


ÖNSÖZ

Birinci e-kitabımızın devamı olan  bu çalışmaya, önsöz yazmak gerekli miydi? 

Çapulcu  ekibimizin  en  çalışkan  elemanı;  düzeltmeler  ile  tek  tek  ilgilenen,
fotoğrafları  ve  resimleri  gece  gündüz  demeden çalışarak seçen,  oya işler  gibi
metinleri işleyen Başçapulcu Uygar Karsan'a göre, gerekliydi. 

O halde  yazıyorum:

15.04.2015 tarihinde yayınlanan 26 MB boyutundaki (551 sayfa) “CHP'NİN İŞGALİ
VE UÇURUMA DOĞRU SÜRÜKLENEN TÜRKİYE” adlı e-kitap ile zaman tünelinde; 29
Eylül  2010  tarihine  kadar,;  yaklaşık  3  yıl  geriye  doğru  yolculuk  yapmaya
çalışmıştık. Bu çalışmayla, yürüyüşümüzü 16 Eylül 2012 tarihine kadar, yaklaşık 2
yıl daha geriye doğru sürdüreceğiz...

Çalışmamızın boyutları; 10.2 MB veya 578 sayfadır...

Bazı  hususlara  özellikle  dikkat  çekmek  için  çift  tırnak (“)  işaretini  yine
alışılagelmişin  dışında  kullandık.  Aynı  şekilde,  kalın  puntolara  da  daha  fazla
müracaat ettik.  Dolayısıyla ortaya çıkan eser,  edebi yazı  türlerinden çok farklı
oldu.  Bu  konuda yapılacak olan eleştirileri  tahmin ediyoruz;  peşinen de  kabul
ediyoruz. O yüzden, şekil yönünden tutumumuzu değiştirmedik.

Türk halkı için “balık hafızalı” diyorlar... 

Zaten  biz  de  bu  yakıştırmaya  bir  ölçüde  inandığımızdan,  analizlerimizi  en
yakınından başlayarak,  eski olaylara doğru düzenledik. İlk olayımız, Afyon'daki
cephaneliğin patlamasıdır. Suriye'deki rejim karşıtlarına Türkiye'nin silah verilmesi
iddiaları da ilk defa bu olay tartışılırken, yüksek sesle dile getirilmeye başladı. Bu
nedenle bu olay, bir dönüm noktası sayılır...

AKP hükümetinin  “Müslüman Kardeşler Örgütü” ile  IHH Vakfı üzerinden kurduğu
ilişkiler  ve yabancı  basının  bu olayı  nasıl  gördüğü,  dolayısıyla  bugünlere  nasıl
geldiğimizi anımsatmak bakımından derslerle doludur... 

Son yazıdan bir öncekine  “TECAVÜZCÜSÜNE VERİLEN KIZ”  adını verdik. Başlık
içeriğe pek uydu diyenler  kadar,  uymadı  diyenler de var.  O nedenle başlıkta
değişiklik yapmadık. 

Denebilir ki, bu e-kitapta; CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, “Türkiye'de
laiklik  tehlikededir  diyemem,  desem  altını  dolduramam”  cevherini
yumurtladığı döneme kadar olan olaylar irdelenmiştir...

Son yazı “YIL 2012” başlıklıdır... 

Bu yazı hakkında bir şeyler söylemesem uyuyamam!

Anayasa Mahkemesi üyeliği için adaylığımı ilan ettiğim yazıyı, koyup koymama
konusunda  çok  düşündüm.  Çünkü  adaylık  başvurusunda  bulunmadan  önce,
seçilemeyeceğimden yüzde 1500 emindim. Oy kullanacak delegelerden bana oy
verme olasılığı bulunanların çoğu,  Kemal  Kılıçdaroğlu'nu bir  umut,  bir  kurtuluş



olarak  görüyorlardı.  Onlara  göre,  laiklik  de  tehlikede  olmadığına  göre,  kendi
düşüncelerine yakın birine oy vermeleri doğaldı...

Türk solu, biraz da Kılıçdaroğlu'nun verdiği bu hatalı mesajla uyuşturuldu. Ciddi
dönüşümlerle  karşılaşınca,  doğal  olarak gevşek davrandı.  Hazırlık  değildi  veya
uyanmadı...

Sağcılardan oy beklemeyecek kadar  gerçekçiydim elbette. Buna rağmen, sonuna
kadar  gittim.  Amacım;  bu  fırsattan  yararlanarak,  Haşim  Kılıç  ile  kendimi
karşılaştırmaktı.  İzleyenlerimin  bir  kısmı,  sözlerimden  orta  oyununun keyfini
aldığını  söylediler.  İltifat  da olabilir  tabi.  Gerçeklik  payı  var mı  bunu siz  takdir
edeceksiniz...

İyi seyirler efendim...

Cemil Can
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AKIL TUTULMASINDAN KURTULALIM!..
Sabotaj  iddialarına  karşı,  hükümetten  tatmin  edici  bir  yanıt  beklerken,
Başbakan  Afyon’daki  cephaneliğin  patlamasını  ”meraklı”  bir  askerin  el
bombasının  pimini  çekmesine  bağladı!  Olayda  sağ  kalan  yok  nasılsa,
kimseye soramayız.  O askerin,  merakından mı yoksa “kasten” mi pimi
çektiğini hiç bir zaman öğrenemeyeceğiz. Başbakandan öğrenmiş olduk ki,
o  patlama bir  kaza  değilmiş!..  O zaman binbaşıyı  neden  tutuklamışlar?
Yanıt:  Burası Türkiye’dir!..  Hükümete yönelebilecek her tepkiye verilecek
bir kurbanımız bulunur!.. Bu sefer de şans binbaşıya çıkmış!..

Şimdi de yeni bir  iddia kafaları  karıştırıyor! Askerler gecenin o vaktinde
cephanelikte  ne  arıyordu?  “Sayım”  yanıtı  pek  inandırıcı  bulunmamış.
Gündüzler  çuvala  mı  konulmuş  da  gece  sayılıyormuş?  Söylentiye  göre,
bombalar Suriye’deki rejim karşıtlarına verilmek üzere, tasnif ediliyormuş.
İşe bakın, patlama da tam bu sırada meydana gelmiş. Sabotaj iddiası akla
daha  yakın!  İngiliz  Times  gazetesinin  haberine  göre,  Suriye’deki
muhaliflere  silah  taşıyan  Libya  bandıralı  bir  geminin  Türkiye’de  olduğu,
kargosunun ise, “Müslüman Kardeşler” örgütü ile ilişkili olan IHH İnsani
Yardım  Vakfı tarafından  teslim  alındığı  savunuldu…  Hatırlayalım:  31
Mayıs 2010 tarihinde İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ambargoyu delmek için
6  gemiyle  insani  yardım malzemesi  götürmeye kalkışan ve  uluslararası
sularda İsrail’in Silahlı Kuvvetleri’nin müdahalesi ile karşılaşan ve sonunda
9 kişinin ölümüyle sonuçlanan eylemi de organize eden IHH İnsani Yardım
Vakfı’ydı… Yerleşik  diplomasi  ve  deneyimli  diplomatlardan  yararlanmayı
beceremeyen, ABD‘ye endeksli dış politika izlemeyi marifet belleyen AKP
hükümeti, dış politikamızı da özelleştirerek dinci vakıflara teslim etti… Ne
diyelim?!..

İslamiyet’i  kanser,  Müslümanları  öldürülecek  böcekler  olarak  tanıtan
“Müslümanların Masumiyeti” adlı ABD yapımı film, gösterime girdikten
2 ay  sonra,  Müslüman  coğrafyasını  ayağa  kaldırdı.  “Arap  Baharı”nı
karşılamak  için  meydanları  dolduran  o  yığınlar,  şimdi  de  ABD  karşıtı
eylemleri ile dünyanın gündemine oturdular. Obama’nın ricası üzerine R.T.
Erdoğan sakinleştirici bir konuşma yaptı. Pek bir işe yaradığını sanmam.
Fetullah  Gülen  ise  Pennsylvania’dan  gönderdiği  mesajla  eylemcileri



lanetledi. Buna rağmen, istenilen sonuç alınamadı. Eylemler hala devam
ediyor.  Kimilerine göre,  “Arap Baharı” geri  mi  dönüyor ne!..  Görünüşe
bakılırsa,  Erdoğan  Şam’daki  Emevi  Camiinde  şürekâsı  ile  birlikte  söz
verdiği o namazı kılamayacak!..

Batının  “Dinler  arası  diyalog”  ve  “Ilımlı  İslam”  projelerinde  samimi
olmadığı,  başlattıkları  “Haçlı  Seferleri”,  İslam  karşıtı  bu  son  film  ve
peygamberimizin  karikatürleri  ile  bir  kez  daha  ortaya  çıktı…
Peygamberimizin  karikatürlerini  protesto  edenler  için  tepkisiz  kalan
hükümetim, filmi protesto edenler için araya girerek, göbekten Amerika’ya
bağlı olduğunu kanıtladı!..

Y-CHP‘den  Gülseren  Onanç,  Sezgin  Tanrıkulu,  Rıza  Türmen  ve  Burhan
Şenatalar “liberal sol aydın” olarak tanımlanan; Mithat Sancar, Osman
Kavala,  Fuat  Keyman ve Cengiz  Çandar  gibi  isimlerle  bir  araya gelerek
“Kürt Sorunu”na çözüm aramışlar!.. Başta parti sözcüsü Haluk Koç olmak
üzere,  pek  çok  CHP’li  bu  durumu  kınadılar.  Kılıçdaroğlu  “görüşmeden
haberim var”  diyerek,  yine  görüşmecilere  kol  kanat  germiş!..  Belli  ki,
kurultaylarda ve yetkili kurullarda görüşülmeyen ve karar altına alınmayan
önemli  konularda,  emrivakiler  yaparak,  görüşlerini  CHP‘nin  görüşü  gibi
dayatan bu çekirdek grup, kaset operasyonu sonunda yönetime getirilmiş
olmanın diyetini  ödüyor!..  Yüzde  50‘ye yakın  halk  desteğine sahip  olan
iktidarın  başaramadığı  “Kürt  Açılımı”nda  aktif  görev  üstlenmek,  ana
muhalefet partisinin üstüne vazife midir? Partiyi bitirme pahasına böyle bir
işe girişmek, diyet borcunu ödemekten başka nasıl açıklanabilir?.. CHP
gibi köklü bir partinin; cumhuriyet karşıtı, ikinci cumhuriyetçi gibi isimlerle
anılan  döneklere,  “Akil  Adamlar”  olarak  müracaat  etmesi,  hangi  aklın
karıdır. Bu durum parti yönetiminin akıl seviyesi ile acizliğini göstermiyor
mu?..

AİHM’nin  kararlarına  rağmen,  “türbanı  biz  çözeriz”  diyerek  ortalığa
düşen  ve  bu  şekilde  iktidarın  elini  rahatlatan  Kılıçdaroğlu,  nihayet  bu
tutumunun meyvelerini  toplamaya başladı!..  İlk  kurban Ege Üniversitesi
eski öğretim üyesi Prof. Rennan Pekünlü oldu. Hoca, türbanlı öğrencileri
tespit edip, derslere almadığı için hakkında açılan davada 2 yıl 5 ay hapis
cezasına  mahkûm  edildi.  Problemlere  teslim  olmanın  adını  “çözüm”
koymak  yetmiyor!..  Kılıçdaroğlu’nun  çözümü böyledir  işte.  “İkinci  Kürt
Açılımı”nda beklenen de hiç kuşkunuz olmasın aynen türban çözümündeki
gibi  fiyasko olacak.  Silahlı  terör  örgütüne istediği  tavizler  verildi  mi,  bir
süreliğine sorun buz dolabına konabilir… Terör örgütü, tek sermayesi ve
varlık  nedeni  olan  silahlarını  yeniden  konuşturacak  tabi.  O  zaman  da
“Üçüncü  Kürt  Açılımı”  gündeme  getirilecek!  Böylece  “Özgür
Kürdistan” kurulana dek, iktidar ve muhalefet işbirliği ile açılımlar devam
ettirilecek!.. Hem de “Kürt Sorunu” konusunda partinin yetkili organları
tarafından alınmış yeni bir karar olmadığı halde, yapılacak bu görüşmeler.
Ne de olsa, okyanus ötesinden verilen görev ifa ediliyor!.. Delegeye soran
kim! Delegenin bir kısmı ise, hala  ABD‘nin bu akıl dışı isteklerinin yerine
getirilerek, iktidar olunabileceğini sanıyor!.. Sanki bu iş birliğini, en iyi  Y-
CHP‘nin yapabileceği  hususunda  AKP ile aralarında tatlı  bir  yarış  var!..
Atatürk’ün antiemperyalist ve tam bağımsızlıkçı CHP‘si, ne hallere geldi!..



Eski  ABD  Hazine  Bakan  Yardımcısı  Paul  Craig  Roberts‘in  şu  sözlerini
kulaklarımıza  küpe  yapalım.  Hazret  bir  konuşmasında:  “Şaşırtıcı  olan,
Washington’ın bir milyon Müslüman öldürerek, üç İslam ülkesini
yıkarak,  yedi  İslam  ülkesinde  askeri  operasyonlar  yaparak  ve
sekizincisi  İran’a  saldırı  hazırlığı  yaparak  sahnelediği  müthiş
kışkırtıcılığa  rağmen,  Amerika’ya  karşı  herhangi  bir  saldırı
olmamasıdır” diyor. Başka nasıl söylenir bilmem!..

Türkiye’deki iktidarın ABD ve AB destekli olduğunu öğrenmeyen kalmadı.
Roberts’in sözünü ettiği Müslüman ülkelerin Kuzey Afrika ve Ortadoğu’daki
Müslüman  ülkeler  olduğu  açıktır.  Büyük  Ortadoğu  Projesi’nde;  bu
ülkelerdeki  rejimleri  yıkma ve  sınırları  değiştirerek ABD‘ye  bağımlı,
enerji kaynakları ile geçiş koridorlarında nöbetçi olmaya talip, yeni kukla
devletler  yaratmak  olduğu  gizlenmiyor!..  Erdoğan  böyle  bir  projenin  eş
başkanı olmakla övünüyor. Bir paket makarna veya bulgura oyunu kiraya
veren  “iki  kişiden  biri”  ise,  böyle  bir  projenin  hayata  geçmesi  için
katkısını sunuyor!..

“İki kişiden biri”nin 10 yıllık AKP iktidarı boyunca durumunda bir iyileşme
yok. Olacağa da benzemiyor!.. Bunu düşündüğü bile yok!.. Türkiye “sıcak
para” için faiz cenneti. Yabancı sermaye halkımızı bu yöntemle iliklerine
kadar sömürüyor. Satılmadık bir şeyimiz kalmadı. Yine de elde avuçta bir
şey yok. Borçlarımız her geçen gün katlanarak artıyor. Üretim yok. İşsizlik
her  geçen  gün  daha  da  büyüyor.  İstihdamı  artıracak  bir  tek  önlem
alınmıyor. Gelecek nesillerin bile dünyasını kararttık. Doğmayan bebeleri
yaşamları  boyunca ödeyemeyecekleri  kadar borca batırdık.  Her gün, bir
öncekinden  daha  kötüye  gidiyor.  Vatana  hizmet  için  gönderilen
çocuklarımız  al  bayrağa  sarılarak  geri  geliyor.  Anadolu’nun  yüreği
dağlanıyor!.. Yollar mayın tarlasına dönmüş. Araçları mayına basan 6 asker
ile 8 polis daha yeni şehit düşmüş!.. Hükümet kendi halkının güvenliğini
bırakmış, Suriye’nin rejimini değiştirmekle zaman geçiriyor!.. Birinci Dünya
Savaşı’ndan  sonra  dünyada  ve  bölgemizde  çıkan  savaşlarda  taraf
olmayarak  saygın  bir  ülke  konumuna  yükselen  Türkiye,  son  10 yılda
emperyalizme bağımlı politikaları izlemekle iki paralık edilmiş!..

Bütün bu olup bitenlerden hep birlikte  sorumluyuz!..  Çünkü bu iktidara
destek  olan  sizsiniz,  bu  yüzden  sorumluluğunuz  büyüktür.  Biz  ise,  sizi
yattığınız güzellik uykusundan uyandıramadığımız için sorumluyuz. Şimdi
bu kötü gidişe “dur” demek birlikte görevimizdir. Belki o zaman suçumuzu
biraz  hafifletebiliriz…  Paul  Roberts’in  yukarıdaki  sözlerini  bir  kez  daha
okuyun  isterseniz.  Akıl  tutulması  içindeyiz  değil  mi?  Emperyalizm
beyinlerimizi  işgal  etmiş.  Kendi  halkımızın  ve  ülkemizin  yararlarını
göremiyoruz bir türlü. Önümüze konulan küçük bir pencereden bakıyoruz
sadece.  Oradan  görünen  bütün  dünya  değil  ki!..  Önce  kendimizi
kurtarmalıyız bu esaretten. Bağımsız ve özgür düşünemeyen bir beyin bize
ait  değildir!..  Özgür  olmayan insan,  uşaklık  yapmak için  önüne dikildiği
kapıdan bir yere uzaklaşamaz!..  Karakteri “özgürlük” ve “bağımsızlık”
olan bir liderin yolundan gitmeliyiz!.. O lider bizimdir. Bunun için önümüzde
ne engel var?..



PKK CEPHANELİĞE KADAR GİREBİLDİ Mİ?
Her 9 Eylül günü İzmir Hükümet Konağı’na bayrağın çekilmesi, düşman
işgalinden kurtuluşumuzun simgesi olmuştu. AKP hükümeti ve İzmir Valisi
ile  birlikte 9 Eylül  1922 öncesi  de geri  geldi.  Vali  Efendi,  bundan böyle
törenlerden, bayrak çekilmesi bölümünü çıkartmış!.. Lozan’ı tanımayan iç
ve dış düşmanlar sevinmiş tabi… Hükümet ise, tam kadro Söğüt’te. Onlar,
Osmanlı’nın kurtuluşunu kutluyorlar!? Yaptıkları iş Büyük Ortadoğu Projesi
ile son derece uyumlu tabi. BOP’nin haritası Sevr’inkinden farklı mı?..

