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DÜZENİNİZ BATSIN
Günlerdir ülkücü bir suç örgütü liderinin video-

larını konuşuyor Türkiye. Masasının üzerine koy-
duğu kitaplardan parmağındaki yüzüğe kadar…  
Halka karşı işlenmiş sayısız suçun faili bir kişi, her 
videosunda utanmadan araya serpiştirdiği “na-
muslu, şerefli” solcu örnekleriyle, eskiden dost 
şimdi düşman olduğu AKP kadrolarının kendisiyle 
olan ilişkilerini deşifre ediyor. 90’lı yılların Soylu’su 
diyebileceğimiz Mehmet Ağar’la başlayan iddia-
lar, Ağar’ın AKP milletvekili oğlu Tolga Ağar’dan 
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin’e, 
Pelikancılardan Damat Berat’a kadar uzanıyor. 
Şimdilerdeyse ibre İçişleri Bakanı Soylu’yu göste-
riyor. Ne masasının üzerine dekor yaptığı kitaplar, 
ne kirli hikayesine meze ettiği “namuslu, şerefli 
solcu” örnekleri bu eli kanlı ülkücü suç örgütü lide-
rini sevimli göstermeye yetmez. Tıpkı anlattıkları-
nın bu kirli düzende yaşayan kimseyi şaşırtmaya 
yetmeyeceği gibi. 

Ne AKP’li vekillerin kadın cinayetlerine karış-
maları yeni,  ne de devletin yargısını, ordusunu 
kendi suçlarına paravan etmeleri. Biliyoruz ki 
AKP’li Şirin Ünal’ın Nadira Kadirova cinayetindeki 
rolü, AKP’li Tolga Ağar’ın Yeldana Kahraman’ın 
şüpheli ölümündeki rolünden aşağı kalmaz.   

Yıllarca bulaşmadığı pislik kalmamış mafya Se-
dat Peker, Soylu’nun kendisine “pislik” demesini 
“şeref”ine yediremeyip son videolarında oklarını 
Ağar ve Pelikancılardan Soylu’ya yöneltiyor. Dev-
letin verdiği korumalarla çıktığı yurtdışı seyahatle-
rinden tutun da ülkeden kaçmadan önce kendisi-
ne “tehlike” haberini Soylu’nun uçurmasına kadar, 
aralarındaki dostluğun ipliğini pazara çıkarıyor. 

Öyle bir iplik ki bu, Soylu’nun Demokrat Par-
ti’de Genel Başkanlığa oynadığı yıllardan daha 
birkaç ay öncesine kadar uzanıyor. Ve öyle bir 
“pislik” ki bu, Silivri’de gencecik bir Emniyet Mü-
dürü’nün şüpheli ölümünden Soylu’nun “haraç” 



topladığı uyuşturucu operasyonlarına kadar kokusu 
devletin her yanını sarıyor. Suç örgütü lideri Peker, 
tüm bunları Soylu’ya “hani sen benim dönüş biletim-
din!” diye seslene seslene anlatıyor. Yetmiyor, ülkücü 
mafya Peker AKP’den gelen rica üzerine eski AKP’li 
Feyzi İşbaran’ın dövülmesini ve 2015 yılında Hürri-
yet’e yapılan baskını kendisinin gerçekleştirdiğini de 
itiraf ediyor. 

Tüm ülke adeta bir dizi izlermişçesine faşist maf-
ya liderinin bir sonraki videosunda ortaya atacağı 
iddiaları bekliyor. 

Tüm bu anlatılanlar zaten bilinen gerçekler değil 
mi? 

Hangisini yeni öğrendik? 
“En iyi iş adamı” ödülleri verilen, Erdoğan’la boy 

boy düğün fotoğrafları olan Peker’in AKP ile ilişkisi 

mi yeni, yoksa yandaş gazetecisiyle, askeriyle, siviliy-
le devletin mafya ile iç içe geçmesi mi?

Bu düzenin albümü, komünizme karşı mücade-
lede devlet-mafya dostluğunun fotoğraflarıyla dolu. 
Yıllarca komünizme karşı bir silah olarak olarak kulla-
nılan bu dostluk albümünün karelerinde bir zamanlar 
Ağarlarla Çatlılar yer alıyordu, şimdiyse Pekerlerle 
Soylular yer alıyor. Geçmişten bugüne bu kareler, 
düzenin sıradışı bir fotoğrafı değil, on yıllardır verdiği 
fotoğraf aslında. Bugünün fotoğraflarındaki tüm ak-
törler, Pekeriyle, Soylusuyla, Ağarıyla, iş adamlarıyla 
AKP koalisyonunun ortakları. 

