DERSİMLİ “TUTUKSUZ”
YARGILANACAK!..
(II)
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Kemal Kılıçdaroğlu:
TSK'yı kastederek; Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar!..
Adamın birine üç sorum var:
1.) Sen kimden yanasın?
2.) Bu kafayla gidersen "Başkanlığa" geçilmesini engelleyebilir misin?
3.) Vatanseverliği AKP'ye bırakarak, partini iktidar alternatifi olmaktan tamamen çıkarttığını
anlayacak kadar aklın yok mu?
Bir soru da yol arkadaşlarıma:
Arkadaşlar biz bu adama mecbur muyuz?
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/aciklamalar-her-seyi-acikliyor/

***
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Bir önceki dönem, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nda; kasaba avukatı Atilla Kart'ı, Anayasa
Hukuku Profesörü Süheyl Batum'un önüne geçirerek, bu Meclis'in sil baştan anayasa
değişikliği yapabileceğini ilan eden kimdi?..
Bu şekilde, daha sonra yapılacak olan anayasa değişikliklerini zaten meşrulaştırdı.
Şimdi de komisyonda yer alarak, yine aynı şey bir kez daha yapıldı.
Meşru olmayan bir komisyonda neden yer alıyorsunuz?
Yer aldığınız komisyonda, önerge vermemekle komisyonu gayrimeşru hale getirebileceğinize kimi
inandırabilirsiniz?
O masada baştan beri hiç oturmayacaktınız!
Çünkü TBMM üyeleri, sil baştan yeni bir anayasa yapmak üzere seçilmedi ve bu konuda
yetkilendirilmediler!
Kurulu meclisin; “Kurucu Meclis” yerine geçerek, anayasa yapmaya kalkışması zaten yürürlükteki
anayasaya göre gayrimeşrudur.
Böyle bir hukuksuzluğu gerçekleştirmek üzere kurulan komisyonlar da aynı hukuksuzlukla
maluldür.
Dolayısıyla daha baştan, anayasa değişiklik komisyonunu boykot etmek gerekiyordu...
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/hatasindan-doner-mi
***
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Ne yazık ki:
Yaşamakta olduğumuz vahşeti; hala “Saray Savaşı” olarak gören, bakar körler var.
Kolay kolay akıllanacağa da benzemiyorlar....
Nokta…
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/01/nokta/
***
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CHP Milletvekili Öztürk Yılmaz’ın, son olaylar üzerine yaptığı açıklamalar önemli:

TSK'nın Suriye'deki hedefini; El-Bap'tan sonra Mümbiç olarak açıklayınca, Dersimlinin, kaşı
gözü oynamaya başladı, neredeyse ödü patlayacaktı.
“Olur mu öyle şey, ne işimiz var Mümbiç'te” dedi...
Zaten onun safı baştan beri belliydi.
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/01/bir-rica-ki-sorma-gitsin/
***