Şemdinli’yi  basmak  isteyen  PKK’lılardan  öldürülen  üçünün  cesetlerini
taşıyan askeri  aracın önüne, PKK bayrağı  takılması  bile bu necip milleti
çileden  çıkartamamış!  Yetmezmiş  gibi  bir  de  askeri  lojmanlardan  Türk
bayrağını  indirmişler.  İndirenler  olayların  büyümesinden korkan askerler.
Bu  ara  nasılsa,  Türk  bayrağı  ile  derdi  olanlara,  devletin  görevlileri
bekledikleri  ortamı  bir  şekilde  sağlıyorlar.  İleri  sürdükleri  “bayrağa bir
zarar gelmesin” mazeretine kargalar dahi gülüyor. Bayrağı, takılı olduğu
yerden  kaldırarak  korumak,  bir  tek  bizim  hükümetimiz  tarafından  akıl
edilmiş.  Vakit  o  vakittir  demek  ki,  Birilerinin  Akif’in  “Bayrakları  bayrak
yapan üstündeki  kandır”  sözlerini,  bu  hükümete ve  PKK’ya  hatırlatması
gerekir!..

***

Afyon’daki  patlama  sonrasında  Türkiye’nin  yüreğini  ağzına  geldi.  PKK,
kışlaya sızarak böyle korkunç bir  sabotaj  yapabilir  mi? Bu soru henüz
yanıtını  bulamadı,  kolay  kolay  da  bulacağa  benzemiyor.  Hükümet
kanadından  yapılan  ilk  açıklamadan  sonra,  artık  bütün  olasılıklar  eşit
ağırlıkta. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’nun sözleri, hükümetin
kontrolü kaybettiğinin ve kokuşmuşluğun resmi gibi!..

9.15‘te  cephanede  sayım  yapan  askerlerin  elinden  düşen  bomba
patlayarak, böyle bir felakete neden olabilir mi?.. Bakan Hazretleri, herkesi
kendisi gibi askerliği “arazi” konumunda tamamlamış sanıyor. Olağanüstü
bir hal olmadıkça bütün kışlalarda saat 9.00′da “yat borusu” çalınır. Ve
asker  yatar.  O  saatte,  nöbetçiler  hariç,  tekmil  Mehmetçik’in  koğuşunda
olması gerekir. Ayrıca öngörülü komutanlar, öyle acemi askerleri cümbür



cemaat  cephaneliğe  göndermezler.  Eskilerimiz  anlatırdı:  Bir  yumurtayı
getirmek için 10 askere emir verirler, askerler yumurtayı getirirken yolda
kırıp dökerler. Deneyimlerle sabit olan bu fikri, basiretli komutanlarımız da
çok iyi bilirler. Bu nedenle yumurtayı kıracak şekilde emirler veremezler…
Bu iş içinde başka işler var demektir!..

Kaldı ki, olağanüstü olan neydi de, akşamın o saatlerinde, üstelik de acemi
erlere  böyle  tehlikeli  bir  görevi  verdiler?  Sabahleyin  seferberlik  mi  ilan
edilecekti? Deneyimli komutanlar, Hastal’da Silivri’de esir edilince, meydan
hükümetin ağzının içine bakanlara kaldı tabi… Afyon Valisi ile Genelkurmay
Başkanının,  hediye alıp  vermelerini,  “şaşkın ördek” örneği  ile  açıklamak
gerekir.  Neyse  ki,  çok  fazla  zaman  geçmeden,  Genelkurmay  ile
Cumhurbaşkanı, olayın nedenlerinin araştırıldığı açıklayarak, Orman ve Su
Bakanı’nı yalanladılar da bu komedi daha fazla büyümedi…

***

“İrtica,  yıkıcı  ve  bölücü faaliyetler”  nedeniyle  ordudan  re’sen  ihraç
edilen  subayları,  AKP  hükümetinin  “danışman”  sıfatıyla  kamu
kurumlarında istihdam ettiği biliniyordu. Bülent Arınç’ın “o zaman kurun”
diyerek  onay  verdiği  SADAT’ın,  (Savunma  ve  Danışmanlık  şirketinin)
ASDER  kurucuları  tarafından  kurulduğunu  da  Aydınlık  gazetesi  ortaya
çıkardı.  ASDER, Başbakan Erdoğan ile yakın temas içindeydi.  Başbakan,
ihraç  edilen  o  askerleri,  Dolmabahçe’de  kabul  edermiş!..  Neden
Dolmabahçe’de?  O  da  ayrı  bir  soru  işareti  olarak  kaldı.  SADAT’ın,  ilgili
bakanlıklardan izin  alarak  kurulduğu anlaşılıyor.  Ana  sözleşmesine  göre,
faaliyet  gösterdiği  konular  Türkiye’de  bir  ilkmiş.  SADAT,  tıpkı  CIA  adına
çalışan  şirketlere  benziyor.  Güya  devletin  “yapmak  istemediği”  bazı
“kirli” işleri yapmak için kurulmuş. Bu işlerin arasında, başka bir ülkenin
muhalif askerlerini Türkiye’de eğitmek ve terör dersleri verebilmek de var!
Sanki hükümet devleti  de özelleştirilmiş!? Anayasa değişikliğinden tutun
da meclis kararına kadar çok önemli mevzuat değişiklikleri yapmadıkça, bu
tür faaliyetlerin özel şirketler tarafından yürütülmesi olanaksızdır. Mevzuat
değiştirilmedikçe tüm bu yapılanlar için, anayasa ve yasa ihlalidir demek
mümkündür…

Anlaşılmaktadır  ki,  acelesi  olan  hükümettir  ve  yapılacak  tartışmalardan
zarar görmemek için SADAT’ı, ordudan ihraç edilen askerlere kurdurmuştur.
“Ticari”  bir  şirketin,  kamu hukuku  alanında faaliyet  gösterebilmesi  için
imtiyazlı olması  da  gerekiyor.  “İrtica,  yıkıcı  ve  bölücü”  faaliyetleri
nedeniyle  ordudan  atılanlara,  böyle  bir  imtiyazı  verebilmek,  bir  tek
meclisten  yasa  çıkartmakla  mümkündür!..  Bu  yapılmadan  SADAT’ın
kuruluşuna  ve  faaliyet  göstermesine  izin  vermek  de  yasadışıdır  ve  suç
ortaklığıdır!..

***

Suriyeli muhaliflerin, internet sitesi açarak yaptıkları  itiraf, bir skandaldır
ve böyle bir şeye hukuk devletlerinde asla göz yumulamaz. Bağımsız bir
ülkenin meşru rejimini devirmek için, komşu ülkenin topraklarında “asker
toplamak” zaten başlı başına bir suçtur. Yetmezmiş gibi, bir de internet
sitesinde  Hatay’ı  merkez  göstermek  ve  Türkiye’de  faaliyet  gösteren  bir
telefon operatöründen alınmış telefonu irtibat telefonu olarak vermek, tam



anlamıyla itiraf niteliğindedir. Bu noktada hükümetin aymazlığı da ortaya
çıkmıştır. Boğazına kadar yasa dışı işlere batmıştır!..

Hukuksuz olarak kurulmuş bulunan SADAT ile  “Özgür Suriye Ordusu”
(ÖSO) arasında nasıl bir ilişki var? Kamptaki militanların basına yansıyan
açıklamaları ile CHP milletvekillerinin kampa sokulmamış olmasını, ancak
böyle bir ilişkinin varlığına delil kabul edebiliriz. Hükümet, suç işlemek için
neden bu kadar ısrarlıdır? Anlamak mümkün değil!..

“Çuvalcı General” CIA Başkanı Petraeus’un, yaklaşık  3 ayda bir Türkiye
ziyareti, Mısır’ın Aşark El Avsat gazetesinin, İsrail ile Türkiye arasındaki gizli
görüşmelerin başladığını yazması, her geçen gün biraz daha ateşe doğru
itildiğimizi göstermeye yetiyor!.. Birinin el frenini çekmesi gerekiyor!..

***

Y-CHP‘nin ABD desteği ve kaset komplosu ile genel başkanlığa getirilen
liderinin,  emperyalizmin  yayılma aracı  haline  gelmiş  bulunan  Sosyalist
Enternasyonal’in başkan yardımcılığına seçilmesiyle, CHP’nin doğrudan
kullanılma dönemi de başlamıştır!.. PKK’nın yıllardır başaramadığı “Kürt
sorununu uluslararası bir sorun” haline getirme çalışmasını, Y-CHP’nin
Genel  Başkanı,  Sosyalist  Enternasyonal  kararını  imzalayarak  nihayet
başarmıştır!..  BOP’nin  memuru  Kemal  Kılıçdaroğlu  sayesinde,  bundan
böyle “Kürt sorunu” da uluslararası zeminde “İsrail ve Filistin” sorunu
gibi, çok taraflı bir sorun olarak tanımlanacaktır!..

Dolayısıyla 24.  Kurultay‘da,  oylarını  Kılıçdaroğlu’na  tereddütsüz  veren
Anadolu delegeleri,  eşekten düşmüş karpuza dönmüştür! Ne var ki, son
pişmanlık  fayda  vermiyor.  Yeniden  seçimli bir  olağanüstü  kurultay
toplayarak,  Kemal  Efendiye “Haydi sana güle güle” demek,  artık  çok
kolay değil!.. Ne de olsa, yönetimde bulunduğu süre içinde, kendine yakın,
iktidar  olabilmek  için  her  türlü  tavizi  vermeyi  mubah  gören  delegeleri,
yönetim  kademelerine  getirerek,  kendi  için  bir  güvenlik  ağı
oluşturmuştur.  Çeşitli  vaatlerle ve hayali  beklentilerle aldatılmış olan bu
“Brutuslar”,  artık  bu ülke için hiçbir  şey yapamazlar… Kafalarını  kuma
gömerek,  olup  biteni  görmemek  istemeleri  sadece  bir  tercih  kabul
edilemez! Kendileri ile yüzleşmekten de korktukları bellidir! Son günlerde
dönekler  Y-CHP’de  de  artmaktadır!..  AKP’nin  iktidarda  iken  oylarını
artırması ve buna karşılık muhalefetin oy kaybına uğramasının en temel
nedeni, iktidar ve arkasındaki güçler tarafından ele geçirilmiş olmasıdır!..
Bir de “Gemisini kurtaran kaptan” özdeyişine göre hareket edenler var
ki,  memleketimizin  anasını  ağlatanlar  da  asıl  bunlardır.  Bu  iki  faktör
birleşmiştir.  Bu  nedenle,  laik,  demokratik  Cumhuriyeti  savunanların  işi
daha da zorlaşmıştır!..



APAYDIN KAPKARANLIK!..
Fransa’nın çağrısıyla yapılan ve Davutoğlu’nun  Suriye içinde mülteciler
için kamplar kurulmasını önerdiği  5 maddelik acil eylem planını sunduğu
Birleşmiş  Milletler  Güvenlik  Konseyi’nin  toplantısına,  daimi  üyeler  ABD,
Rusya  ve  Çin  dışişleri  bakanı  düzeyinde  temsil  edilmediler.  15 üyeden
sadece  5‘inin  bakan  düzeyinde  temsil  edilmesi,  Türkiye’nin  Suriye
politikalarının  uluslar  arası  desteğinin  olmadığını  göstermeye  yetti.
Davutoğlu,  Türkiye’deki  kamplarda  80  bin  kişinin  olduğunu,  20-30 bin
civarında  kişinin  de  şehirlere  yerleştiğini  söyledi.  Sığınmacılar  için  300
milyon  dolar  harcadık.  Dışişleri  bakanımız  daha  da  harcanacağını
belirterek, BM ve NATO‘nun işin içerisine girmesini istiyor…

ABD Genelkurmay Başkanı Martin Dempsey, Suriye’ye askeri müdahale
tartışmalarını  gerçekçi bulmadığını söylemiş.  “Tampon bölge kurmaya
karar  verirseniz,  o  zaman  onu  koruma  sorumluluğunu  da  üstlenmiş
olursunuz. Bu da sizi silah, hava ve balistik füze sistemi kurmaya itebilir”
demiş.  ABD‘nin  katılımı  olmadan  Suriye’ye  hava  saldırısı
düzenlenemeyeceğini,  ABD ordusunun trilyon dolarlık  bütçe kısıntısıyla
karşı karşıya olduğunu ekleyen Dempsey’in, Türkiye’nin “tampon bölge”
isteğinin karşılanamayacağını söylemesi, ABD’nin Türkiye’yi yolda bıraktığı
yorumlarına neden oldu. Asıl ilginç olan ise, Obama’nın Suriye politikasını
da  eleştiren  Dempsey’i,  kimsenin  “siyasete  müdahale”  etmekle
suçlamamış olmasıydı!..

Açıklamalardan anlaşıldığına göre, ABD‘nin çıkarları için para harcamadığı
bir  yerde,  bizim  şimdiden  300 milyon  dolarımız  gitmiş!  Çok  daha  da
gidecekmiş!.. “İki kişiden biri” ise, kendi durumunun düzeleceği ümidiyle,
eli böğründe, başı önde, öylece bekliyor işte!.. Burası Türkiye!..

Suriye’deki  rejimi  silah  zoruyla yıkmak  isteyen  rejim  muhalif
generallerin,  Türkiye’deki  kamplarda eğitildiği  ortaya çıkmış.  Bizimkiler
ise,  sahte  ve  düzmece  kanıtlarla,  darbe  yapmak  iddiası  ile  tutuklanıp
Hasdal’da  esir  edilmişler!…  Komşu  ülkenin  meşru  iktidarını  düşürmek
isteyen ve yabancı güçlerle işbirliği içindeki ordu kaçkınlarına utanmadan
kucak  açıyoruz.  Kendisi  için  demokrasiyi  lüks  gören  “iki  kişiden  biri”



utanmadan kendi askerinin “siyasete müdahale” ettiler diye hapislere
tıkılmasına  alkış  tutabiliyor!  Bizimkiler,  ABD  Genelkurmay  Başkanı’nın
Obama’nın Suriye politikasını eleştirmesini ise, normal karşılıyor!.. Aşağılık
ve akıl dışı bir durum!..

Apaydın  Kampı‘na  CHP milletvekilleri  sokulmamış.  Birkaç  gün  süren
tartışmaların  sonunda,  buranın  “Özgür  Suriye  Ordusu”nun  ana  üssü
olarak  kullanıldığı  ortaya  çıkmış.  Sabah  işe  gider  gibi  çatışmaya  giden
militanlar, akşam kampa dönüyorlarmış. Bu noktadan itibaren yürürlükteki
mevzuatımızı hatırlatmak gerekiyor. Zira durum mahkemelik!.. 4104 Sayılı
Muharip Yabancı Ordu Mensuplarından Türkiye’ye İltica Edenler Hakkında
Kanun ve yönetmelik hükümlerine göre, sığınmacılar kendi ülkelerine karşı
silahlı  mücadele  yapamazlar.  BM Mülteciler  Yüksek  Komiserliği,  “silahlı
mücadele ile sığınmanın insani nitelikleri bağdaşmaz.” diyor… Bu yüzden
de Suriye’ye çatışmaya gidenler mülteci sayılamazlar. Açıkça anlaşılacağı
üzere,  mevcut  durum 4104 Sayılı  Yasa’ya  ve  ilgili  yönetmeliğe  aykırılık
teşkil etmektedir. Apaydın Kampı’nın mülteci kampı değil de “askeri üs”
olduğunu kabul edersek, o zaman da ortaya çıkan bu durum fiili durum,
Anayasamızın  92.  maddesine  aykırılık  teşkil  eder.  Anayasamıza  göre,
yabancı silahlı kuvvetlerin Türkiye’de bulunmasına, ancak TBMM‘nin kararı
ile izin verilebilir. Meclisin ise böyle bir kararı olmadığı bellidir. O halde en
hafif tabiri ile söylersek; yaşanmakta olan durum, açık bir anayasa ihlalidir.
Diğer yandan, TCK’nun 306. maddesinde:

“Türkiye  Devletini  savaş  tehlikesi  ile  karşı  karşıya  bırakacak
şekilde, yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan
veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye, beş yıldan on
iki yıla kadar hapis cezası verilir” hükmü bulunmaktadır.

Bu  açık   hüküm  karşısında,  başta  başbakan  olmak  üzere,  hükümet
üyelerinin  306.  maddede  tarif  edilen  suçu  işlemiş  oldukları
anlaşılmaktadır!..

***

Kılıçdaroğlu,  Sosyalist  Enternasyonal  toplantısında  başkan  yardımcılığı
görevine  seçilmiş!..  Sevinelim mi  üzülelim mi?  24.  Kongre  çalışmalarını
tamamlayan Sosyalist Enternasyonal’in “Demokrasi Raporu” adlı sonuç
bildirgesinde;  “Suriye’de  Beşar  Esat  yönetiminin  meşruiyetini  yitirdiği”
belirtildikten  sonra,  Esat  yönetimi  kınanmış!..  Olacak  şey  değil.  Son
yıllarda Sosyalist Enternasyonal emperyalizmin basın bürosu gibi çalışıyor.
Esat,  emperyalizmin  hain  saldırıları  karşısında  vatanını  korumaktan  ve
direnmekten  başka  ne  yapmış  da  meşruiyetini  kaybetmiş?  Soran  yok!
İktidarıyla muhalefetiyle tek yürek olmuş Suriye’nin, hükümeti meşruiyetini
kaybetti de rejimi silah zoru ile değiştirmek isteyen ve düşmanla işbirliği
içindeki  hainler  mi meşruiyet kazandı?..  NATO‘nun Libya’ya müdahalesi
karşısında  da  emperyalizmin  yanında  yer  alan  bu  Sosyalist
Enternasyonal’in sosyalistliği kaldı mı? O şimdi sadece enternasyonaldir ve
Y-CHP gibi  ele  geçirilmiştir!..  Bu  nedenle  Kılıçdaroğlu  da  o  makama
yakıştı!..