Onlar düştükleri kardeş kavgasında “bir tripodla 
bir kamerayla” yalnızca birbirlerini alt edebilirler. 

Bizse eli kanlı koalisyonu, ancak halkın örgütlü 
gücüyle alt edebiliriz.

Soylu Ne İş yapar? 
(HırSıZ ve Katİllerle poZ verdİğİ ZamaNlar dışıNda)

83 milyonluk bir ülkede İçişleri Bakanı olmak kolay olmasa gerek. Öte yandan Süleyman Soy-
lu’nun görevlerinin de ötesinde hırsları ve mesaisi, buna eşlik eden saldırgan ve halk düşmanı tavırla-
rı herkesin malumu. Bu tarzıyla da sık sık gündeme geliyor. Süleyman Soylu bu kez de Sedat Peker’in 
videoları ile gündeme oturdu ve böylece bir gelenek de bozulmamış oldu. Her kirli olayın patlaması-
nın ardından ortaya saçılan Süleyman Soylu bağlantıları yine dökülmeye başladı. Bu vesileyle, Süley-
man Soylu’nun hırsız ve katillerle süslü fotoğraf albümünü bir kez daha hatırlayalım:

Fatih Faruk Özer, Nisan ayında 2 milyar dolarlık bir vur-
gunla gündeme gelen Thodex’in sahibiydi. Olayın patla-
masından birkaç gün sonra Soylu ile fotoğrafı çıkmıştı.

2019 yılında, Pendik’te tra-
fikte içerisinde hamile bir 

kadının da bulunduğu ara-
ca, Seyidoğlu Baklavaları 

sahipleri Hasan ve Hüseyin 
Sel saldırı düzenlemişlerdi. 

Video kayıtları ile gündeme 
oturan saldırı sonrası, kar-
deşlerden birinin Soylu ile 

fotoğrafı ortaya çıktı. 

AKP Kapaklı İlçe Teşki-
latı üyesi Emrah Çelik, 
Suriye’de cihatçı ör-
gütlerin içerisinde yer 
alıyordu. 2015 yılında 
verdiği kesik başlı fo-
toğraflarla gündeme 
oturmuştu. Çok geç-
meden Çelik’in Soylu ile 
fotoğrafları ortaya çıktı.

Lüks otomobilinde kokain partisi görüntüleriyle gündeme 
oturan AKP’li Kürşat Ayvatoğlu’nun da çok geçmeden Sü-
leyman Soylu ile fotoğrafları çıkmıştı.



KayBedeNlerde Bu HaFta: ÖZışıK Kardeşler
Gazetecilerin 

bazen gerçek bazen 
düzmece de olsa, 
mafyayı, kirli ilişki-
leri ortaya çıkarma 
hikayeleri meşhur-
dur. Bu sefer ise 
tam tersi oldu. Halk 
düşmanlığı ve kirli 
bağlantıları tescilli 
Sedat Peker, “gaze-
teci” Özışık kardeş-
leri haber yaptı!

Geçtiğimiz günlerde Sedat Peker “dönüş bile-
tim” diye nitelendirdiği Süleyman Soylu ile arasında 
Özışık kardeşlerin aracılık yaptığını ileri sürmüştü. 
İşte ne olduysa, Hadi Özışık’ın bu durumu inkarın-
dan sonra oldu!

PEkİ kİmDİr Bu ÖZIşIk kArDEşlEr?
Birisinin kariyerinin başında, diğerinin de kari-

yerinin sonunda Işıkçılar Cemaati’ne ait Türkiye Ga-
zetesi ile çalıştığını görüyoruz. Gülen cemaatinin en 

etkin olduğu yıllar-
da da cemaatle poz 
vermekten, birlikte 
geziler yapmaktan 
geri durmadıkları 
herkesin malumu. 
Yine kendi mahal-
lelerinden Fatih 
Tezcan’ın iddiasına 
göre, sahibi olduk-
ları internethaber.
com sitesini, AKP’li 
belediyelere şantaj 

yapmak ve para sızdırmak için kullanıyorlardı. Gezi 
direnişi sırasında ortaya atılan meşhur “Kabataş 
Yalanı”nı da yine bu ikiliden çıktı. 