22
Bu defa da “C Planı” devreye sokulacaktır:
Y-CHP ile HDP, bu son planın aktörleri olarak saha kenarında bekletilmektedir.
Herhangi bir şekilde, MHP kendisinden beklenen görevi yapamazsa, sırasıyla bu iki parti göreve
davet edilecektir.
İkisinin de bir yere kaçma şansı bulunmamaktadır.
Zira “diyet” borçlarını bu şekilde ödeyeceklerdir.
Gerçi; bu aşamada; Y-CHP, yeni anayasanın “meşruiyet” sorununu çözmek gibi çok önemli bir
işlevi yerine getirdiği söylenebilir.
Ayrıca Anayasa Mahkemesinden dönme olasılığı bulunan değişikliklerde “uyarı” görevini; Bülent
Tezcan ve Özgür Özer ile yerine getirmiştir.
Grup Başkanı Levent Gök’ün, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’la objektiflere yakalanması, bütün bu
olup bitenlerin “ağızdan kaçırılması” değerindedir...
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/01/sirt-ustu-yatan-yok
***
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Kılıçdaroğlu, 14 Şubat günü grup toplantısında:
“Anayasa görüşmelerinde televizyonları yasakladılar. Meclis genel kurulunda kısıtladılar.
Herkesten gizli olarak bir anayasa değişikliğini gündeme getirdiler” şeklindeki haklı ve yerinde
olan yakınmasından sonra, “AYM'ye gitme hakkımız vardır ama konu hukuk konusu değil.
Halkın egemenliğini koruyacak olan halkın oyudur” diyerek bu yolun kullanılmayacağını
söyledi.
Kılıçdaroğlu, AYM'ye başvurmama gerekçesini “Halkın iradesiyle korunamayan bir egemenliğin
başka hiçbir güçle korunması mümkün değildir” şeklinde açıkladı... (4)
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/02/henuz-vakit-varken/
***
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Bütün seçim kampanyalarını “yolsuzluklar” üzerine kuran Kılıçdaroğlu'nu, vitrine çıkardığı kendi
ekibi “aldattı” diyemeyeceğiz artık!..
Sayesinde, “aldatılma” da mazeret olmaktan çıkartıldı.
TBMM'i Divanı'nda ana muhalefet partisi adına Katip Üye olarak oturan o hanımefendi, Anadolu
ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk anlayışından, Kuvayı Milliye çizgisine uzanan CHP geleneğini,
yeterince temsil edebiliyor mu, bilmiyorum...
Romanların temsilcisi olarak Meclis'e gönderdiğimiz Katip Üye Özcan Purcu Efendi ise, saf kan
“çingene” olduğunu ispatladı!
Elif Doğan Türkmen, Ali Haydar Hakverdi ve Tufan Köse gibilere Hazine teslim edilebilir mi?..
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/02/karsi-tarafa-calismak/
***
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CHP ve Vatan Partisi'nin AYM'ne başvurması biraz komik kaçacaktır.
Zira bu iki parti, anayasa değişiklik görüşmelerinin Meclis'te oylanması sırasında aynı tutumu
izlemişlerdir.
CHP, AYM'ne başvurarak; "gizli oy" kullanılması gerekirken, açık oy kullanıldığı için yasanın
iptalini istememişti.
Vatan Partisi de CHP gibi düşünerek bu hataya ortak oldu.
Oysa bu başvuru ile "hayır" oyu verecek olanlara; 60 günlük ek propaganda süresi sağlanmış
olacaktı.
Dolayısıyla sonuçların bu şekilde çıkmasından bu iki parti birlikte sorumludurlar.
YSK'nın hukuksuz bir karar alması onların sorumluluğunu ortadan kaldırmıyor...
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/04/kose-yazisi-degildir/
***
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Kılıçdaroğlu'nun 16 Temmuz Darbe Girişimi için; “Kontrollü Darbe” nitelemesi yapmasının, 16
Nisan Halkoylamasında ne derece etkili olduğu bilinemez!
Y-CHP'lilere göre, bu söylem “hayır” oylarını artırmıştır.
İç siyaseti yakından izleyenler ise tam tersi sonuç verdiği düşüncesindedirler.

Kılıçdaroğlu, “Kontrollü Darbe” ile ne demek istediğini, darbe girişiminin bastırılmasından sonra
yaşananlardan örnekler vererek açıklamıştır.
Ona göre; AKP iktidarı, bir darbe senaryosu hazırlayarak “tiyatro” gibi Türkiye sahnesine
koymuştur.
Aradan 9 aydan fazla geçmesine rağmen; bu sakat fikrin kararlı savunucularına Y-CHP içerisinde
hala rastlamak mümkündür.
Kılıçdaroğlu, “Kontrollü Darbe” tezinin temel dayanağı olarak:
Darbecilerin siyasi ayağına dokunulmaması, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun asıl dinlenmesi
gerekenleri çağırmaması, darbe girişimin saati ve FETÖ'nin Rus Büyükelçisini vuracak kadar gözü
kara militanları olmasına rağmen, Cumhurbaşkanına karşı suikast eylemine girmemiş olmasını
gösterilmektedir.
Bu fikrin savunucuları; AKP darbe yapmaya neden ihtiyaç duymuştur sorusuna da şu yanıtı
vermektedirler:
Bir:
Darbe olmasaydı, OHAL ilan edilemez ve on binlerce kişinin işine son verilerek yerine AKP'liler
istihdam edilemezdi.
İki:
Darbeden sonra OHAL ilan edilerek, halk zapt-u rapt altına alınmış ve “Başkanlık Sistemi”ne
kolayca geçilmiştir.
MHP desteğine rağmen, normal koşullarda halka “Başkanlık Sistemi” dayatılamazdı...
Bu noktada halkın gücüne bu kadar güvenen bu fikrin savunucuları, darbenin bastırılmasında
halkın rolünü küçümseyerek, kendi fikirlerini çürütmektedirler.
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/04/kontrollu-darbe/
***
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AB ve ABD'yi arkasına alan ana muhalefet partisinin lideri, itiraz yollarının tıkanması durumunda
anayasa değişikliğini “gayrimeşru” sayacaklarını ilan etti!
İtiraz başvurularından sonuç alamamaları durumunda tavırlarının ne olacağına dair soruya:
“Yapılan değişikliği gayrimeşru sayacağız.
var. Gerekirse oraya kadar götüreceğiz” dedi…