***



CHP‘li  Sezgin  Tanrıkulu,  Hatay’ın  istihbarat  örgütlerinin  üssü  haline
geldiğini  söylemiş.  Y-CHP’nin  Genel  Başkan  Yardımcısı  CIA’nın  yan
kuruluşunun  TR-705 numaralı  haber  kaynağıdır.  Bu  niteliği  yüzünden
istihbarat  örgütlerine  oldukça  yakındır.  Dolayısıyla  bu konularda  bir  şey
söylemişse doğru kabul etmek gerekir…



ATEŞ BACADAN AŞIYOR!..
Suriye,  İran  ve  PKK’yı  “Baasçı  kamp”  ilan  eden  cemaat  medyası,
Gaziantep Saldırısının ardından “İran Antep’i ağzından kaçırdı” diyerek
desteksiz  atıyor!..  İran,  eylemin  arkasında  Ankara’nın  desteklediği El
Kaide ve  “Suriyeli  muhalifler”  var  diyor.  PKK  ise,  ilginçtir  eylemi
sahiplenmiyor!..  Daha  da  ilginç  ve  akla  yatkın  bir  yorumu  Aydınlık
gazetesinden  Sabahattin  Önkibar  Aktarıyor:  “Tarih  27  Haziran  2012.
ABD’nin üç önemli düşünce kuruluşu, Suriye krizi bağlamında çok önemli
bir  çalışmaya  imza  atıyor.  Brookings,  American  Enterprise  ve  Savaş
Çalışmaları  Enstitüsü  ortaklaşa  simülasyon  yapıyor.  Savaş  oyunu ya  da
simülasyonda Pentagon, CIA ve Dışişlerinde çalışmış uzman heyet senaryo
gereği temsil ettiği ülkeler adına kararlar alıyor. Savaş oyununda Türkiye,
ABD  ve  Suudilerin  bütün  zorlamalarına  rağmen,  Suriye’ye  tek  başına
müdahaleden kaçınıyor.  Yaşanan büyük mülteci  akını  dalgasına rağmen,
Türkiye ordusunu Suriye’ye sokmuyor. Derken Gaziantep gibi Türkiye’nin
sınır  illerinde  bombalar  patlıyor ve  masum  insanlar  ölüyor.  İşte
Türkiye, bu bombaların sebep olduğu iklim akabinde Suriye’ye giriyor.” 

Şemdinli-Derecik  hattında  PKK  saldırıyor  ve  kaçmıyor  artık.  “Vur-kaç”
stratejisi  ile bugünlere gelen terör örgütü, şimdilerde “vur-kal” taktiğini
izleyerek “kurtarılmış bölgeler” oluşturmaya çalışıyor. Derecik köylüleri,
Şemdinli-Yiğitler  arasındaki  bölgede,  kontrolün  devlette  olmadığını
söylüyor. 1993-1995‘de Hakkâri’de Dağ ve Komando Tugayı ve Güvenlik
Komutanlığı yapan HAKPAR Genel Başkanı Pamukoğlu’na göre, “Hakkâri
elden çıkmış!” Hakkâri Valiliği, yaptığı yazılı açıklamada; Şemdinli’de 23
Temmuz’dan bu yana kesintisiz  devam eden operasyonun sona erdiğini
açıklamış, kaç şehit verildiğine ve kaç terörist öldürüldüğüne ilişkin bilgi
vermemişti.  Güvenlik  güçleri  mi  PKK  mı  geri  çekildi  belli  değil!..  Zira
Hükümet “temizledik” dedikten sonra,  İçişleri  Bakanı koca bir  güvenlik
ordusu ile Hakkâri’de taşlandı. Kurtulmak için bir kafeye sığınmak zorunda
kaldığına göre, PKK’nın “temizlendiği” sözleri inandırıcı değil!.. 

PKK’nın çekildiği veya temizlendiği doğru kabul edilirse, demek ki, bu defa
işin  içine halk girdi  ve  İçişleri  Bakanı’nı  taşladı.  Bu  durum  birinci
seçenekten  çok  daha  kötü  sayılır…  “Terör  örgütü  ile  mücadele,



meclisteki uzantısı ile müzakere” gibi akıl dışı bir dış siyaseti izleyen
hükümet, her iki halde de tam bir acz içerisindedir!.. 

Washington Post‘a röportaj veren El Kaide’nin Suriye ve Irak’ta faaliyet
gösteren yan örgütü El Nusra Cephesi‘nin komutanı, Türkiye’den yardım
aldıklarını söylemiş.  Ayrıca  röportajın  Antakya’da  yapılması,  örgütün
Türkiye’deki  varlığının  dikkat  çekici  bir  başka  kanıtı  olarak
değerlendiriliyor!.. Bu arada CHP Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran da
bir rapor hazırlayıp Y-CHP’nin genel başkanına sunmuş. Raporda; Özgür
Suriye Ordusu, El Muhaberat ajanlarının yanı sıra Afganistan, Sudan ve
Pakistan’da  savaş  deneyimi  kazanan  “El Kaide”  militanlarının  da
Türkiye’ye  sızdığı  belirtiliyor.  İmamlara  “daha radikal”  bir  söylem
geliştirmeleri  yönünde  baskı  yapan  El  Kaide  militanlarının,  Alevilere  de
baskı  yapmaya  başladığı  şikâyeti  var!..  Traktör  gaspı,  yemek  yenen
lokantalara para ödememeler vb. gibi haddini aşmalar gırla gidiyor!.. Halk
Güneyde ve Güneydoğu’da hükümeti arıyor!.. 

Hatay  Yeşilpınar  Beldesi’nin  düzenlediği  “barış”  etkinliğine  katılan  CHP
heyetinin Apaydın  Kampı‘nda  inceleme  yapmasına, can  güvenliği
sağlanamayacağı gerekçesi ile izin verilmiyor. Kampın önünde açıklama
yapan milletvekilleri  hakkında,  kamptan çıkan militanlar,  “Bunları  kıtır
kıtır  doğrayacaksınız”  diyerek  tehditler  savurabiliyor!..  Batı  basınında
Apaydın Kampı üzerinden Suriyeli  muhaliflere silah sevkiyatı  yapıldığı,
oradaki  komutanların  bir  kısmının  burada  eğitildiği,  direniş  güçlerinin
Türkiye’den  beslendiği  yazılıyor.  Türkiye,  mülteciler  için  hazırladığı  bir
kampta,  Ana  muhalefet  partisi  milletvekillerinin can  güvenliğini
sağlayamıyor!..  Bunu hükümetin acizliği  ile  mi  açıklamak kolay.  Belli  ki,
Hükümetin kampta kamuoyunun bilmesini ve duymasını istemediği bir
şeyler  var!..  Şimdi  Türkiye’yi  yönetenlere  sormak  gerekir:  Hakkâri  için
söylenenlere şaşırdık, Hatay hala Türkiye sınırları içerisinde mi?.. 

***

Yeni  CHP’ye  adını  verenlerden  Fetullah  Gülen hayranı  Muhammet
Çakmak, “Gülen grubu tehdit mi” sorusunu yanıtlıyor: “Hiç kimse bizim
için potansiyel tehdit değildir. Herhangi bir yapıyı tehlike olarak görmek,
hiç kimsenin haddi değildir. Türkiye’de hiç bir inanç grubu tanınmadan linç
edilmemelidir.  Gülen hareketi önemli insan potansiyelini Türkiye’ye
kazandırmıştır ki, bu da Türkiye’nin gücüdür. Türkiye’nin bir büyük
gelecek projesidir. Dolayısıyla Gülen hareketini yanlış bir yere koymanın
büyük vicdansızlık olduğunu düşünüyorum.” Yanlış okumadınız, Y-CHP’nin
Parti  Meclisi  üyesi;  Türkiye’nin  bir  büyük  gelecek  projesinin  CHP  değil,
Fetullah  Gülen  Hareketi  olduğunu  söylüyor!..   O  hala  genel  başkanın
danışmanıdır ve Kılıçdaroğlu bizden böyle adamlar için yine oy isteyecek!..
Muhammet  Çakmak,  Kılıçdaroğlu’nun,  hatalı  verilmiş  bir  kararı  değil.  O
bilinçli bir tercihtir. Dolayısı ile Kılıçdaroğlu’nu doğru tanımak için sadece
Hüseyin Aygün’e bakmak yanıltıcı olabilir. CHP’nin büyük bir operasyonla
ele geçirildiği artık  tartışma götürmez bir  gerçekliktir!..  Olup  bitenleri
Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dışındaki gelişmeler olarak kabul etmek ise tam
bir aymazlıktır. CHP’nin başında CHP’li olmayan bir genel başkan ve onunla
işbirliği  içinde  bazı  adamlar  vardır.  Onlardan kurtulmadıkça,  CHP’yi  anti
emperyalist-tam  bağımsızlıkçı  çizgisine  çekmek  olanaksızdır.  34.



Kurultay’da Kemal Kılıçdaroğlu’nu “rakipsiz” olarak Atatürk’ün koltuğuna
oturtan  “Brutusler”  in  çoğu  aldatılarak  Atatürkçü  düşünceye  ihanet
etmişlerdir.  Zaten  kurultay  delegelerinin  önemli  bir  kısmı,  CHP’yi  ele
geçiren BOP’nin sahipleri  tarafından aday gösterilerek seçtirilmişlerdi.  O
bakımdan,  partideki  işgali  kırmadan,  CHP’yi  antiemperyalist
mücadeleye  yöneltmek  olanaksız  hale  gelmiştir!..  Hal  böyle  olunca,  bu
noktadan itibaren, AKP’nin bir şekilde iktidardan düştüğünü düşünsek bile,
yerine gelecek olan Y-CHP veya Y-CHP-Y-MHP koalisyonunun, AKP’den bir
farkı  olmayacaktır!..  Yine  emperyalist  güçlerin  işbirlikçileri  iktidara
geleceklerdir. Dolayısıyla bir taraftan AKP’nin Türk halkının menfaatlerine
aykırı  icraatlarını  eleştirmeye  yoğunlaşırken,  eş  zamanlı  olarak  milli
güçlerin iktidara nasıl  getirilebileceğini  tartışmalıyız!..  Y-CHP’den halka
fayda yok!..

***

Başbakan,  Kartal-Kadıköy  Metrosu’nun  açılışında,  “Herkes  safını  belli
etsin... Sen PKK terör örgütünden yana mısın yoksa milletten yana mısın”
diyerek kendi gibi düşünmeyenleri, PKK yandaşı olmakla suçlayacağını ilan
etti. Erdoğan’ı eleştirmek bir bakıma yasaklanıyor! Başbakan, Onuncu Yıl
Marşı’nda bir övünç nedeni olarak yazılan “Demir ağlarla ördük Anayurdu
dört baştan” cümlesine: ”Türkiye çelik ağlarla o gün örülmedi, bugün
biz  örüyoruz”  şeklinde  bir  yanıt  vererek  yeni  bir  “cevher”  daha
yumurtladı… Dolayısıyla  Erdoğan’ın  bu  saçma sapan  sözlerine,  Aydınlık
gazetesinden  başka  yanıt  veren  de  çıkmadı.  Bir  tek  Tanju  Cılızoğlu:
“Cumhuriyet  döneminde  millileştirilerek  devralınan  demiryolu  hattının 4
bin 136 kilometre, 1923′den 1940′a kadar geçen 17 yıllık süreçte 3 bin
578 kilometre demiryolu yapılmış,1950′den sonra demiryolculuk ABD’nin
siyasi iktidarlara telkinleri sonucu rafa kaldırılmış ve 1950′den günümüze
bin 871 kilometre demiryolu yapılabildiğini” belirterek safını belli etmiştir!..
Bakalım bu açıklaması onu “PKK’dan yana” biri haline getirebilecek mi?.. 

1924′den  1948′e  kadar  inşa  edilen  demiryollarını  öğrenmek  isterseniz
Mehmet Akkaya‘nın Aydınlık Gazetesindeki “Cumhuriyetin demir ağları”
başlıklı yazısını bulup göz atmanızı öneririm…

İster  misiniz  Başbakanımız  yarın  çıksın  “Newton’un  evrensel  kütle
çekim  yasası”nı  kendisinin  bulduğunu  iddia  etsin.  O  zaman  onu
destekleyerek iktidara getiren ABD ve AB’nin tutumunun ne olacağını çok
merak  ediyorum!..  Bakalım  onları  da  bu  tutumları  nedeniyle  “PKK’dan
yana” ilan edebilecek mi?.. 

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, AKP’nin iktidarda olduğu 10 yıl içerisinde,
35  milyar249  milyon  991  bin  22  ABD  Doları  tutarında  özelleştirme
yaptıklarını,  bunun 11  milyar 456  milyon  745  bin  925  ABD  Dolarlık
kısmının yabancılara ait  olduğunu  bildirmiş.  Başbakanlık  Özelleştirme
İdaresi  Başkanlığı, 10 otoyol  ile Boğaziçi ve Fatih  Sultan  Mehmet
Köprülerini de  tek  parça  halinde 25 yıl  süreyle  satışa  çıkartarak
icraatlarına  ekleyeceğini  ilan  etmiş!..  Tümüne  birden  talip  bir  şirket
bulunmuştur herhalde. Satılacak neyimiz varsa satılmış!.. Bakalım yollar ile
köprülerden sonra sırada ne varmış!.. Demiryollarımız olabilir mi acaba?.. 



Hükümetimiz bir tek “Bu on yıllık dönemde halkın yararına ne yaptınız”
sorusuna  yanıt  veremiyor!..  Cumhuriyet  döneminin  kazanımlarını  satıp
savan ve milli varlıklarımızı yandaşlarına peşkeş çeken bir iktidar, bu tür
soruların sorulmasından doğal olarak hoşlanmaz!.. O bakımdan işe medya
kuruluşlarını teslim almakla başlamış ya. Soruları da kendileri soracaklar!
Teslim alamadıkları  basın yayım organları  için  “Herkes safını  belli  etsin”
tehdidini ileri  sürüp hedefledikleri amaca ulaştılar zaten. Demiryolları ile
ilgili  olarak Başbakan’ın sözlerini “Google” arama motoruna yazın. Bakın
önünüze  kaç  tane  sonuç  gelecek!..  “İki  kişiden  biri”  sayesinde,  ne
günlerden ne günlere geldik!.. 

***

11  Ağustos  günü  İstanbul’a  gelen  ABD  Dışişleri  Bakanı  Hillary  Clinton
“Esat’sız bir Suriye” söylemini yinelemiş. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile
yaptığı görüşmeye ilişkin olarak “Bugün, Amerika ve Türk ekipleri arasında
notlarımızı  paylaştık ve  ortak  bir  operasyonel  resim  ortaya  koymak
istedik”  demiş.  Suriye  Devlet  Başkanı  Beşşar  Esad’ın  düşüşünü
hızlandırmaya  çalışırken,  diğer  yandan  acil  müdahale  gerektiren  insani
krize  de  cevap  vermeye  uğraştıklarını  söyleyen  Clinton,  Türkiye’nin
“sığınmacılara” ev sahipliği yapmasından dolayı teşekkür etti… 

Komşu bir ülkenin rejimini yıkmak isteyen emperyalist bir devletle işbirliği
yapmak ve o ülkenin rejim karşıtı teröristlerine “sığınmacı” adı altında her
türlü desteği vermenin bir bedeli olacaktır elbette!.. Bu bedeli ödeyecek
olanlar  hiç  kuşku yok ki,  her  zamanki  gibi  gariban Türk vatandaşlarının
çocuklarıdır.  AKP’nin  ABD  desteği  ile  iktidara  gelmesinin  bedelini,
akılsızlığımız  yüzünden  çocuklarımızın  kanı  ile  ödüyoruz…  Aklıma
gelmişken  söyleyeyim;  bundan  böyle  şehit  cenazelerinin  törenlerinde,
Cumhurbaşkanı  veya  Başbakan  katılacak  olursa,  A  Protokolü
uygulanacakmış.  Bunun  anlamı;  cenazelerin  birinci  derecedeki
yakınlarından başkası törenlere katılamayacak!.. Halkın tepkisinden korkan
yönetim, çareyi protokol uygulamakta bulmuş!.. Ne diyelim… 

ABD’nin Ortadoğu’daki çıkarlarını korumaya endeksli bir dış politika izleyen
AKP’ye, 3 dönem ne diye destek verdik ki? Adını Büyük Ortadoğu Projesi
koydukları bu yağma düzeni ile güya Ortadoğu halklarına “özgürlük” ve
“demokrasi” getireceklermiş!… Ne oldu?.. “İki kişiden biri”nin sayesinde
milyonlarca Müslüman öldürüldü. Öldürülecek olanlar da cabası… Böyle bir
suç ortaklığına girmeye ne gerek vardı, anlamak mümkün değil!.. 



“İKİNCİ KÜRT AÇILIMI” VE Y-CHP’YE VERİLEN
YENİ BİR GÖREV!..
ABD’nin  elçisi  Ricciardone’nin  açıkladığı  “müzakereleri”  kamuoyu
gündeminde  tutmak  için  son  günlerde  Şemdinli’deki  terör  eylemleri
nedeniyle  itibar  kaybeden PKK’nın,  Tunceli  Milletvekili  Hüseyin  Aygün’ü
“kaçırarak”  başlattığı  eylem  her  geçen  gün  biraz  daha  inandırıcılığını
kaybediyor!.. Kılıçdaroğlu’nun “kaçırılma” olayından hemen sonra yaptığı
“Başbakan beni aramadı” şeklindeki sitem ve Hüseyin Aygün’ün “destek”
sözü verdiği  PKK’lı  “halk savaşçılarının,  ayrılırken söyledikleri  “Abi bu
kardeşlerini  burada  unutma”  şeklindeki  sözleri  işi  iyiden  iyiye
sulandırıldı!..