şAşIrDIk mI? TABİİ kİ hAyIr!
Özışık biraderler, yandaş ve her devrin gazeteci-

si olmak konusunda örnek gösterilecek cinsten. Öte 
yandan bu sefer duvara fena toslamış görünüyor-
lar. Deneyimli çekirgeler olarak hikayelerinin bun-
dan sonraki kısmı ise ayrıca merak konusu. 

 SAMANALTI / Sait Munzur



soL TV’de yayınlanan “Gençler 
Tartışıyor” programına bu hafta liseliler 
konuk oldu. Pandemi döneminde 
eğitimde büyük bir plansızlığın 
hakim olduğunu vurgulayan 
liseliler; AVM’ler, turistik tesisler ve 
diğer kritik öneme sahip olmayan 
kurumların açık olmasını eleştirdi. 
Eğitimdeki belirsizliklerin, özel eğitim 
kurumlarında nispeten olmamasını 
da eleştiren liseliler, bunun büyük bir 
eşitsizlik yarattığını vurguladı. 

Liselilere “memleketi siz mi 
kurtaracaksınız?” sorusunun sürekli olarak 
yöneltilmesi hatırlatılınca, “siz oturduğunuz 
koltuklardan kurtaramıyorsanız,

 tabii ki biz kurtaracağız, sahada olan 
bizleriz” yanıtını verdiler.

Programın tamamına bu üstteki 
ulaşabilirsiniz.

’den yansıyanlar

https://www.youtube.com/watch?v=bh6tubLsLaY

paNdemİde lİSelİ olmaK

kADINlAr ÇEVrİmİÇİ ETkİNlİklErDE 
BuluşmAyA DEVAm EDİyOr

Türkiye’nin dört bir yanında kurulan Kadın 
Dayanışma Komiteleri çevrimiçi etkinliklere 
devam ediyor. Bakırköy Kadın Dayanışma 
Komitesi, yarın saat 20:00’de “Kadın Sağlığı 

ve Ev Kazaları” başlıklı bir etkinlik düzenliyor. 
Prof. Dr. Zuhal Okuyan’ın konuşmacı olarak 
katılacağı etkinliğe katılmak için sosyal medya 
hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.  

’den haberler...



“Gezi olaylarıyla başlayan ve 2018 Ağustos’unda 
açık bir tehdit halini alan ekonomik saldırılara 

yatırımları ve büyümeyi engelleme çabalarına rağmen eser ve hizmet siyasetimizden 
taviz vermedik.” AkP’li Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, 21.05.2021
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“Gezi direnişinde sokaklara dökülen milyonları yargılamaya 
kimsenin gücü yetmez. Bu davada beraat çıkmasından 

bağımsız olarak Gezi zaten tarih nezdinde aklanmıştır. Ancak 
halk, direnişinden bir komplo, bir darbe, bir tezgah çıkarmaya 

çalışanları yargılayacaktır.”,  
türkiye Komünist partisi, 18.02.2020

“Biz bunu 
Başbakanımız 
da duymasına 
rağmen toplumsal 
tepki doğmasın 
diye günlerce dile 
getirmedik. Böyle 
bir acıyı, bir hanıma 
yapılabilecek en büyük 
hakareti siz neredeyse 
mazur göreceksiniz. 
Ben günlerdir infial 
içindeyim. Günlerce 
bu infiali de içimizde 
taşıdık. Şimdi bu bir 
özgürlük kullanımı 
mı?” Gelecek partisi 
Genel Başkanı 
ahmet davutoğlu, 
20.06.2013, Ntv

“Yaptıkları iş sadece vurup kırma. 
Kamunun binalarına saldırma, 

kamunun binalarını yakıp yıkma. 
Sivil vatandaşın, halkın araçlarını 

yakıp yıkma. Bununla kalmadılar. 
Benim başörtülü kızlarıma, başörtülü 

bacılarıma saldırdılar. Bununla da 
kalmadılar. Dolmabahçe Camii’ne 

maalesef bira şişeleriyle girmek 
suretiyle, ayakkabıyla onu da yaptılar” 

erdoğan, 09.06.2013, dünya
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