Avrupa İnsan

Hakları

Mahkemesi (AİHM)

Rejimin değiştirilmesine sebebiyet veren anayasa değişikliği ile ilgili halkoylamasını “gayrimeşru”
ilan eden Y-CHP'nin son durağı AİHM...
Yani havanda su dövme…
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-admin/post.php?post=3692&action=edit
***
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Oylama devam ederken; bazı sandıklar açıldı ve mühürsüz zarfların olduğu görüldü. YSK'nın
AKP'li üyesi Recep Özel'in 16.10'da verdiği mühürsüz zarfların ne yapılacağı içerikli dilekçe
üzerine, “oybirliği” ile “geçerli” sayılmalarına karar verildi.
Mühürsüz oyların geçerli sayılma kararı alınırken, kurulda 298 Sayılı Yasanın 17. maddesine göre
Kemal Kılıçdaroğlu'nun görevlendirdiği CHP'nin temsilcisi Av. M.Hadimi Yakupoğlu da vardı.
Adı geçen “hukukçu”, rejimin değiştirildiği bir kurulda “etkisiz eleman” olarak oturdu...
Bu kadar yetkin ve tecrübeli avukatlar arasından Yakupoğlu'nu seçerek YSK'ya gönderen
Kılıçdaroğlu, CHP temsilcisi kurulda yapamadıklarının da hesabını vermek zorundadır...
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/05
***
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Ana muhalefetin lideri bu kadar geniş yetkilerle donanmış Cumhurbaşkanlığına talip değil!
Peki nereye taliptir?
CHP Genel Başkanlığı'na!..
Düşünebiliyor musunuz ana muhalefet partisinin genel başkanı iktidar olmaya talip değildir!
Başka türlü söyleyelim:
Dersimli Kemal, Cumhurbaşkanlığı için CHP'li olmayan kesimlerin de oy vereceği bir aday
belirlemeyi düşünüyor.
Mazereti “tarafsızlık” yemini!
Cumhurbaşkanlığına seçildikten sonra, “tarafsızlık yemini” yapacakmış ve o yemini nasıl tutacak
onu düşünüyormuş meğer...
Bu nedenle aday olmayı “etik” bulmuyormuş!
Dersimli Kemal, bu yüzden CHP'li olmayan birinin seçilmesi için çaba gösterecekmiş.
Başarılı olunursa CHP'li olmayan o kişi, Cumhurbaşkanı seçilecek ve devleti yönetecek.
Yani şimdiki gibi...
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/05/chpye-huzunlu-veda
***
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ABD’nin sözünden çıkmayan Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da 2014 yılında; PYD’nin
silahlı gücü YPG’yi; “terör örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum”
olarak gördüğünü açıklamıştı.
“Hendek savaşları” sırasında PKK’ya “orantılı güç kullanılması” için çabalayan Y-CHP’nin
savunduğu çizginin az ötesi, işte bu “angajman kuralları”dır…
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/05/arap-natosu-ve-sehitler
***
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün TOBB Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; bütün
darbeleri kötüleyerek; 27 Mayıs'ı da aynı kategoride ele almıştır.
Demokrat Parti (DP) liderleri Menderes'in torunu ile Bayar'ın kızını bir tek kendisinin ziyaret
ettiğini söyleyerek; “Demokrat Parti'nin; Cumhuriyetle, Atatürk'le ve demokrasi ile bir sorunu
olmadığına” vurgu yapmış ve bu şekilde sözlerine son noktayı koymuştur.
Kılıçdaroğlu'nun demokrasi anlayışından, onu CHP başına getiren güçlerin tanımak olasıdır.
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/05/demokrat-partinini-avukati
***
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Y-CHP'nin Ergenekon ve Balyoz davalarındaki tutumu, özel görevli ağır ceza mahkemelerinin
kurulmasındaki kayıtsızlığı, HSYK'nın yapısının bozulmasını seyretmesi gibi, AKP'nin hukuka
aykırı bir sürü kötü icraatı karşısında, etkili muhalefet yapamaması, ülkeyi bu noktaya getirmiştir.