“Kaçırılma”  olayının  ilk  saatlerinde  Kılıçdaroğlu’nun  Başbakan’a  yaptığı
sitem, “Lütfen beni ara” anlamına geliyor. Erdoğan bu isteğin gereğini
yerine getirmiştir. Kılıçdaroğlu hiçbir şey demeseydi ve Erdoğan da geçmiş
olsun mesajı vermeyi atlasaydı, belki de Y-CHP için çok daha iyi olacaktı! O
zaman Erdoğan’ı halka şikâyet etme hakkını elde edebilirdi. Gereksiz bir
sürü  ayrıntı  üzerinden  Başbakanla  laf  yarıştırmayı  marifet  sanan  Y-CHP
yönetimi, bu basit taktik hatayı acaba neden yapmıştır?.. Yoksa buradan
elde edilecek siyasi yarardan korunmaya değer çok daha fazla bir yarar mı
vardır?  Varsa  o  yarar  nedir?..  MHP  Genel  Başkanı  Devlet  Bahçeli’nin
telgrafla  ilettiği  geçmiş  olsun  mesajı  için  de  benzer  şekilde  burun
kıvırmıştır.  Onun  da  bir  anlamı  olmalı.  Telefon  yerine  telgraf  yolunun
seçilmiş olması, Kılıçdaroğlu’nda alınganlık yaratmıştır. Y-CHP yönetiminin
isteği AKP ve MHP’nin daha sonra açıklanacağı duyurulan “Kürt sorununa
yeni çözüm” politikalarına karşı gelinmemesini sağlamak olabilir mi? Bir
milletvekilinin  kaçırılmış  olmasının  yarattığı  mağduriyet  altında,  “yeni
çözümlerin”  önerilmesi,  bu  önerilere  bir  miktar  “dokunulmazlık”
kazandırabilir mi?..

İktidarı ve muhalefetiyle Türk toplumunun, topluca PKK’ya karşı güçlü bir
tepki geliştirmesi ile PKK’ya geri adım attırılabilir mi?..

Kimilerine  göre,  bu  toplumsal  baskı  zaten  oluşmuş  ve 48 saat  sonra
Hüseyin  Aygün  serbest  bırakılmıştır.  PKK,  en  canice  eylemlerini  Kürt



halkına karşı yaptığı ve toplumun ezici bir çoğunluğunun teröre karşı tek
yumruk  olarak  hareket  ettiği  dönemlerde  bile,  bu  tür  eylemlerinden
vazgeçmemiştir  ki,  şimdi  neden  vazgeçsin?  Terör  örgütüne  yakınlığı  ile
bilinen  haber  ajansı ANF’ye yaptıkları  açıklama ile  “gözaltına alınan”
Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün’ün, gerekli (hukuki ve fili) işlemler
tamamlandıktan  sonra,  serbest  bırakılacağını  söylemişlerdir.  Terör
örgütünün  bu  açıklamada  kullandığı  kavramlar  oldukça  dikkat  çekicidir.
Tunceli Milletvekili yerine “Dersim Milletvekili” ifadesinin kullanılması ile
Hüseyin Aygün arasında bir  söylem paralelliği  kurulmuştur… Başta CNN
Türk  olmak  üzere,  yandaş  basının  da  aynı  ifadeyi  kullanmış  olması
manidardır!..  Ayrıca  “gerekli  hukuki  ve  fili  işlemler”  ifadesi  ile  bu
işlemleri yapacak olan otoritenin, T.C devletinin muhatabı olan, başka
bir  devlet  statüsünde  olduğu  gösterilmek  istenmiştir!..  “Kaçırılma”
eyleminin Türk halkının hafızasında bırakacağı en önemli iz budur!..

Oslo görüşmelerinin ifşa olmasından sonra,  hükümetin kaybettiği  itibarı,
kazanç  haline  dönüştürmek  ancak  bu  şekilde  mümkündü.  Abdullah
Öcalan’a  “ev  hapsi”  seçeneğinin  tartışıldığı  günlerde,  Kılıçdaroğlu’nun
“PKK ile görüşülmesine karşı değiliz… Dört parti anlaştıktan sonra
başım  gözüm  üstüne”  şeklindeki  tutumu  bile  hükümetin  yürüttüğü
müzakerelerin halk üzerinde yarattığı öfkeyi yatıştırmaya yetmemişti… Bu
durum  başka  bir  şeylerin  yapılması  ihtiyacını  doğurmuştur.  Bunu
yapabilecek olan da doğal olarak bir PKK silahlı terör örgütüydü. İşte bu
noktada bir milletvekilini kaçırma eylemi düşünülmüştür. Bu eylem Y-CHP
veya  sadece  Hüseyin  Aygün  ile  danışıklı  olarak  yapılmıştır  diyenlere
katılmıyorum.  Ortam öyle  hazırlanmış  ki,  danışıklı  yapılmış  olsa  bile  bu
kadar etkili sonuçlar doğuramazdı. Nitekim geldiğimiz noktada Cumhuriyet
Gazetesi’nin  yazarlarından  Hikmet  Çetinkaya  bile  Kılıçdaroğlu’nun  Kürt
sorununa çözüm olarak öne sürülen “akil adamlar” projesine karşı gelen
CHP’liler için: ”Şu faşist kafalar CHP’den çekip gitsin” deme noktasına
gelebilmiştir… Anlaşılan CHP’de yeni bir tasfiye operasyonu gündemdir!..

Bana göre, Tunceli  Milletvekili  Hüseyin Aygün’ün kaçırılması ile başlayan
tartışmaların sonunda gelinecek nokta “İkinci Kürt Açılımı”dır. CHP Parti
Meclisi’ne  en  yüksek  oyla  seçilen  Ankara  Barosu  Başkanı  Av.  Metin
Feyzioğlu;  CHP  üzerinden  oynanmakta  olan  oyunu  ilk  sezenlerdendir.
Kamuoyuna  yaptığı  açıklama  ise,  son  derece  haklı  ve  yerindedir.  PKK
teröristlerinin “hak savaşçısı” gibi  gösterilmesi,  üstelik  bu açıklamanın
Atatürk  heykeli  yerine,  Cumhuriyet  düşmanı Seyit  Rıza’nın heykelinin
önünde yapılmış olması, Türk halkının ve CHP’lilerin hiç bir şekilde kabul
edebileceği  bir  şey  değildir.  Genel  Başkan  Kılıçdaroğlu’nun  TBMM’ni
olağanüstü toplantıya çağırması üzerine yaptığı konuşma, sanki kaçırılma
olayından  sonra  yapılacak  olan  tartışmaların  bir ön  savunması
niteliğindedir…  Anlaşılan  “İkinci “Kürt  Açılımı”  için  rol  değişikliğine
ihtiyaç duyulmuş ve görev Y-CHP’ye verilmiştir…

Hüseyin Aygün’ün terör  örgütünü öven ve PKK’lileri  özgürlük savaşçıları
gibi  gösteren sözleri  yeni  değildir.  Önemli  olan bu sözlerin ne kadarının
CHP’yi  bağladığıdır.  Genel  Başkanın  ve  Genel  Başkan  Yardımcılarının,
Hüseyin  Aygün’ün görüşlerinin,  CHP’nin  görüşü olmadığını  söylemesi  ne
kadar inandırıcıdır? Bu soruların yanıtlarını almadan iddialı sözler söylemek



doğru  değildir.  Kılıçdaroğlu’nun  bir  düzeltme  yapabileceği  ve  CHP’nin
görüşlerini açıklayacağını ümit ederek, bir hafta bekleyenler arasında ben
de vardım. Ne yazık ki, yapılan açıklama ile yaşamakta olduğumuz hayal
kırıklığını  daha  da  artırmıştır.  Kılıçdaroğlu  Hüseyin  Aygün’ün
“arkasındayım”  diyerek,  tavrını  belli  etmiştir!..  Bu  noktadan  itibaren,
siyasi  düşünce  anlamında,  Kılıçdaroğlu  ile  Hüseyin  Aygün’ü  birbirinden
farklı kişiler olarak görmenin bir manası kalmamıştır. Son derece açıktır ki,
Hüseyin  Aygün  Kılıçdaroğlu’na paratoner olma  görevini  üstlenmiştir.
Genel  Başkanın  söyleyeceği  fakat  tepki  toplayacağı  için  söylemekten
çekindiği  sözleri,  Hüseyin  Aygün  söylemektedir.  Geçmişte  yaşanan
“Dersim Tartışmları”nda da böyle olmuş, Kılıçdaroğlu sonunda Hüseyin
Aygün  ile  aynı  görüşte  olduğunu  vurgulayarak  onu  sahiplenmişti…  Bir
başka  deyişle, Hüseyin  Aygün  Y-CHP’nin  ete  kemiğe  bürünmüş
halidir diyebiliriz!… Bu durumu hiç bir zaman da gözden kaçırmamamız
gerekir…

Hüseyin Aygün serbest bırakıldıktan hemen sonra, yani henüz Kılıçdaroğlu
ile konuşmamışken: “Y-CHP’den bu konuda bundan sonra yeni şeyler
duyacaksınız”  şeklinde  bir  de  “müjde”  vermiştir…  CHP’nin  temel
konularda nasıl bir politika izleyeceği, yetkili kurullarda tartışıldıktan sonra,
kurultayın  onayına  sunulur  ve  karar  altına  alınarak  açıklanır.
Kılıçdaroğlu’nun  ve  Hüseyin  Aygün’ün  açıklamalarından  bu  kurala
uyulmadığı ve bir kaç kişi arasında alınan kararların CHP politikası olarak
sunulduğu anlaşılmaktadır. Gerçekte ise, ABD tarafından BOP kapsamında
alınan ve Y-CHP’ye görev olarak dayatılan direktifler, Hüseyin Aygün gibi
bir  kaç milletvekili  tarafından seslendirilmektedir!..  Bugünden itibaren Y-
CHP’yi  BOP’nin  “basın ve halkla  ilişkiler  bürosu” gibi  düşünmek çok da
yanlış olmayacaktır!..

Lütfen Ricciardone’nin şu sözlerine dikkat ediniz: “Kürt sorununun ‘siyasi’
müzakereler ile çözümü en sorumlu ve ümit verici yoldur. Hem hükümet
hem  de  muhalefet  partilerinin siyasi  çözüm  yönündeki  çabalarını
destekliyoruz… Kürtlerin de kendilerini birinci sınıf vatandaş hissetmeleri
için siyasi çözüme ihtiyaç var… Tam müzakereler iyi gidiyor derken
ya bir  kaçırma gerçekleşiyor  ya da eylem yapıyorlar.  Bu müzakerelerde
geri adıma yol açıyor.”

Şimdi  söyler  misiniz,  Hüseyin  Aygün’ün  serbest  bırakılmasını  toplumsal
baskı mı sağladı, yoksa Ricciardone’nin bu açıklamaları mı? Unutmayın ki,
PKK  Kuzey  Irak’taki  Kandil’de  yuvalanmıştır  ve  Kuzey  Irak’taki  Barzani
Yönetimi’ni var edip, ayakta tutan ABD’dir. ABD’ye rağmen, PKK’nın eylem
yapması  mümkündür  fakat ABD’nin  isteğini  yerine  getirmemesi  o
kadar kolay değildir!..

PKK’lılar  “Barış  Mesajları”  vererek,  propaganda  yapmak  için  Hüseyin
Aygün’ü  kaçırmışlardır…  Bu  konuda  bir  ihtilaf  yoktur.  Beklenen
propagandaya PKK’nın milletvekili kaçırma eyleminden daha çok, kaçırılan
milletvekili  Hüseyin  Aygün  ile  Kılıçdaroğlu’nun  açıklamaları  hizmet
etmiştir…  Y-CHP’nin  Kürt  sorunu  konusundaki  duruşu,  PKK  tarafından
beğenilmektedir… Bir de bu durum ortaya çıkmıştır! Bu saptamadan sonra
PKK’nın  propagandasını  en  iyi  şekilde  Y-CHP  yapmıştır  demek  yanlış
değildir.  “Kürt  açılımı”  ve  “Akil  adamlar”  projelerinin  mimarlarından



olan  Hüseyin  Aygün’ü,  Y-CHP  yönetimi  sahiplenmiştir.  Genel  Başkan
“Milletvekilinin  arkasındayım”  diyerek,  duruşunu  ortaya  koymuştur.
Arkasından  Rıza  Türmen,  Aygün’ün  “Barış  mesajları”  verdiğini
söylemiştir.  Daha  sonra  CHP’li  olmayı  içine  bir  türlü  sindirememiş  olan
Binnaz  Toprak,  Taraf  gazetesinde  yazdığı  bir  yazı  ile  Hüseyin  Aygün’e
destek  olmuştur.  Sezgin  Tanrıkulu  ise,  hemen  her  gün  bir  açıklama
yaparak, Aygün’ün yanında olduğunu belirtmekte ve CHP’de bu konuda bir
görüş ayrılığı olmadığına vurgu yapmaktadır…

Asıl  çelişkili  sözler  ise  Kılıçdaroğlu’ndan  çıkmıştır.  Bir  taraftan  Hüseyin
Aygün’ün sözlerini “Bu bir CHP söylemi değildir” diyerek reddetmekte,
diğer  yandan  “Ama  bir  yanlış  da  bulmuyorum”  diyerek  onu
desteklemektedir!..  Hüseyin  Aygün’e  ait  olan  ve  Kılıçdaroğlu’nun  yanlış
bulmadığı o sözler için söylenecek olan: “Bu bir CHP söylemidir” olması
gerekmez miydi? Öyle ya, söylenenleri hem yanlış bulmayacaksınız hem
de CHP’nin söylemi değildir diye reddedeceksiniz! O zaman adama: “Asıl
CHP’ye  uygun  olmayan  genel  başkan  olarak  sizsiniz”  demezler
mi?!..

Hüseyin  Aygün’e  göre,  önümüzdeki  haftalarda  CHP Kürt  sorununa  dair,
daha ayrıntılı bir plan açıklayacakmış!.. Büyük olasılıkla Hüseyin Aygün’ün
kaçırılma eyleminden sonra verilmek istenen asıl mesaj da bu açıklamadan
anlaşılacaktır. Gelişmelerden “İkinci Kürt Açılımı”nı Y-CHP’nin başlatacağı
anlaşılmaktadır. Kılıçdaroğlu’nun 7 Ağustos akşamı gazete ve televizyon
temsilcilerine  verdiği  yemekte:  ”Kürt  sorununun  çözümü  için  yeni
önerileri  olacağını”  söylemesi,  kamuoyunda  yeteri  kadar  ilgi
görmemişti… Kamuoyunun dikkatini bu konu üzerine çekmek için, ihtiyaç
duyulan  bu  kaçırma  eylemini  bir  tek  PKK  gerçekleştirebilirdi…  O  da
görevini yapmıştır. Eylemin danışıklı olduğunu söyleyenlerle aynı görüşte
değilim. Zira bu eylem, Büyük Ortadoğu Projesi ile uyumludur ve PKK’ya da
ABD  tarafından  verilen  görevin  kapsamındadır.  PKK’nın  siyası  kanadı
BDP’nin,  yakın  geçmişte  Beyaz Saray’a  giderek rol  istemesi,  bu  görüşü
doğrulamaktadır!..



OLİMPİYATLAR, GURUR KAYNAKLARIMIZ VE 
YANLIŞ YOLLAR!..
İsrail’de  ultra  Ortodoks  erkekler,  “cinsel  tahrike”  karşı  verdikleri
mücadele için yeni  bir  silaha kavuşmuşlar.  İngiliz  Daily Mail  gazetesinin
haberine  göre; aşırı  dindar Yahudi  erkeklerin  taktıkları  çevreyi  bulanık
gösteren  gözlükleri  sayesinde,  güzel  kadınları  görmekten
kurtulacaklarmış!..  Aynı  günlü  Türk  gazetelerinin  birinci  sayfalarını  ise,
Londra Olimpiyatları’nda 1500 metre  finalinde altın  madalyayı  alan  Aslı
Çakır Alptekin ile gümüş madalyayı kazanan Gamze Bulut’un fotoğrafları
süslemişti…  Altın  kızlar,  tekvandoda  gümüş  madalyayı  kazanan  Nur
Tatar’la birlikte kameraların önüne çıktılar. Gururumuz olan bu 3 genç kız,
bir birine sarılarak Londra sokaklarında poz verdiler. Aşırı dindar Yahudiler
ile  “tahrik” konusunda  aynı  hassasiyete  sahip  Müslüman  dindarlar,
“tahrik” olmamak için doğal olarak bu fotoğrafı  göremediler!..  Yine aynı
nedenle Cemaat’in  “Zaman” ayarlı  gazeteleri,  kızlarımızın madalya alan
bacaklarını sansürleyip, sadece başı açık fotoğrafları  yayınlanmışlar.  İşte
burası  AKP’nin  11  yıldır  iktidarda  olduğu  Türkiye  Cumhuriyeti’dir  ve
getirildiğimiz noktadır…

***

Uzun aradan sonra CHP’nin kaset  komplosuna kurban giden eski  Genel
Başkanı  Deniz  Baykal,  ekranlara  çıktı  gazetecilerin  sorularını  yanıtladı.
Birikimli  ve deneyimli  bir  politikacı  olan Baykal,  “Kendimi yeni  CHP’li
hissetmiyorum” dedikten sonra, “CHP yeni anayasa aldatmacasına
baştan  girmemeliydi”  diyerek,  Y-CHP’nin  izlemekte  olduğu  çizgiyi
onaylamadığını  açıklamış  oldu.  Daha  sonra  bölgede  yaşanmakta  olan
hayati  öneme sahip  olaylara  değinerek,  tespitlerini  paylaştı.  CHP Genel
Başkanı  Kılıçdaroğlu’ndan  duymak  istediğimiz:  “Biz  Van’daki  depremin
yaralarını sarmaya çalışırken, Suriye’de olaylar ortaya çıkmamışken birden
bire kamp yerleri hazırlandı… Hükümet çok kritik bir karar aldı. Bir tanesi
füzelerle ilgili savunma kalkanı, füze kalkanı… Oslo görüşmelerinde ’sizi
rahatsız eden jandarma komutanının ismini verin’ dendi… Suriye’ye
müdahale,  İran’a  doğrudan  müdahale  anlamına  geliyor. Suriye’ye



müdahale  büyük  Ortadoğu  savaşıdır… PKK  terörden  fazlasını  ifade
ediyor… ABD Türkiye’yi uçak gemisi gibi kullanmak istedi… ABD, PKK’ya
karşı  harekete  geçmemize  izin  vermiyor…  Türkiye’de  bir  yörünge
düzeltmesine  ihtiyaç  var…”  şeklindeki  sözleri  ile  Türkiye’nin  gündemini
özetledi…  AKP’nin  ABD’nin  Ortadoğu’daki  çıkarlarını  korumak  üzere
kurulmuş olduğu ve iktidara getirildikten sonra, Türkiye’nin büyük bir proje
içerisinde basit bir piyon durumuna düşürüldüğünü de örnekleri ile ortaya
koydu. Uzun süredir susan Baykal’dan bu sözleri duymak, Y-CHP hakkında
söylenenlerin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu göstermesi bakımından
son derece isabetli oldu!..

