almayı. De-
falarca açıkladın meydanlarda, ekranlarda, 
kürsülerde. 

“Türkiye’nin Orta Doğu’da bir göre-
vi var!

“Nedir o görev? Biz Geniş Ortadoğu 
ve Kuzey Afrika Projesi’nin Eşbaşkanla-
rından bir tanesiyiz ve bu görevi yapıyo-
ruz biz!” (Tayyip Erdoğan, 4 Mart 2006)

BOP Haritası da meydanda, değil mi 
Hafız?

Sen apaçık diyorsun ki, ben BOP Hari-
tasının hayata geçirilmesinde bize verilen 
görevi yapacağım...

Yani Türkiye’yi üç parçaya senin emir-
lerin doğrultusunda bölme işinde bütün gü-
cümle yer alacağım. 

Evet, Hafız...
Meclisteki Amerikancı Dörtlü Çete’nin 

diğer üyeleriyle birlikte, yani CHP, MHP, 
HDP’yle birlikte bu ihanet oyununu, bütün 
enerjinizle ve büyük bir heveskârlıkla oy-
nadınız. Üstelik hâlâ da devam ediyorsu-
nuz oynamaya...

Sizi böyle yerden yere vuran, bir uçtan 
bir uca savuran nedir, biliyor musun Reis?

Emperyalist ABD Haydudunun size 
verdiği ihanet oyunu Türkiye’yle birlikte 
siz hainlerin de sonunu getirecek, işini biti-
recek. Hiçbiriniz ayakta kalamayacaksınız, 
bu ihanet sonrasında. Kaçacak bir delik de 
bulamayacaksınız hem. İşte aklınızın alma-
dığı esas konu bu...

Hainlerin sonu, vatan millet ve halk 
düşmanlarının sonu hep hüsran olmuştur. 
Hiç aklınızdan çıkarmayın bu gerçeği...

Hepiniz çekileceksiniz hesaba. Tabiî 
hukuka uygun, tarafsız ve bağımsız mah-
kemeler önünde...

Halkız, Haklıyız, Yeneceğiz!

27 Eylül 2017

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Kaçak Saray’da, Yeni Akademik Yılın açılışını yaptırtan 
Reis, hastası olduğu kürsüye çıkıp, mikrofona öksürüyor: 

“Yanılmışız.”

Ve eşimi de korkutup, sindirip, hay-
vanlara bakmaktan men edip; ve hatta, bizi 
apartmandan taşınmaya mecbur bırakmayı 
amaçlayan bu zalimler güruhu bir kez daha 
dava kazandılar.

Hem de aynen siyasi davalarımızda ol-
duğu gibi, hukuk ayaklar altına alınarak, 
büyük bir pervasızlıkla yasalar hiçe sayı-

larak...
Olay konusu şöyleydi:
Bu güruhun erkekleri bize diş geçire-

meyeceklerini anlayınca, geri çekildiler. 
Çünkü, yaptıkları her saldırganlık, onlar 
için pişmanlıkla sonuçlanıyordu.

Bu kez kadınlarını örgütleyerek eşim 
Hacer’ın üzerine saldırttılar. 

Örgütledikleri 4 kadın, sürekli hakaret 
ve tehdit dolu söz ve hareketlerle saldırma-
ya başlamışlardı eşime. “Kedi manyağı”, 
“Öğretmen olmuş ama adam olamamış” 
vb hakaretlerde bulundukları gibi, “Enin-
de sonunda buradan gideceksin. Biz seni 
buradan göndermesini biliriz.” Türünden 
de tehditler savuruyorlardı. Eşim de onları 
terbiyeye ve vicdanlı olmaya davet edince, 
“Gel yanımızda konuş cesaretin varsa. Gel 
buraya da görelim.” ibareleriyle, birlik ol-
dukları merdiven başlarına çağırıyorlardı 
eşimi.

Eee, karşındaki kadın...
Bizde de kadına incitici söz söylemek, 

büyük yanlıştır. Hele şiddet tü-
ründen hareketlerde bulunmak, 
düşünülemez bile. 

Bir anlamda çaresiz kalıyor-
duk böyle durumlarda. Hani er-
kekleriyle kolaydı işimiz. Ama 
kadınlar örgütlü bir şekilde çı-
kınca eşimin karşısına, zora gi-
riyordu durum. Kaldı ki, eşim şu 
an 66 yaşında. Onların da yarısı 
20’li, 30’lu yaşlardaydı. Yani 
bunların yarısının annelerinden 
bile yaşça daha büyüktü eşim.

Ama bunlara, gelişim dö-
nemlerinde vicdan ve ahlaki 
erdemler yüklenmediği için, 
büyüğe saygı da hiç öğretilme-
mişti...

Bunun üzerine, bugüne dek 
hiç yapmamış olmamıza rağmen 
ve asla istemememize rağmen, 
bari hukuki yolları kullanarak 
bunların saldırganlıklarını en-
gellemeyi deneyelim, dedik. 
Savcılığa suç duyurusunda bu-
lunduk.