15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimi'ni bile, ancak 11 ay sonra anlayabilen bir kafa yapısı, tabanını
aptal yerine koydurmak güvensizlik ortamının yaratılmasında başlıca sorumludur.
“Kontrollü darbe” şaşırtmacasını; “öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan bir
darbe” olarak tarif etmek, 11 aydır sürdürülen “tiyatro” saçmalığını örteme yetmeyecektir.
20 Temmuz'a “karşı darbe” demek, 11 aydır tekrarlanan “kontrollü darbe” saçmalığını tekzip
etmektir.
Y-CHP sayesinde; 20 Temmuz'da karşı darbe yaapılmamış, tamamlanmıştır!
Bu hatalı nitelemeler; Y-CHP yönetimi ABD'yi darbe dışında göstermek için özel bir çaba içerisinde
değilse, olayları analiz etmede ne kadar aciz kaldığını göstermektedir.
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/06/yollara-dusurulduk/
***
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Kılıçdaroğlu'nun eylemi; gösteri ve yürüyüş yaparak kamuoyu oluşmasının önünü açıyor mu, yoksa
kesiyor mu, bunu pek yakında zaten göreceğiz.
“Adalet yürüyüşü”nün yasak savma kabilinden bir eylem olduğu katılımcıların sayısından bellidir.
Asıl yapılması gereken yürüyüşü unutturmak ve Dersimli Kemal ile ekibinin CHP'deki işgalini
pekiştirmek için İstanbul-Maltepe yolunda yürünüyor...
Adaletin adım adım yok edilmesine sessiz kalanlar, hatta destek olanların adalet arayışı inandırıcı
olamaz..
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/06/turk-halki-tipis-tipis-yurumez/
***
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Yüksek Mahkeme, kararında; 15 Temmuz 2016'dan sonra başlatılan soruşturmalarda tespit edilen
maddi olgular dikkate alındığında, darbe teşebbüsünün arkasında FETÖ olduğuna ilişkin kamu
makamlarınca yapılan değerlendirmelerin yeterli olgusal temellerinin bulunduğuna vurgu yaptı.
Bu durum karşısında; Y-CHP Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ve PKK
soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alınan veya tutuklanan 105 bin 836 kamu görevlisine sahip
çıkmasının hukuki temelleri ortadan kalkmış oldu…
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/07/herkes-yerli-yerinde
***
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Peki, iktidarı anayasa değişikliği yapmaya zorlamanın yolu nedir?
Zurnanın “zırt” dediği yer burasıdır işte...
Halka önderlik edecek olan liderler, böyle günlerde öne atılırlar.
Ankara'dan Maltepe'ye yürüyerek, iktidarı anayasa değişikliği yapmaya mecbur edemezsiniz!
Yürümeye 81 ilden Ankara'ya doğru başlayacaktınız.
“Bu parti yürüyüşü değildir” gibi ucuz laflar da yapmayacaksınız.
“Bu bir parti yürüyüşüdür” diyerek yola koyulacaksınız.
Suçlular gibi “Adalet istiyoruz” demeyeceksiniz!

Referandumun yenilenmesini isteyeceksiniz; adalet de zaten onun içerisindedir, o da istenmiş
olacak!
“Tek başıma yürüyorum” ne demektir!
Liderseniz; A'den Z'ye tüm örgüte görev verecek, üyeleri de seferber edeceksiniz...
Gelmeyene de güle güle...
Sizi beğenmeyenlere kapıyı göstermeyeceksiniz!
Ama siz öyle zor işlere gelmeyecek olanları; delege yazıyor, ilçe yöneticisi yapıyordunuz.
Öyle değil mi?...
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/07/yenilenmesini-istiyoruz/
***
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AB, Türkiye hakkında söyleyeceklerini; önce Y-CHP Genel Müdürü Kemal Kılıçdaroğlu'na
söyletmekte, daha sonra da CHP tabanının “meşruiyet zemini sağlamlaştırdığı” eylemleri
sürdürme görevini, PKK'nın Meclisteki uzantısı HDP sahiplenmektedir...
Neden acaba?
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2017/07/siz-nesiniz-simdi-neredesiniz
Cemil Can