***

Dışişleri  Bakanı  Davutoğlu  ve  Emine  Erdoğan,  Myanmar’ın1 Arakan
bölgesinde  zor  koşullarda  yaşayan  Müslümanları  ziyaret  etmiş  ve
Müslümanlardan  toplanan  yardımları,  Myanmar’ın  Müslüman  halkına
dağıttılar.  Dışişleri  Bakanı  Davutoğlu  ve  Emine  Erdoğan,  Myanmar’ın
Arakan bölgesinde zor koşullarda yaşayan Müslümanları ziyaret etmişler ve
Türkiyeli  Müslümanlardan  toplanan  yardımları,  bu  ülkenin  Müslüman
halkına  dağıtmışlardır.  Heyet  daha  sonra  Budistlerin  yaşadığı  bir  başka
kampı ziyaret ederek kalan yardım malzemelerini de Budistlere dağıtmış.
Yardımların  toplandığı  Müslüman  Türkler,  zaten  fakir  ve  yardıma
muhtaçtılar.  Dişlerinden  ve  tırnaklarından  artırdıkları  malzemelerin,  bir
kısmının da Budistlere dağıtılmasına razı olduklarını hiç sanmam!.. Zaten
“yardım” adı altında, Türkiye’de yapılan yolsuzlukların hesabı hiç bir zaman
sorulmamıştır.  Ülkemizde  dünyanın  en  büyük  yolsuzluğu  yapan  Deniz
Feneri’nin sorumlularını yargılayacak bir mahkeme henüz bulunamamıştır.
Türk halkı ise, bu olaylardan ders çıkartamayıp istismar edilmeye devam
edilmektedir…

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili  Sezgin Tanrıkulu’ndan, Başbakan’a bir
örtülü ödenek sorusu gelmiş. Geçen yılın ilk altı ayında 296 milyon TL’ye
ulaşan örtülü ödenek, bu yılın ilk  altı  ayında 431 milyon TL’ye çıkmış…
Tanrıkulu  önergesinde:  “Suriye’de  muhalif  olarak  adlandırılan  gruplara
örtülü  ödenek  üzerinden  yardım  yapıldığı  iddiaları  doğru  mudur?”  diye
sormuştur… Myanmar’a yapılan yardımları bir ölçüde anlamak mümkündür
ama Libyalı ve Suriyeli “muhaliflere” örtülü ödenekten yapılmış yardımlara
bu milletin razı olduğunu hiç sanmam!..

***

ABD  Dışişleri  Bakanı  Hillary  Clinton,  İstanbul’a  gelerek  Davutoğlu  ve
Erdoğan’la  görüştü.  Yapılan  açıklamadan;  temel  olarak Suriye

1 Bangladeş, Çin, Hindistan, Laos, ve Tayland arasında yer alan ülke. 1919′dan 
1937′ye kadar Myanmar, “Birmanya” adı altında Hindistan’ın bir eyaleti olarak 
İngiliz yönetiminde kalmıştı.



muhalefetine yardım, insani krize yönelik çözümler, demokratik bir geçiş
sürecinin  sağlanması  ele  alınırken  “güvenlikli  bölge”  olasılığı  ve  PKK
konularının görüşüldüğü anlaşılmaktadır… Suriye Devlet Başkanı Beşşar
Esad’ın  düşüşünü  hızlandırmaya  çalışırken diğer  yandan  acil
müdahale gerektiren insani krize de cevap vermeye uğraştıklarını söyleyen
Clinton,  Türkiye’ye sığınmacılara ev  sahipliği  yapmasından  dolayı
teşekkür  etti…  “Sığınmacı”  diye  tarif  edilen  kişiler,  Suriye’de  rejimi
yıkmak isteyen ve bunu yapabilmek için teröre başvuran silahlı gruplardır.
Tümünün  arkasında  ABD’nin  olduğu  tartışmasızdır.  ABD  teröristleri
destekleyerek, başka bir ülkenin meşru hükümetini yıkmayı kendine hak
görebiliyor! Ve böyle bir olayın içinde Türkiye de rol alabiliyor!..

Öte yandan benzer bir  hareketi PKK eliyle Türkiye’ye karşı  uygulamaya
koyan da ABD’dir. Kendi ellerimizle topraklarımızın bir kısmı üzerinde, ayrı
bir  devlet  kurulması  için  düşmanla  işbirliği  yapıyoruz.  Irak’ın  Kuzeyinde
yuvalanan PKK’ya karşı, operasyon yapmamıza “dost ve müttefkimiz”
acaba  neden  izin  vermiyor?  Şimdi  de  benzer  bir  durum,  Suriye’nin
Kuzeyinde  oluşuyor.  Suriye’nin  Kuzeyinde  etkin  olmaya  çalışan  PKK’nın
Suriye  kolu  PYD’ye  karşı  da  sınır  ötesi  operasyon  yapmamıza  karşı
çıkılıyor!..  Bu  nasıl  dostluk,  bu  ne  biçim  müttefiklik  anlamak  mümkün
değil!.. Diyelim ki, hükümeti iktidara getiren ABD olduğu için elini kolunu
bağlamıştır.  Peki,  Kılıçdaroğlu  ile  Bahçeli  neden  susuyor?  Muhalefette
olabilmek için de ABD’nin desteğini almak şart mı? İktidarın ABD’ye diyet
borcu olabilir, muhalefetin de mi borcu var?.. Sadece Türk halkına borçlu
olacak bir iktidar yaratmak zorundayız. Bunun tek yolu, bağımsız ve
diyet borcu bulunmayan bir muhalefeti örgütlemekten geçiyor. O
nedenle,  muhalefeti  eleştirmek,  iktidarı  eleştirmekten  çok  daha
önemlidir…

***

Şemdinli’de  iki  haftadan  çok  süren  çatışmaların  sona  erdiği  ve  “çok
sayıda” teröristin  etkisiz  hale  getirildiği  açıklanmış.  İlk  defa  öldürülen
PKK’lıların  sayısı  verilmiyor!..  Bu  arada  Tunceli  Milletvekili  Hüseyin
Akgün’ün  PKK  tarafından  kaçırıldığı  haberi  ülke  gündeme  bomba  gibi
düşmüştür.  Foça  ’da  askeri  araca  bombalı  saldırı  düzenleyenler  henüz
bulunamamış tabi. Foça’ya yakın bir yerde, tarlada ölü bulunan 3 çiftçiyi
kimlerin  neden  öldürdüğü  de  bilinmiyor!..  Terör  hedef  gözetmeksizin
saldırıyor  yine.  Devlet  Şemdinli’de  ağır  yara  almıştır.  Terörün  ulaştığı
boyutu  göstermek  bakımından  bu  son  olay  son  derece  önemlidir.
“Teröristle mücadele, temsilcisi  ile müzakere”nin doğru bir  siyaset
olmadığı böylece kanıtlanmıştır!..



AYILAR, FİLLER VE DOMİNO TAŞLARI
Türkiye  kendi  uygulamalarındaki  zikzaklar  ve  Batılı  büyük  güçlerin
Ortadoğu politikaları arasında sıkışmış durumda.

Ankara’nın  seçenekleri  ve  manevra  alanı  daralmış  bulunuyor.  Önce
ABD’nin Suriye politikasını ve Ankara’nın yaklaşımlarını sıralayalım…

ABD’nin Suriye politikası

1) Esad’ın ve Şii ağırlıklı yönetimin ortadan kaldırılması…

2)  Yerine,  Sünni  (ve  Müslüman  Kardeşler)  ağırlıklı  bir  yönetimin
getirilmesi…

3)  Bu  geçiş  döneminde  Suriye  Kürtlerinin,  Kuzey  Irak’ta  olduğu  gibi
bağımsız bir yönetim kurmaları…

4) Kuzey Irak ve Kuzey Suriye Kürt  yönetimleri  arasında bütünleşmenin
sağlanarak, büyük Kürdistan konusunda en önemli  iki  ayağın,  Akdeniz’e
bağlanarak gerçekleştirilmesi…

5)  Bölünme  ve  rejim  değişiklikleri  ile  Suriye  üzerinde,  İran’ın  etkisinin
ortadan kaldırılması…

6)  Kuzey  Irak  ve  Kuzey  Suriye  Kürt  yönetimleri  arasında  bütünleşme
sağlanarak “Arap Orta Doğusunda İran’ın tamamen yalnızlaştırılması”…

7)  Ankara’nın,  “ABD’nin  Suriye  politikasında  en  büyük  rolü  oynayacak
şekilde  öne çıkarılması”  ve  Türkiye’deki  Sünni  İslami  ağırlığın  bölgedeki
rolünün artırılması. Bu yolla İran’ın Şii etkinliğinin geriletilmesi.

Ankara’nın Suriye politikası

AKP hükümetinin yeni Suriye politikasında, ABD’nin politikası ile örtüşen
birçok  husus  bulunmaktadır.  Ancak  bazı  konularda  tamamen  karşıt
durumlar söz konusudur.

Ankara’nın yeni Suriye politikasının ana başlıklarını görelim:

1)  Şii  ağırlıklı  yönetimin  (Esad’ın)  bertaraf  edilerek  Sünni  (ve
Müslüman Kardeşler) ağırlıklı bir yönetimin getirilmesi…



2) Bu konuda fiili her türlü girişimin gerçekleştirilerek sonuca gidilmesi…

3)Irak’ta  (Bağdat’ta)  yapıldığı  gibi,  Şii  unsurlara  karşı  Sünni
unsurların desteklenmesi. Dolayısıyla, İran’ın bölgesel etkinliğine
karşı ABD politikalarıyla örtüşme söz konusudur.

Ancak  Kuzey  Suriye’de  de  Kuzey  Irak’ta  olduğu  gibi  bağımsız  bir  Kürt
yönetiminin ortaya çıkması halinde, ‘Domino Teorisi’nde olduğu gibi bunun
Türkiye’ye sıçramasını engellemek imkânsız hale gelecektir.

Hele  bu  süreç  bölgeyi  ellerinde  tutan  büyük  devletler  tarafından
destekleniyorsa. Ankara hükümetinin zorluğu (ve çelişkisi) buradadır.

Ancak perşembenin gelişi çarşambadan zaten belli idi. Ben işin bu noktaya
geleceğini son 10 yılda yaza yaza, söyleye söyleye dilimde tüy bitti. Şimdi
Suriye’de  yumurta  kapıya  geldi;  Ankara’nın  uygulamaları  ile  büyüklerin
politikaları bazı konularda keskin bir biçimde ayrışmaya başladı.

Ankara  (ve  Türkiye)  için  esas  sorun  asıl  şimdi;  domino  taşları  art  arda
devrilmeye başladı. Türkiye de bunların yolu üzerinde bulunuyor.

Ayı  ya da fil,  hiç  fark  etmiyor;  yatağa girdiğiniz  zaman arada ezilmeye
mahkûmsunuz, öyle ya da böyle. 



“SOBELENDİNİZ”!..
Ergenekon davaları ile ilgili en az konuşan eski Genelkurmay Başkanı Hilmi
Özkök’tü.  Tutuklamalar  başladığında darbe söylentileri  ile  ilgili  kendisine
sorulan sorulara: “Kasaptaki ete soğan doğramam,  var da diyemem,
yok da diyemem” şeklindeki cevaplar vererek kuşkuyu artırıyordu. Onun
bu yanıtından sonra Ergenekon savcıları adeta coştu. Dalga üzerine dalga
yaparak yurtseverleri içeri doldurdular. Tanıklık yaparken söylediklerini ilk
günlerde söyleseydi, haksız tutuklamalar böylesine başını alıp gidemezdi.
Kuşkusuz  bu  durumun  oluşmasında  Kılıçdaroğlu’nun  da  katkısı  oldukça
büyüktür. AKP’nin karşıdevrimini meşrulaştıran en önemli açıklamalar, ne
yazık ki, Y-CHP’nin genel başkanından gelmiştir. 12 Eylül darbecileri Kenan
Evren  ile  Tahsin  Şahinkaya  hakkında  açılmış  olan  davaya  verdikleri
katılma dilekçesi bu konudaki en belirgin örnektir. CHP adına dilekçeyi
veren  Grup  Başkanvekili  E.  Ülker  Tarhan,  milletvekili  seçilmeden  önce,
YARSAV başkanlığı yapmış, Ö. Faruk Eminağaoğlu’nu aratmayan, çıkışları
ile  göz dolduran iyi  bir  hukukçudur.  Şimdilerde ise sanki  yasadışı  bir  iş
yapıyorlarmış  gibi  MİT’in  kendisini  ve  bazı  CHP  milletvekillerini  izlediği
kuşkusuna kapılmıştır!..

CHP yönetimi, 12 Eylül Referandumunda “yetmez ama evet” diyenlerle
aynı  davada yan yana oturmakla hatalı  bir iş  yapmıştır.  Anayasa’nın 12
Eylül’de değiştirilen 26 maddesi ile sanki demokrasinin önü açılmış gibi bir
algı doğmasına neden oluşturmuştur. “Yargı bağımsızlığı” ve “kuvvetler
ayrılığı”  ilkelerini  tamamen ortadan  kaldıran  o  anayasa  değişikliklerini,
hükümet bugün karşımıza “kırmızıçizgisi” olarak getirmektedir. Masada
oturmakta  inat  eden  Y-CHP  referandumda  “hayır”  dediği  değişikliklere
Masada  “evet”  demek  konumuna  itilmiştir.  Özel  görevli  mahkemeleri,
”ordu darbecilerden temizlensin” sözleri ile meşrulaştıran da yine Y-
CHP’nin  genel  başkanı  Kılıçdaroğlu  olmuştur!..  Çağdaş  hukukla  uzaktan
yakından ilgisi olmayan bu mahkemelere karşı yapılan eleştirileri ise, CHP
tabanındaki  duyarlı  kesimlerin  gazını  almak  amacıylaydı!..  Bunlar
unutulacak ve affedilecek hatalar değildir!..

Son derece yerinde olan ve tutuklu milletvekilleri bırakılana kadar yemin
etmeme  şeklinde  örgütlenen  eylemi  kıran  da  yine  Y-CHP  yönetimidir.



Milletvekilliklerinin  düşürüleceği  blöfü  karşısında,  kolayca  teslim
olunmuştur.  Sanki  mecliste  olmakla  bir  şey  yapabilirlermiş  gibi,
milletvekilliklerini  Cumhuriyet’e  karşı  girişilen  karşıdevrimin
önlenmesinden çok daha önemli görmüşlerdir!.. Meclise girmeleri, iktidarın
yaptıklarını  meşrulaştırmaktan  başka  bir  işe  yaramamıştır…  Zaten  bu
kararsız ve güven vermeyen tutumları yüzünden değil mi, iktidar oylarını
artırırken, günden güne eriyip bitme noktasına gelmeleri!..

Cumhuriyet  Devrimi’nin  en  temel  yasası  Tevhid-i  Tedrisat  Kanunu  idi.
(Öğretim  Birliği  Yasası)  Karşıdevrimin  ise,  bu  yasayı  ortadan  kaldıran,
kamuoyunun 4+4+4 olarak bildiği yasadır. Y-CHP’nin bu yasaya karşı bir
itirazının olmaması ise, karşıdevrimin meşrulaştırılması yönünde verilmiş
en  önemli  katkıdır.  Ana  muhalefetten  gelen  bu  anlamlı  destek,
Tandoğan’da  yapılmış  grup  toplantısı  ile  Türk  halkının  dikkatine
sunulmuştur. Kılıçdaroğlu’nun o günkü konuşması gerçekten ibret vericidir.
“Biz  din  eğitimi  verilmesin  demiyoruz,  daha  fazla  verilsin
istiyoruz”  şeklindeki  sözleri  ile  yasanın  özüne  karşı  olmadığını
göstermiştir.  Onun  karşı  çıktığı  husus;  bu  yasa  kapsamında  yapılması
planlanan 20 milyon dolarlık ihalenin Kamu İhale Kurumu denetimi dışında
tutulmuş  olmasıydı.  Sanki  diğer  ihalelerde  yolsuzluk  yapılmıyormuş  ve
devletin diğer denetleme kurumları  hakkıyla görevlerini  yapıyormuş gibi
sözler ederek, AKP hükümetlerini bir de aklamıştır!.. Ne hazindir ki, Y-CHP
yönetimi, Cumhuriyet Devrimi’nin temel yasasının ortadan kaldırılmasını,
sessiz kalarak desteklemiştir!..