4 sene öncesindeydi olay. 
Dava bugüne dek uzadı. Nihayet 
karar aşamasına geldi. 

Davaya bundan önce bakan 
Hâkime Hanım, aslında hukuka 
bağlı ve vicdanlı bir yargıçtı. 

Olayı kavramıştı. Sene başındaki bir du-
ruşmada, aynen şunu söyledi:

“Bu davayı ben karara bağlamak isti-
yorum. 16 Nisan sonrası ne olacağı belli 
değil. Bu sebeple o günden önce sonuçlan-
dırmak istiyorum davayı.”

Bu nedenle de, kısa aralıklarla duruşma 
günü veriyordu. Fakat “Uzlaştırma Ku-
rulu”ndan bir türlü rapor gelmiyordu. O 
rapor gelmeden verilen kararlar da temyiz-
den kesin bir şekilde bozulup geri gönde-
riliyormuş. Bu yüzden bir türlü istediğini 
gerçekleştirememiş oldu, Hâkime Hanım.

16 Nisan Referandumu oldu. Tayyip, 
kaybetmiş olmasına rağmen, kendisini 
başkan seçilmiş gibi göstermeyi başardı, 
Yüksek Seçim Kuruluna yaptırdığı “Tam 
Kanunsuzluk”la...

Ve de, arkadaşlar; Laik Cumhuriyet’i 
savunan Hâkime Hanım’ın korktuğu du-
rum gerçekleşti, oluştu. 

Öğrendik ki, kendisini Erzurum’a sür-
müşler. Mahkemesine yeni bir hâkim atan-
mış. O da işte hayvan düşmanı zalimlerin 
melek kalpli eşime yaptığı hakaret ve teh-
ditleri suç saymadı...

“Zaten 1 tanık var. O da hakaret edenle-
rin sadece sözlerini duymuş, yüzlerini gör-
memiş.”, diyerek zalimleri beraat ettirdi. 

Ben duruşma salonuna girmemiştim. 
Girseydim, sanırım sorardım: Sizin için 
suçun oluşmuş olduğunu göstermek açısın-
dan kaç tanık gerekli? Böyle bir sayı var 
mı, yasalarda?, diye.

Ve yine sorardım: Hakaret ve tehditlere 
tanık olmak için, duymak yeterli olmuyor 
mu? İlla saldırganların suretlerini de mi 
görmek gerekiyor?

Buna ilişkin bir yasa maddesi göstere-
bilir misiniz? Biz de bilelim, diye...

Karar üzerine avukat yoldaşlarımız, 
“hayvanseverler hep ceza alıyorlar mahke-
melerde. Ama hayvan düşmanları cezalan-
dırılmayıp ödüllendiriliyor”, deyince de; 
“Yahu bunlar apartman komşuları arasında 
olan basit işler. Zaten de şu an bu kişiler 
apartmandan taşınmış. Olur böyle şeyler. 

Üzerinde durmamak gerekir.”, diyerek hu-
kukla zerre ilgisi olmayan bir gerekçe be-
lirtmiş, sözlü biçimde.

Tabiî bu hukuk dışı, kanun dışı gerek-
çesini kayda geçirmiyor. Çünkü o da bili-
yor, böylesi bir gerekçeye dayanılarak ka-
rar oluşturulamayacağını...

Gördüğümüz gibi, arkadaşlar, AKP’gil-
ler tepeden ayağa bitirdiler hukuku, adaleti. 
İnsanların bile hayvan yerine konulduğu, 
hakkın hukukun hiçe sayıldığı, doğanın 
acımasızca katledildiği bir düzende hiç 
hayvan hakkı olabilir mi?

Olsun bakalım... Ne diyelim...
Şimdi kaldı, sürmekte olan iki Kedi 

Davamız. Bakalım bunlardan ne gibi bir 
sonuç çıkacak...

Hep söyledik ya; Seversen acı çeker-
sin...

Biz, halkımızın kurtuluşu için de, Laik 
Cumhuriyet’i, insancıl bir ekonomik sis-
temle yeniden kurmak için de, vatanımız 
için de, doğamızı vurguncu talancıların 
katliam ve yağmalarından kurtarmak için 
de mücadeleye durmaksızın devam edece-
ğiz.

İnsanlık davasıdır bu...
İnsan olmamızın hakkını vermek için 

ve hayatımızın son anına kadar insan kala-
bilmemiz için, yani insan olarak ölebilmek 
için de, bu mücadeleyi sürdürmeye, bu 
kavgayı vermeye mecburuz. İnsan olarak 
doğmuş olmamız, bu sorumluluk ve mec-
buriyeti otomatikman yüklemiştir bizim 
omuzlarımıza. 

Başka söze ne hacet...
Kalın sağlıcakla...

14 Eylül 2017 

Nurullah Ankut
HKP Genel Başkanı

Bir Kedi Davasını daha kaybettik...

Baştarafı sayfa 1’de