“Orduyu darbecilerden temizliyoruz” yalanına en büyük destek, yine
Kılıçdaroğlu’ndan gelmiştir. Gerçekte ordudan tasfiye edilenler, en başarılı
ve parlak subaylarımızdı. Orduyu ABD ve NATO’nun ermine vermeye karşı
çıkacak  olan  bu  yurtsever  subaylar,  sahte  ve  uyduruk  belgelerle
suçlanarak, itibarsızlaştırılmış; sonunda ordudan uzaklaştırılmışlardır.  Son
YAŞ  toplantısında  40’ı  tutuklu  56  general  ve  amiral  emekliye  sevk
edilmiştir!.. T.C.nin savcıları, şerefli ordu mensupları ve TÜBİTAK görevlileri
hakkında, “Askeri casusluk, fuhuşa teşvik” gibi en aşağılık iddialarla
dava açmışlardır. Yıllarca tutuklu bulunan bu subayların hiç birinin terfileri
yapılmamış  ve  yıllarca  esir  kamplarında  tutularak,  TSK  ile  ilişkileri
kesilmiştir!..  Özel  görevli  mahkeme,  2  Ağustos  2012  günü  yapılan
duruşmada, tüm sanıkların bu suçlamalardan beraatına karar vermiştir!..
Subayların  tutuklandıkları  gün  başlayan  ve  aylarca  süren  aşağılayıcı
kampanyanın etkileri ise, pek çok kişinin kafasından hala silinmemiştir…
TSK’ni  teknolojik  sahteciliklerle  teslim  alma  planını  uygulamaya  koyan
emperyal güçler ise, amaçlarına ulaşmışlardır…

Akdeniz  ve  Karadeniz’in  önemli  bir  caydırıcı  gücü  olan  deniz
kuvvetlerimizin bu özelliği, Ergenekon ve Balyoz davaları nedeniyle büyük
ölçüde yitirilmiştir.  BOP içinde piyon görevi  verilen Türkiye’nin getirildiği
nokta içler acısıdır… Şemdinli kırsalında çembere alınan 200 kişilik terörist
grubu  İran  tarafından  gelerek  kurtarmak  isteyen  500  kişilik  başka  bir
terörist grup ile başlayan çatışmalar, iki  haftadır sürmekte ve teröristler
geri çekilmemektedir.  Hükümet kanadından yapılan açıklamaya göre, bu
çatışmalarda 2’si korucu olmak üzere 8 güvenlik görevlimizi kaybetmişiz.
Barzani’nin Suriye’ye gönderdiği Peşmergeler ise, sınırlardaki karakollar ile



resmi  binalardan  bayraklarımızı  indirip  kendi  bayraklarını  asmaktadırlar.
Dışişleri  Bakanımız,  Barzani’nin  ayağına  kadar  gidip  yardım  talebinde
bulunmuştur.  Bu şekilde,  hiç  bir  ülkenin  tanımadığı  Kuzey Irak’taki  Kürt
yönetimini  tanımış  olduk.  Diğer  taraftan,  Türkiye’nin  acz  içerisinde
olduğunu dosta düşmana ilan etmiş bulunduk…

Denebilir  ki,  emperyal  güçler,  Ortadoğu’da  Türkiye’nin  inisiyatif
kullanılabileceği  hiç  bir  alan  bırakmamıştır.  Teröristlerin  yuvalandığı
Kandil’e  operasyon  yapmaktan  aciz  hale  getirilmişiz.  TSK,  teröristlerin
saldırıları karşısında savunma konumunda bırakılmıştır… Hiç kuşku yok ki,
ülkemizi  bu  hale  getiren  AKP  hükümetinin  basiretsiz  politikalarıdır.
Gerçekte  ulusal  niteliği  olmayan,  özünde  emperyalistlerin  çıkarlarını
korumaya  dönek  politikalar  halka  “ulusal  mesele”  olarak
yutturulmaktadır.  Bu  şekilde  muhalefetin  desteği  alınarak,  topyekûn
emperyalizmin hizmetine  sürüklenmekteyiz.  Y-CHP yönetiminin Libya’nın
bombalanması kararında hükümeti desteklemesi ve düşürülen keşif uçağı
nedeniyle, Suriye’ye esaslı bir karşılık verilmesini istemesi, bir tür savaş
çığırtkanlığıydı. Gelecekte bir gün Yüce Divan kurulacak olursa, şu andaki
yasalarımıza  göre  bile,  Y-CHP  yönetimi  ile  MHP  de  AKP  yöneticilerinin
yanında, suç ortağı ve suça azmettirenler olarak yargılanabilirler!.. Y-CHP
yönetimi  etkili  bir  muhalefet  görevini  gereği  gibi  yapmadığı  gibi,
karşıdevrime  direnecek  olan  güç  odaklarını  da  yanıltıp,  direnmekten
alıkoymuştur. Bu yüzden bir de tarih önünde yargılanacaktır! Dünyanın hiç
bir yerinde görünmeyen bir şekilde muhalefetin durduğu yerde erimesinin
bir nedeni de bu değil midir?..

Türkiye  üzerinden  Suriye’ye  ısı  güdümlü  füze  gönderilmesi  üzerine,  21.
Yüzyıl  Enstitüsü Başkanı Prof.  Ümit Özdağ: “Suriye ordusu da Türkiye’ye
misilleme yaparak bu silahların benzerlerini PKK’ya verir” diyerek yerinde
bir uyarıda bulunmuştur. Tam da bu sırada, ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü
Patrick Ventrell:”Türkiye’nin kendi ulusal çıkarlarını anlıyoruz. Ama şu anda
durumu  daha fazla  askerileştirmenin  ilerleyecek  yol  olduğunu
düşünmüyoruz”  demesi,  PKK’ya  karşı  yapılacak  olan  olası  bir
operasyonun frenine basmaktan  başka  bir  anlama  gelmemektedir.
Suriyeli  muhaliflere  destek  verme  konusunda  Türkiye  ile  aynı  safta
olduklarını belirten Ventrell, belli ki, Türkiye’nin Kürtlere karşı başlatacağı
olası bir operasyonun kontrolden çıkıp, BOP’a zarar vereceğinden endişe
etmektedir… Türkiye’nin direksiyonu kimin elindedir, bu otomobilin frenine
kim basar belli değildir!..

Gündemin her zaman iki adım gerisinden gelen Y-CHP’nin Genel Başkanı,
Ergenekon  Davası  için:  ”Özkök’ün  ifadesiyle  dava  çökmüştür”
demiştir.  Bu  söz  bile,  Y-CHP’nin  Türkiye  gerçeklerinin  çok  uzağında
olduğunu  göstermeye  yetmektedir.  Oysa  bu  davaların  ilk  çöküşü,
iddianamelerin  okunduğu  gün  yaşanmıştır.  İkinci  çöküş,  sanıkların
sorgularında  görülmüştü.  Sanıklar  savunmalarını  yaptıklarında,  davalar
üçüncü kez çökmüştü. Sanıkların ve vekillerinin yaptırmış oldukları harici
bilirkişi  incelemeleri  ile  iddianamelerdeki  sahtecilikler  saptanmış  ve
yeniden  inceleme  yapılması  istenmişti.  Mahkeme  heyeti  bu  talepleri
duymazdan gelmekle davaların dördüncü kez çöktüğünü kabul etmiştir. Ve
nihayet, avukatların duruşmalardan çekilmesi üzerine, İstanbul Barosu ile



başlayan  tartışmalar  Ergenekon  davalarını  altıncı  kez  çöktürmüştür.
Kılıçdaroğlu’na  göre,  eski  Genel  Kurmay  Başkanı  Org.  Hilmi  Özkök’ün
tanıklığı ile bu davalar çökmüştür. Sevsinler sizi… Var mı öyle bir kişinin
sözü  ile  başlayıp,  aynı  kişinin  tanıklığı  ile  biten  bir  dava  örneği?  Öyle
davalara siz hala dava mı diyorsunuz? Bu davalar çökecekti elbette. Tıpkı
sizlerin ABD önünde diz çöktüğünüz gibi. Öyle de olmuştur gelişmeler. Ama
asıl  çöken,  Y-CHP’nin  işbirlikçi  yönetiminin  maskeli  yüzü  ve  bu  dava
nedeniyle gizlemeye çalıştığı BOP içindeki rolü olmuştur!..

Sobelendiniz!.. Daha da gizlenemezsiniz artık!..



HALEP ORADAYSA ARŞIN BURADADIR!..
Birkaç hafta önce Genelkurmay Başkanı Özel, Kuzey Irak’ta konuşlanmış
olan PKK’ya karşı operasyon yapılabilmesini ABD’den “izin” alma şartına
bağlamıştı.  Kuzey  Irak  halen  ABD’nin  denetimindedir.  PKK’nın  ana
karargâhı ise Kandil’dedir. ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) göre;
İran, Türkiye, Irak ve Suriye’de yaşayan Kürtlere “Özgür Kürdistan” adlı bir
devlet kurulacakmış! Güvenlik içerisinde bulunsun diye Kürtlerin çekirdek
örgütü olan PKK, ABD’nin kontrolündeki topraklarda barındırılıyor!.. 

BOP’nin  önüne  Ortadoğu’da  çıkan  ilk  ciddi  engel  Suriye’dir.  Suriye’den
sonra  sırada  İran  ve  Türkiye  olacaktı  elbette…  Suriye’deki  rejim
yıkılmadan,  emperyalistlerin  İran’la  uğraşamayacakları  açık.  ABD’nin  bu
büyük proje içinde Türkiye’yi hesaba kattığı dahi yok. Yönetim kendisinden
zaten.  Türk  ordusu  deseniz  sorun  çıkartamaz!  ABD  karşıtı  komutanlar
içeride,  dışarıda ve görevde kalanların  ise  “izin”  alamayacağı  belli!..  O
nedenle,  emperyalistler  bütün  dikkatlerini  Suriye’ye  yönlendirmişler  ve
tüm güçleri ile Esat’a karşı saldırıya geçtiler. Ne var ki, Çin, Rusya, İran ve
Suriye  aynı  ittifakın  içindeler.  Akdeniz’de  Suriye  açıklarında  hala  ortak
tatbikatlar  yapmaktadırlar.  “Libya’da  yaptığımız  hatayı  Suriye’de  tekrar
etmeyeceğiz” demekteler!.. Savaşın tarafları dünya büyükleri!.. 

Suriye yönetimi,  arkasındaki Şangay İşbirliği  Örgütü’ne güvenerek, hava
savunma sistemlerini test etmek amacıyla yem olarak gönderilen TSK’ya
ait  keşif  uçağını,  uyarı  yapmadan düşürerek kararlılığını  gösterdi.  Zaten
ABD yönetimi de çok önceden Suriye’ye karşı bir hava saldırısı yapmanın
başarılı olamayacağını açıklamıştı. Ölecek olan Türk askerleri olacaktı, yine
de test ettiler işte!.. ABD yetkilileri açıklamışlar; Türk keşif uçağı bir NATO
görevini  yapmak  üzere  feda  edilmiş.  Anlaşıldı  ki,  ABD  ve  müttefikleri
Libya’ya yaptıkları gibi hava saldırısı başlatarak Esat’ı düşüremeyecekler.
Peki,  bu  noktada  Y-CHP’nin  Libya’ya  yapılan  emperyalist  saldırıyı
desteklemesine ne demeli?.. Bunu bir yere not edelim!… 

ABD planının başarıya ulaşması için, Suriye’ye kara kuvvetlerinin girmesi
gerekliymiş. Bunun için ABD askerleri  kullanılamaz tabi.  Emperyalistlerin
“mayın  eşeği”ne  ihtiyacı  var…  Barzani’nin  “Kuzey  Irak”ta  eğittiği



Suriyeli  Kürtler,  ellerini  kollarını  sallayarak  “Kuzey Suriye”ye girmişler.
Anlaşılıyor  ki,  bundan  sonra,  yönler  ülkeleri  bölmek  için  kullanılacak!..
Sınırdaki  yerleşim  birimlerinde  Suriye  bayraklarını  indirip  yerine  Kürt
bayrakları  çekmek,  Türk  halkını  tahrik  etmek  ve  askerimizin  Suriye’ye
girmesine  zemin  hazırlamaktan  başka  hiç  bir  işe  yaramaz.  ABD,
kontrolündeki  Kürtlerin  bu  hareketine  karşı  Suriye’ye  girmemize  “izin”
veriyor!..  Talimat hükmünde bir izin işte!..  Ama Kuzey Irak’taki Kandil’e,
operasyon  yapmamıza  nedense “izin” vermiyor!..  Bu  çelişki  bile  başlı
başına ABD’nin Türk askerine bakış açısını göstermeye yetiyor… Sorus’un,
“Türkiye’nin  en  iyi  ihraç  ürünü  askeridir”  şeklindeki  sözleri  pratik
yaşam içinde ete kemiğe büründü yine!.. 

ABD, kendine göre “haklı” nedenlerle, Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak
için  askerlerini  kullanmak  istemiyor.  Başka  bir  ülkenin  askerlerini
kullanmak için ise ilginç bir yöntem geliştirmiş. Dilerseniz onu da Kurtul
Altuğ  üstadımızdan  dinleyelim.2 Özetlemek  gerekirse,  ABD  çıkarlarının
korunması için Conilerin yerine Mehmetçikler ölsün isteniyor. Bu işe itiraz
eden  komutanları  da  bir  şekilde  cezaevine  tıkabiliyorlar…  Komutanlar,
doğal  olarak  yıllarca  hapis  yatacak,  ama  neden  suçlandıklarını
bilemeyecekler…  Türk  ordusunu  NATO’nun,  başka  bir  ifadeyle
emperyalizmin  “vurucu  gücü”  haline  getirene  kadar,  bu  yurtseverler
özgürlüklerine kavuşamayacaklar!.. 

AKP iktidarı, ABD’nin elinde adeta bir oyuncak gibi. Muhalefet ise, daha
kötü bir durumda. Göz göre göre AKP’nin yerine geçmeye, ABD’ye oyuncak
olmaya talip. Bunun için yapılmadık şaklabanlık bırakmadılar. Ortadoğu’da
kurulacak ikinci  İsrail‘i  (Özgür  Kürdistan)  yaşatmak  için,  daha  iktidar
olmadan bile  ellerinden ne geliyorsa yaptılar:  “Bölünme Anayasa”sına
verdikleri  katkı,  Y-CHP’nin  hangi  ittifak  içinde  yer  aldığını  göstermeye
yetiyor! Anayasa’da bir üst kavram olarak kullanıldığı kesin olan “Türk”
sözcüğü  ile  Y-CHP’nin  ne  gibi  bir  derdi  olabilir?  Diyarbakır  Büyükşehir
Belediye Başkanı Osman Baydemir’in :”Biz de başkenti Diyarbakır olan
“Özerk  Kürdistan”  istiyoruz”  sözlerine  Y-CHP’den  bir  tepki  geldiğini
duydunuz mu? TR-705 numaralı genel başkan yardımcısı Sezgin Tanrıkulu,
bu konuda ne düşünüyor  acaba?  “Avrupa Yerel  Yönetimler Özerklik
Şartı”nın çekince konulmuş maddelerinin tümünü imzalama sözü veren Y-
CHP  yönetimi,  AKP  iktidarına;  bu  işi  siz  yapın,  bizim  bir  itirazımız
olmayacak demek istemiyor mu? Bu konuda hükümetten bir adım önde
olmanın başka ne anlamı olabilir? Genel seçimlerden önce, PKK’ya “genel

2  “60 yıldır Rocofeller Enstitüsü’nde Emperyalizmin sözcüsü ve ideoloğu olan Harry 
Kissinger’den bir tanımlama:‘ABD neden kuvvetlidir bilir misiniz? Biz içimizdeki hainleri 
öldürürüz. Başka ülkelerdeki hainleri ise öldürmez, alır onları ülkelerinin en yüksek 
yerlerine oturturuz.’ (Kissinger’ın Rocofeller Vakfı’ndaki konuşmasından)”



af”  mesajı  vermeyi  manidar  bulmuyor  musunuz? 10yıllık  AKP  iktidarı
boyunca, Cumhuriyet rejimini kevgire çevirip, dini bir rejime geçilmesine
rağmen, “Şeriat tehlikesi yoktur” diyen Kılıçdaroğlu değil  miydi? AKP
bile  Cemaat’in  yargıda fazla  ileri  gittiğini  görüp,  yeni  yasalar  çıkartmak
zorunda  kalmışken,  “Yargıda  Cemaat’in  örgütlenme  içerisinde
olduğunu  söyleyebilmek  için  elimizde  kanıt  yok”  diyerek,
karşıdevrimin en  önemli  uygulama  aracı  olan Özel  Görevli
Mahkemeleri meşrulaştıran da Y-CHP yönetimi değil mi?.. 

Dilerseniz  bütün  bunları  bir  yana  bırakalım.  12  Eylül  Referandumunda
“yargı  bağımsızlığı”  ve  “kuvvetler  ayrılığı”  ilkelerini  ortadan
kaldıracağı  kesin  olan  ve  bunun için  “HAYIR”  dediğimiz,  o 26maddelik
anayasa  değişikliği,  yeni  anayasa  yapım  sürecinde  AKP’nin
“kırmızıçizgisi”  olarak  konulan  masadan  kalkmama inadı  ile  yapılmak
istenen nedir?  Bu yapılan o gün “HAYIR” dediğimiz  değişikliklere,  masa
başında “EVET” demek değil mi? Bu davranış bile Atatürk Cumhuriyeti’nin
yıkım  sürecinde  Y-CHP’nin, yıkım  taşeronları ile  işbirliği  içerisinde
olduğunu göstermiyor mu?.. 

Ortadoğu’da “Kürdistan” adıyla yeni bir devlet kurulmasına itiraz eden iki
lider Maliki  ile Esat’tır.  AKP hükümeti,  ikisini de “düşman” ilan etmiştir.
Etrafımızda  dönen  dolapları  anlamak  için  önümüze  Büyük  Ortadoğu
Haritasını  koymak  yeterlidir.  Kurulacak  olan  Kürdistan’ı  Türkiye  ile
birleştirmek (federasyon)  ve  bu  şekilde  güvenliğini  sağlama  almak
(yaşaması ) görevi Türkiye’ye verilmiştir. Bunun anlamı kendi oturduğumuz
dalı  kesmekten  başka  bir  şey  değildir.  “Kürdistan”  tüylenince
“bağımsızlığını” ilan edecek ve bu defa da başkenti olan Diyarbakır ile
birlikte ülkemizin doğusunu da alıp götürecek!.. Batı’da ise, kardeş kardeş
yaşayabileceğiz Kürtlerle!.. Yoksa Batı’daki Kürtler Kürt değil mi? “Avrupa
Yerel  Yönetimler  Özerklik  Şartı”nın  yeni  anayasa  içine  serpiştirilmeye
çalışılan çekince konulmuş maddeleri, federe Kürt devletinin kurulmasına
olanak sağlayacak olan üst yapı kurumlarının hazırlıklarıdır. Daha sonraki
aşamanın “bağımsızlık” olduğunu saklayan yok zaten!.. 

Dolayısıyla  yeni  anayasaya “Bölünme Anayasası”  demekte  de  hiç  bir
yanlışlık yoktur. Y-CHP’nin böyle bir çalışmanın içerisinde olmasının hiç bir
anlamı yoktur. AKP’nin “kırmızıçizgi” olarak dayattığı 12 Eylül’de yapılan
değişiklikleri içerisinde barındıran bir anayasa yürürlükteyken, temel hak
ve  özgürlükler zaten  ağır  tehdit  ve  tehlike  altındadır.  Söz  konusu
değişiklikler, çağdaş anayasalarda olduğu gibi değiştirilmeden, temel hak
ve özgürlükleri hiç bir şekilde güvence altına almak söz konusu edilemez.
Anayasa  ile  temel  hak  ve  özgürlüklerin  güvencesi  durumunda  olan
Anayasa  Mahkemesi’nin  yapısını  değiştiren  ve  yürütmenin  etkisi  altına
sokan  düzenlemelerden  sonra,  bu  tehlikeler  “kuşku”  olmaktan  çıkıp,
“gerçek” haline dönmüş bulunmaktadırlar… 

Dolayısıyla  bu  aşamada  CHP’nin  “kırmızı  çizgili”  bir  Anayasa  Uzlaşma
Komisyonu’ndaki  varlığını  anlamak  mümkün  değildir…  Özellikle  de  bu
komisyona  sunulmak  üzere  hazırlanmış  olan  “Temel  Hak  ve
Özgürlükler” ile ilgili maddelerin tartışılacağı toplantıda, Kılıçdaroğlu’nun
söyledikleri  hayati  öneme  sahiptir  ve itiraf niteliğindedir.  Toplantıda
anayasa  ile  ilgili  çalışmalarda  izlenen yöntemin yanlış  olduğunu,



maddelerin ellerinde olmadığını, bir kez okumakla karar veremeyeceklerini
belirten  milletvekillerine,  genel  başkanın  söylediği:  ”Maddeleri  size
dağıtırsak basına gidiyor” şeklindeki sözler gerçekten ibretliktir. Demek
ki,  Y-CHP,  basından  ve  dolayısıyla  halktan  “gizli”  bir  şekilde  yeni  bir
anayasanın yapılmasına rıza göstermektedir!.. Komisyonda bulundurduğu
üyelerin, önlerine gelen anayasa maddelerini tartışmadan imzalamalarını
istiyor!  Anlaşılan  Kılıçdaroğlu’nun  “Temel  Hak  ve  Özgürlükler”
konusunda bir derdi yoktur. Onun üzerine aldığı tek iş var. O da “Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın çekince konulan maddeleriyle birlikte,
yeni  anayasanın  içerisine  yerleştirip  halka  onaylatmaktır!..  Böylece
kurulacak  olan  Kürdistan’ın,  Türkiye  tarafından  korunup,  kollanması
güvenceye alınmış olacak… Ondan sonraki iş, İkinci İsrail’in olacak elbette.
CHP genel başkanlığına getirilirken, Kılıçdaroğlu’na kendisine verilen “eş
muhalefet başkanlığı”nın görevi de bu olsa gerekir!.. 

Parti  Meclisi’nin “maymuncuk liste” ile özellikle belirlemesi  ve BOP’ne
“evet”  diyecek  kişilerin  yönetime  seçilmesinde  hep  bu  büyük  hesap
gözetilmiştir.  Bu  söylediğimin  kanıtı  vardır;  yakında  atanacak  olan  bazı
MYK  üyelerinin  geçmişleri  ve  kimliklerine  bakın.  Y-CHP,  Kılıçdaroğlu
ekibinin göreve gelmesi ile birlikte ABD’nin hizmetine girmiştir. Bu nedenle
34.  Kurultay’da altı  çizilerek söylenen “antiemperyalist  tavrımızda milim
sapma olmayacaktır” sözleri, CHP tabanını aldatmaya yöneliktir!.. Ayinesi
iştir kişinin lafa bakılmaz. Hemen inanmayalım!.. 

Halep oradaysa, arşın buradadır!..



Y-CHP’NİN İSTEDİĞİ “ROL” VERİLECEK Mİ?
Galataport,  Karaköy’den  Tophane’ye  kadar  olan 1200 metrelik  sahil
şeridinde  yapılması  planlanan  alışveriş  merkezleri,  oteller  ve  limanların
ortak adıdır. İlk olarak 2005 yılında ihaleye açılmıştı ve ihaleyi İsrailli Ofer
kazanmıştı.  İmar planının Danıştay 6.  Dairesi’nce iptal  edilmesi  üzerine,
dönemin  Başbakan  Yardımcısı  Abdüllatif  Şener,  dosyayı  Özelleştirme
İdaresi  Başkanlığı’na  geri  göndermişti.  Başbakan,  “Galataport’u
engelleyenleri  tarihe  havale  ediyorum”  diyerek,  satışa  karşı  çıkan
Şener’i doğrudan suçlamıştı. Sonunda bu ihale Abdüllatif Şener’in istifasına
neden olmuştu. Krizden dolayı para bulma telaşı içinde bulunan hükümet,
Şener’e  göre,  “vicdan  sahibi  kimsenin  kabul  edemeyeceği”
Galataport’u, bu yıl sonunda yeniden ihaleye çıkartıyor!..

***

18 Temmuz günü, Suriye’nin Milli  Savunma Bakanı, Yardımcısı ve İçişleri
Bakanı gibi üst düzey yöneticiler, alçakça bir terörist saldırı ile katledildiler.
Türk  hükümetinden  bu  saldırıyı  kınayan  bir  açıklama  yapılmadığı  gibi,
Cumhurbaşkanımız  Gül,  bu  olayı  fırsat  bilerek  yaptığı  açıklamada;  Esat
yönetimini  “gayrimeşru”  ilan  edip,  adeta  saldırıya destek vermiştir.
Kurultay oyunları ile kafası meşgul olan Kılıçdaroğlu ise, bu konuda hiç bir
şey diyemedi. En azından Kurultay’da bir kaç cümle ile bu terörist saldırı
kınanabilirdi… CHP’ye o yakışırdı!..

Parti  adına  zevahiri  kurtarmak  yine  Faruk  Loğoğlu’na  düştü.  Loğoğlu:
“Ulusal  Güvenlik  Kurumu’na  karşı  yapılan  terörist  saldırıyı  CHP  olarak
kınıyoruz”  diyerek,  adeta  zoraki  bir  görevi  yapmış  oldu!..  ABD’nin
Ortadoğu’daki  sömürgeci  politikalarını  hükümetimiz  destekliyor,  bunu
biliyoruz. Anlamakta güçlük çektiğimiz; CHP’nin bu çirkin politikalara ciddi
bir  tepki  vermemesi!..  Hani  CHP’nin  antiemperyalist  çizgisinde milim
sapma olmayacaktı. “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh” ilkesine bağlı bir partinin
söyleyeceği söz bu kadar mı?..

Tesadüf mü, yoksa bilinçli bir tercih mi bilemeyiz, saldırının yapıldığı gün
Erdoğan, Putin’i ziyarete gitmiş. Görüşmenin ardından yaptığı açıklamada:
”Putin  ile  Esat’sız  Suriye’yi  konuştuk”  diyen  Erdoğan’ı,  Putin’in



danışmanı Yuri Uşakov anında yalanlamış!.. Bu kadar önemli bir haber bir
kaç muhalif gazete dışında basınımızda yer almamış!.. İlginç değil mi?..

Suriye’ye  karşı  yapılan  bu  alçak  terörist  saldırı  üzerine;  Abdullah  Gül,
Tayyip  Erdoğan,  Kemal  Kılıçdaroğlu  ve  Faruk  Loğoğlu’nun  açıklamaları
birlikte  değerlendirildiğinde;  saldırının  arkasında  kimlerin  olduğu  belli
oluyor!..  CIA,  MOSSAD  Orta  Doğu’da  terör  estiriyor  ve  estireceğe  de
benziyor…  Onların  yaptığı  alçaklığa  kılıf  hazırlama  görevi  ise,  bize
verilmiş!..  Y-CHP’nin  antiemperyalist  çizgisinde  milim  sapma  yokmuş!..
Sevsinler sizi!.. CHP’li delege bu işe ne diyor, çok merak ediyorum…

***

Nihayet, CHP’nin 34. Kurultay’ında Kılıçdaroğlu gerçek yüzünü gösterdi!..
Önceki kurultaylarda “parti içi demokrasi”yi işletme sözü veren memur
Kemal, bu kez akla gelmedik aldatma yöntemleri geliştirerek, Baykal ve
Sav  ekiplerine  nal  toplattı!..  98  kişilik  “anahtar  liste”  hazırlamak
suretiyle, “çarşaf liste” uygulamasını işlevsiz hale getirdiği yetmezmiş
gibi, bir de “maymuncuk liste” hazırlayarak, söz verdiği pek çok kişiyi de
hayal kırıklığına uğrattı… Gerçekte Kılıçdaroğlu’nun olan bu ikinci dar liste,
dışarıya karşı il başkanlarının listesi olarak yansıtıldı. Parti Sözcüsü Birgül
Ayman Güler’in tarifi ile bu şekilde tam bir “siyasi ahlaksızlık” yapılmış!..
Kılıçdaroğlu “liberalizmi” öğrendi galiba!..

Çeşitli ayak oyunları ile Baykal ve Sav ekiplerini tamamen tasfye ettikten
sonra, Yeni CHP çizgisine karşı muhalefet eden ulusalcıları da liste dışında
bıraktı.  98 kişilik geniş liste ve 52 kişilik dar “Sarı Liste” yaparak, oyun
içinde  oyun  yapmak  her  hesap  uzmanının  yapabileceği  bir  iş  değildir.
“Maymuncuk liste”sinde, genel başkan yardımcısı ve parti sözcüsü Birgül
Ayman Güler’e bile yer vermeyen Kılıçdaroğlu, bu liste ile aynı zamanda
İsa Gök, İlhan Cihaner, Dilek Akagün Yılmaz, Emine Ülker Tarhan ve AKP’nin
karşı darbeyi tamamladığını açıkça söyleyen Süheyl Batum gibi isimleri
de parti yönetiminden uzaklaştırmak niyetinde olduğunu göstermiş oldu.
CHP’ye yakışmayan ve CHP’nin dokusuyla uyuşmayan eski MYK üyelerine
ise, takım halinde “maymuncuk liste”sinde yer vermesi, gerçek amacının;
Kemalizm’i  bitirmek  olduğunu  göstermiş  oldu.  Kılıçdaroğlu’nun  kurultay
konuşmasında; 15 kez Atatürk’ün adını anmış olması, Atatürkçü çizgiden
milim sapmayacağına dair sözler vermesi ise, söylemi ile eylemi arasındaki
çelişkiyi  bir  kez  daha  gözler  önüne  serdi.  Ders  kitaplarından  adının
çıkartıldığı bir dönemde, CHP’nin ikinci genel başkanı İnönü‘nün adından
hiç söz edilmemesi ise, Kılıçdaroğlu’nun Atatürkçülük konusunda samimi
olmadığının en çarpıcı kanıtıydı…

AKP’nin yaptığı “açılım”a destek veren ve CHP’nin “açılım”a karşı takındığı
tutumu eleştiren  Prof.  Dr.  Burhan  Şenatalar’ın,  Bilim  Kültür  ve  Yönetim
Platformu’ndan (BKYP) Parti Meclisi’ne sokulması, Y-CHP’nin “Kürt Sorunu”
ile ilgili izleyeceği yol haritasının ipuçlarını veriyordu. Y-CHP’nin, Abdullah
Öcalan’ın  “akil  adamlar  projesi”ni  sahiplenileceği  anlaşılıyordu.  Bir
taraftan  CHP’nin tam  bağımsızlıkçı ve antiemperyalist çizgisinin
savunulacağı  ifade  edilirken,  aynı  metin  içinde  bu  çizgi  ile  uyuşması
olanaksız bulunan “küreselleşme” ile uyumlu olunacağının ifade edilmesi,



Y-CHP’nin  izleyeceği  yeni  “ideolojisizlik”  çizgisini  açık  seçik  ortaya
koymuştur!…

Sencer Ayata başkanlığındaki kurulların yazacağı yeni kısa programın en
can alıcı cümlesi şuydu: “Geleneksel sosyal demokratlar, sosyal liberalizme
inananlar,  sosyalist  gelenekten  beslenenler,  Cumhuriyetçi  ve  Atatürkçü
mirasımızı  vurgulayanlar,  özetle  farklı  sol  ve  demokrat  refleksler  içeren
CHP’nin  tüm  renkleri  parti  programı  içerisinde  yer  alacaktır.  Partinin
barındırdığı  ideolojik farklılıklar partinin zenginliğidir.” CHP’yi  ele geçirip,
Yeni CHP haline getiren ekip, kendi ideolojisi olan “sosyal liberalizm”i,
CHP  programına  yerleştirerek,  hem  kendi  varlıklarını meşru hale
getirmeye  çalışmışlar  hem  de  CHP’nin  antiemperyalist  ve  tam
bağımsızlıkçı  olan  ideolojisini  dönüştüreceklerinin  işaretini  vermişlerdir.
SOROS”un  “Turuncu  Devrimler”i  yaparken  kullandığı  slogan  da  tam
olarak: “Değişim ve Dönüşüm!” şeklindeydi… “Çok renklilik” ve “partinin
zenginliği” gibi süslü sözcüklerle kurulan cümleler ise, sadece bu ideolojiyi
CHP’lilere benimsetmek içindir…

Kemalizm’den en kısa süre içerisinde kurtulmak gerekir diyenlerin, partinin
en üst yönetim organı olan Parti Meclisi’nde yerlerini korumaları ve tam da
Kurultay sırasında Atatürkçü söylemin öne çıkartılması; henüz tam olarak
parti  tabanının  kontrol  altına  alınamamış  olduğunu  gösterir.  Bir  dönem
sonra, Anadolu delegasyonunu aldatmak ve başlarına çuval geçirmek çok
da zor olmayacaktır!..

Kılıçdaroğlu’nun  Binnaz  Toprak  ve  Aydın  Ayaydın  gibi  kamuoyunda
yıpranmış isimleri listeye koymaması ise, delegeyi aldatmak için yapılmış
“akıllı”  bir  hamleydi  ve  istenilen  sonucu  verdi…  “Sarı  liste”de
bulunmalarına  rağmen,  Muhammet  Çakmak,  Ertuğrul  Kaplan.,  Necati
Yağcı,  Seynur  Yıldırım  ve  Umut  Akdoğan  ise  seçilecek  kadar  oy
alamamalarını ise, liste yarışlarında dönen “entrikalara” bağlamak daha
gerçekçidir!..

***

Y-CHP’nin  34.  Kurultayı’nda  böylesine  “Bizans  oyunları”  dönerken,  karşı
cephede  atı  alan  Üsküdar’ı  çoktan  geçmişti:  Aile  ve  Sosyal  Politikalar
Bakanlığı’nın  hazırladığı  “ulusal  eylem  planı”na  göre,  kadına  yönelik
şiddetle  mücadelede  görev; din  görevlilerine verilecekmiş.  Bu  iş  için
öncelikle,  İç  Anadolu  Bölgesi’nde 12 bin  din  görevlisi  eğitilecekmiş.
Anlaşılan “Mele”lerin devlet kasasından maaşa bağlanmasından sonra, bu
proje ile iş bulamayan son imam hatipliler de devlet kapısında istihdam
edilmiş  olacaklar.  Bu  arada  Başbakan’ın  Osmanlı  sultanlarına  özenerek,
İstanbul’un  Anadolu  yakasında  yaptırdığı VIP‘li  cami  ile  verilen;
“karşıdevrim  tamamlanmıştır”  şeklindeki  mesaj,  Y-CHP  yönetimi
tarafından iyice alınmış olduğu, bu konuda bir tek söz bile söyleyememiş
olmalarından  bellidir…  AKP’nin  “devletin  sosyal,  ekonomik,  siyasal  ve
hukuki  temel  düzenini dini  kurallara  dayandırmayı”  yasaklayan
anayasa hükmünü, yeni anayasaya koymayacağını açıklaması karşısında,
Y-CHP’nin masadan kalkmama inadını nasıl anlamamız gerekir? Herhalde
masada kalarak bu hükmü engelleyebileceğine inandığı için olamaz. Tam
aksine karşıdevrime  teslim  olduğunu ve  yeni  sistem  içinde  “rol”



istendiği  şeklinde  anlamak  gerekir…  Bakalım  Y-CHP’ye  istediği  “rol”
verilecek mi?..



CHP’NİN DOLARLARI NEREDE?
HESABINI VERMEKTE  ZORLANANLAR,  YOLSUZLUKLARIN HESABINI
SORAMAZLAR!..

12 Haziran 2011 Genel Seçimlerinden önce, CHP Ankara İl  Yönetimi’nde
birlikte görev yaptığımız bazı arkadaşlar; 2TIR dolusu seçim broşürünün
dağıtılmadığını  ve  hurdacıya satıldığını,  fotoğraflayıp  tutanak  altına
aldılar. Seçim bütçesinin nerelere ve nasıl harcandığı hususunun, yönetim
kurulunda görüşülmesini  defalarca istemiş olmalarına rağmen,  Ankara İl
Başkanı  ve  yakın  çalışma  arkadaşları,  nedense  hesap  vermekten
kaçınmışlardı.  Bunun  üzerine,  durum  bir rapora  bağlanarak Genel
Merkez’e  bildirilmişti.  Genel  Merkez,  nedense  aralarında  benim  de
bulunduğum şikâyetçileri dinlemek üzere hiçbir zaman çağırmadı. Şikâyet
olunan İl Başkanı ile bütçe harcamalarını yapan yakın arkadaşları hakkında
da bir işlem yapıldığını şu ana kadar duymadım. Tam aksine Kılıçdaroğlu,
raporu hazırlayan yönetim kurulu üyelerini görevden almış, şikâyet olunan
İl  Başkanı  Tarık  Şengül  ile  arkadaşlarına  ise,  ikinci  kez  görev  verdi!..
Hazırladıkları raporun içeriğinden yüzde yüz emin olan şikâyetçi yönetim
kurulu  üyeleri,  bu  durumu  anlamaya  çalışmışlar  ve  en  sonunda,  Tarık
Şengül’ün  Genel  Başkan’a  yalan  söyleyerek  onun  kandırıldığı  sonucuna
varmışlardı.  Doğrusunu  söylemek  gerekirse,  ben  de  aynı  şeyi
düşünmüştüm…

14  Temmuz  2012  tarihli Aydınlık  Gazetesi’nde  Sebahattin  Önkibar’ın
yazısını okudum. Kafamda şimşekler çaktı. Tarif edilmez bir şekilde canım
sıkıldı.  Nedense  Önkibar  bombasını  patlatmadan  önce:  ”Bu  satırların
yazarı, Kemal Kılıçdaroğlu ile şahsen iyi dosttur ve ona çok saygı duyar.
Lakin olmuyor…” şeklinde bir cümle kurmak ihtiyacı hissetmişti. Sonra da
şöyle devam etti:

”CHP’nin onlarca  milyon  dolar harcadığı  geçen  yıl  yapılan  seçimin
kampanyasında, kampanyayı yapan reklam ajansı ile Erdoğan Toprak ve
Aydın  Ayaydın’ın  bir  akrabalığı  ya  da  arkadaşlığı  var  mı?  Adı  hiç



duyulmayan ve zerre katkı yapamayan o ajans3 seçimin arifesinde birden
nereden çıktı?

Sadece Bodrum’daki evi 10 milyon dolar olan ve dünyanın en zengin
emekli bürokratı diye yazılıp çizilen Aydın Ayaydın, üniversite yıllarında
benimle  beraber  belediye  otobüsüne binerken  bugün bu  acayip  serveti
maaşıyla mı edindi? Açıklayabilir mi?”

Sebahattin  Önkibar,  soruları  sorup  rahatladı.  Ama  bizleri  rahatsız  etti.
Şimdi  ise,  yanıt  bekliyor.  Beklesin  bakalım…  Çok  daha  bekler. 34.
Kurultay’dan önce sorularının cevabını bulabileceğini hiç sanmam!.. İsterse
çok saygı  duyduğu “dostuna” sorsun, belki  o  kendisine tatmin edici  bir
yanıt verebilir!..

Erdoğan  Toprak;  25  Aralık  2010  tarihinden  itibaren  Cumhuriyet  Halk
Partisi’nde Tanıtım, Basın ve Propagandadan sorumlu Genel  Başkan
yardımcılığı görevini yürütmüş. 17 Ağustos 2011’den itibaren de İdari ve
Mali  İşlerden Sorumlu Genel  Başkan yardımcılığı  görevine getirilmişti.4

Hiç  kuşku  yok  ki,  Ankara  İl  Başkanlığı’nın  hurdaya  giden  broşürlerinin
doğrudan hesabını sorması gereken parti yetkilisi Erdoğan Toprak’tı. Şimdi
anlıyoruz  ki,  onun  vereceği  hesap, 10 milyon  dolarlarla  ölçülüyormuş!?
Hesap uzmanlığı ile yıldızı parlayan Kılıçdaroğlu’nun ise, her nedense bu
konudaki sağırlığı devam ediyor!.. Hesap soranları görevden almak, geçici
olarak  sorunun  üzerini  örtmeyi  sağlayabilir.  Lakin  ortada  bir  yolsuzluk
varsa, onu kimse sonsuza kadar gizleyemez. Gün gelir hesabı sorulur. Gün
gelir, adamın boynuna yaftayı asarlar!. Nitekim öyle de oluyor!..

Deneyimlerimiz  bize  göstermiştir  ki,  hesap  sorma  mevkiinde  olup  da
sormayanlar, genellikle kendi hesaplarını vermekte zorlananlardır!..

Sözü  fazla  uzatmaya  gerek  yok  artık.  Kılıçdaroğlu’nun Y-CHP’sinin  üç
elemanı belli olmuştur. Yeni genel başkanı ile iki parti meclisi üyesini başa
yazın. Zor olan bu üçlü ile uyumlu çalışacak diğer parti meclisi üyelerini
seçmektir. 1283 Kurultay delegesinin bu nedenle işi kolay değildir… Her
halde onlar da kendilerini seçenlere vefa borçlarını böyle ödeyeceklerdir!..

Y-CHP’de işler böyle gideceğe benziyor: Körler sağırlar, birbirini ağırlar!..

3 http://necatiozkan.blog.com/2011/05/07/chp-kampanyasi-ve-strateji/

4 http://www.chp.org.tr/?pm=erdogan-toprak

http://www.chp.org.tr/?pm=erdogan-toprak
http://necatiozkan.blog.com/2011/05/07/chp-kampanyasi-ve-strateji/


UÇURUMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ!..
Memur Kemal’in danışmanı Şükrü Karaca; Suriye konusunda, sertlik yanlısı
Esat’a  esaslı  bir  karşılık  verilmesi  için  Erdoğan’ın  takip  edilmesini
önermiş!..  Kılıçdaroğlu  da  zaten  aynı  yoldadır…  Emperyalizmin
Ortadoğu’daki çıkarlarını korumak için görevlendirilmiş olduğu kanıtlandı.
Danışmanı Şükrü Karaca, Kemalizm’in can düşmanı Mümtazer Türköne’nin
önerisi  ile  1996 yılında DYP’nin  genel  başkan yardımcılığına  getirilmişti.
Şimdi  Y-CHP’nin  akıl  hocaları  arasındadır.  2007′de  AKP’den  Tokat
milletvekili  aday  adayı  iken,  “Tayyip  Bey’in  liderlik  sezgilerine
güveniyorum” diyerek, RTE’ye hayranlığını ilan etmişti. O günden bugüne
fikrinde  bir  değişiklik  olmadı.  Görüşlerini  memur  Kemal’e  de
benimsetebildiğine göre, başarılı sayılır!..

***

Basına yansıdığına göre, Can Dündar’ı da Y-CHP’nin danışmanları arasına
katılıyorlarmış. “Mustafa” adlı belgeseli ile Atatürk’ü itibarsızlaştırmak ve
Kemalizm’i  gözden  düşürmek  yarışında  başa  güreşiyordu.  İkinci
Cumhuriyetçi olduğunu da saklamıyor hazret. Yuvarlanan tencere misali Y-
CHP’ye ne de yakıştı!..

***

Başbakan Erdoğan’ın  siyasi  başdanışmanı  AKP Ankara milletvekili  Yalçın
Akdoğan, “Esat’ın temsil  ettiği Nusayri ailelerinin, dindar halka baskı ve
şiddeti  mazur  göstermesinin  İran  İslam  Devrimi  ilkeleri  ile  çeliştiğini”
söylemiş…  AKP  hükümetlerinin  ABD’nin  Ortadoğu’daki  politikalarına
taşeronluk  yapması  ve  sonuçta  milyonlarca  Müslüman’ın  katledilmesine
katılması, sanki İslami değerlerle bağdaşıyordu!.. İnsanda biraz utanmak
olur!..

***

Cumhuriyet’ten Utku Çakırözer Beşar Esat’la röportaj yaptı. Dünya çapında
bir gazetecilik başarısı sayılır. Sorulan bir soruya Esat’ın verdiği şu yanıtın
altını  çizdim:  “Suriye’nin  geleceğine  Suriye  halkı  karar  verir.  Dışarıdan
empoze  edilen  hiç  bir  şeyi  kabul  etmeyiz.  Her  şeyi  kendi  iç



dinamiklerimizle  belirleriz. Ben  kişisel  olarak  koltuğu  düşünmüş
olsaydım Amerikan telkin ve talimatlarını yerine getirirdim. Petro-
dolarların  peşinden  koşardım.  Kendi  ilkelerim  ve ulusal  tutumumdan
vazgeçerdim.  Ama  daha  önemlisi ülkeme füze  kalkanı  kurulmasına
izin verirdim.” Anlaşılan füze kalkanı önce Suriye’ye kurulmak istenmiş.
Esat  bu  dayatmayı  kabul  etmeyince,  görevi  bizimkilere  vermişler!..
Arkasından  Suriye  yönetimini  yıpratmak  üzere  kampanya  başlatılmış…
RTE’nin derdi Suriye’ye “demokrasi” götürmekmiş. Ne kadar da inandırıcı!..
Ayı ile yatağa girmenin bedeli her zaman ağır oluyor. Birkaç ay önce, can
ciğer kuzu sarması olup, kardeşçe görüntüler verilen bir dostla, bir gecede
adamı  düşman  haline  getirirler!..  Emperyalizme  göbeğinden  bağımlılık
böyle bir şeydir işte!..

***

Diyanet’in fetvasıyla AKP hükümetinin İslam’a aykırı olacak şekilde kürtaj
yasasını çıkarttığı sonunda ortaya çıktı. Irak’ta bir buçuk milyondan fazla,
Libya’da  yüz  binlerce  ve  Suriye’de  on  binlerce  Müslüman’ın  kanının
akıtılmasını  “cinayet” olarak  nitelendiremeyen  Diyanet,  kürtaj  için
“cinayettir” diyebilmiş!.. Hükümeti desteklemek için bu açıklamayı yapan
Diyanet,  hükümetin  karar  değiştirmesi  karşısında  şimdi  susuyor.  Bu
demektir  ki,  bizim  Diyanet,  “cinayet”in  kısmen  serbest  bırakılmasını
İslam’a uygun bulmuş!.. Dini siyasetin pisliğine bulaştırmanın sonucunda
olacağı buydu!..

***

Duruşmaya türbanı  ile  giren bir  kadını  uyaran Fatih yargıcı  Ayla Hanım,
Deniz  Feneri  soruşturmasını  yürüten  üç  savcı  gibi  sanık  sandalyesine
oturtulmuş…  Yargıtay’da  yargılanıp aklanan yargıcın,  Cumhuriyet
Başsavcılığı  peşini  bırakacak  gibi  değil.  Başsavcılığın  beraat  kararına
itirazını görüşecek olan Yargıtay Ceza Genel Kurulu, bakalım bağımsız ve
tarafsız  karar  verebilecek  mi?..  Yargıda  Cemaat’in  etkisi  olduğunu
söyleyemeyen Kılıçdaroğlu, delege hesapları ile meşgul olduğu için bu tür
haberleri her halde duymuyor!..

***

Fatih,  Ümraniye,  Bahçelievler  ve  Eyüp  belediyelerinin  de  aralarında
bulunduğu AKP’li  pek çok belediyenin aile danışmanlığı görevini yürüten
Seda  Üresin,  eşine ikinci  eş olarak  arkadaşını  önerdiğini  söyleyip,  çok
eşliliği savunuyormuş!.. Yabancı basının ilgisini çeken bu haber, laik devlet
düzeninden,  şer’i  devlet  düzenine  geçiş  aşamasında  olduğumuzu
gösteriyor. Laikliğin tehlikede olmadığını söyleyen ABD’nin memuru Kemal
Bey’e duyurulur!..

***

Kimine  göre,  Kılıçdaroğlu  hayal  dünyasında  geziniyor,  kimine  göre  ise,
kendisine verilmiş olan, halkı uyutma görevini yapıyor. Oldukça da başarılı
sayılır.  Türk  Silahlı  Kuvvetleri’nin  “ulusalcı”  subayları  ile  Türk  aydınlarını
“Silivri Hukuku” içerisinde boğan hükümetin haksızlıklarına temelde karşı
çıkmayıp; her seferinde eleştiri cümlelerinin önüne “Biz yargılanmasınlar
demiyoruz..”  cümlesini  ekleyerek  yapılanları  meşrulaştırmıştı…  TSK’yı



devre  dışı  bırakmak için,  tutuklu  CHP milletvekillerini  bile  karşıdevrimin
başarısı  için  feda  etmişler.  Yazık.  Y-CHP de AKP gibi  bu  büyük  projenin
içerisinde rol  almış!..  CHP’nin geçmişi  ile  hesaplaşmak, İnönü üzerinden
Atatürk’ü vurmak hep aynı amaca hizmet etmek içindi. Sebahattin Ali’yi
CHP  öldürmüş,  Nazım Hikmet’i  CHP sürdürmüş,  Dersim’deki  soykırımını
CHP yapmış, Kılıçdaroğlu AKP ile mücadele ederken; 1940′ların CHP’si ile
mücadele  ediyormuş  gibi  hissediyormuş  vb.  gibi  ihanet  kokan  sözleri,
ağızlarından yanlışlıkla kaçırmış değiller!..

 ***

Memur  Kemal,  okyanus  ötesinden  kendisine  verilen  görevlerin  çoğunu
yerine  getirmiş.  Bayağı  da  deşifre  olmuş.  Şimdi  onun  bıraktığı  yerden,
intihalci  Milli  Eğitim  Bakanı  Ömer  Dinçer  devam  ediyor.  İnönü’yü  ders
kitaplarından  çıkartmayı  kafaya  koymuş.  Bundan  böyle  Türk  gençliği,
Birinci  İnönü ve İkinci  İnönü savaşlarını  olmamış  kabul  edecekler.  İkinci
Dünya  Savaşı’na  Türkiye  girmiş  mi  girmemiş  mi,  bu  soru  da  yanıtsız
kalacak. Lozan’ı milletçe unutacağız… Sevr’e göre belirlenmiş sınırlar ile
yetineceğiz.  Garp  Cephesi  Kumandanı  İnönü  ders  kitaplarımızda  yoksa
onun  can  yoldaşı,  mücadele  arkadaşı  ve  lideri  Mustafa  Kemal  de  yok
sayılır. CHP’de CHP’liler yok ediliyor ama Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları
hep var olacakmış!?.. Dersim Milletvekili Hüseyin Aygün de yanında olacak
tabi.  Ona Türk  halkının  ihtiyacı  var.  Fetullah  Gülen’i  baş  tacı  yapan PM
üyeleri ile birlikte anılarımızda yaşayacaklar!..

Bu  kadarla  Kemal  Efendinin  istediği  yerine  geldi  mi  elbette  bilinmez!..
CHP’nin  ikinci  Genel  Başkanı,  İsmet  Paşa’nın  koltuğunda  oturup,  onu
öldürme  eylemine  iştirak  etmek  nasıl  bir  duygu,  çok  merak  ederim.
İnsanda biraz utanma olur, haya olur, ar olur!.. Başka bir şey demiyorum…

***

Y-CHP,  karşıdevrimi  gerçekleştiren  cephenin  en  önemli  aktörü  olan
Cemaati  ciddi  bir  şekilde hiç bir  zaman eleştirmemiştir… Bu noktada Y-
CHP,  üzerinin  örtünmesini  sağlayarak,  gerçeği  gizleme  görevini  yerine
getiriyor!..  Bugün  için  geldiğimiz  noktada,  özel  görevli  mahkemelerin
kaldırılması ile ilgili olarak, anayasa hukukçusu Prof. Süheyl Batum bakın
ne  diyor:”  Kaldırıldı  demek  cehalet  değilse  kötü  niyettir.  Halk  ve  bazı
gazeteciler bu konuda kandırıldı. Başbakan ‘kaldıracağım’ dedi, Cemaat
izin vermedi, kaldırılamadı”dedi… Cemaat MİT’in Başkanını yargılamaya
kalkışınca,  Başbakan:”  O  zaman  gelip  beni  de  alsınlar”  demedi  mi?
Başbakan Cemaatten korunmak için özel yasa çıkartıyor! Bütün bu olup
bitenlere  rağmen,  ABD’nin  Türkiye’deki  memuru  Kemal,  hangi  kanıtları
arıyor? 12 Eylül’de “hayır” dediği antidemokratik anayasa değişikliklerine
şimdi  hangi  gerekçe  ile  “evet”  dememizi  istiyor?  Lamı  cimi  yok,
karşıdevrim tamamlanmıştır ve buna en büyük katkıyı Y-CHP vermiştir. Y-
CHP  en  büyük  ihanetini,  M.  Kemal  Atatürk’e,  CHP’ye  ve  Atatürkçü
düşünceye karşı yaparak, bu yolu kendi elleri ile açmıştır!..

Hal böyle olunca ve başımızda Erdoğan bulununca, insanın sorası geliyor.
AKP iktidarda iken, Y-CHP’ye ne hacet?..

Tuhaf ama gerçek!..



Şimdi uçurumdan önceki son çıkışa geldik…

İşbirlikçi  ve  karşıdevrimci  Kemal  Kılıçdaroğlu  ve  suç  ortaklarının  bir  tür
“atama” ile belirledikleri  kurultay delegelerinin,  sürpriz  bir  kararla parti
yönetimini, patronlarından geri almalarını bekliyoruz!.. Uçurumdan sonraki
son çıkış burasıdır!..

Bence imkânsız da değildir!..

Yeni mücadele stratejimizi ondan sonra belirleyeceğiz…

Büyük  olasılıkla  Cumhuriyeti  yeniden  kurmak  için  Anadolu  yollarına
koyulacağız!..

“Brutuslar”ı bekleyelim hele!..

Ona göre, yolumuzu belirleriz!..



RECEP’İN Mİ KEMAL’İN Mİ İŞİ ZOR?
Ahmet  Hakan’ın  CNN’de  yayınlanan  programında,  Memur  Kemal’i  dört
gazeteci köşeye sıkıştırdı. Kemal Bey, Suriye’nin keşif uçağımızı düşürmesi
ile başlayan kriz nedeniyle yaptığı açıklamalarında “savaş kışkırtıcılığı”
yapmakla suçlandı. Y-CHP’nin genel başkanı, kendini savunurken iyice dibe
vurdu. Bir taraftan muhalefeti tatmin etmek için bir şeyler söyleyecekti,
diğer  taraftan  da  BOP eş  başkanlığının  kendisine  verdiği  Erdoğan
hükümetini destekleme görevini yerine getirecekti. Anlayacağınız ikili
bir görevi vardı. Asıl zor olan “ulusal” niteliği olmayan, sadece taşeronluk
görevinden kaynaklanan bir konuyu “ulusal sorun” olarak savunmaktı!..
Memur Kemal’in hakkını yememek lazım. Elinden geleni yaptı yine… Ne
var ki, dava muhannetti!..

İki arada bir derede kalan Kılıçdaroğlu ne yapsın?..

Gerçi  yeni  patronu  eş  başkan  Erdoğan: “Yaşadığımız  bu  menfur  olayın
ardından  yurt  içinde  böyle  bir milli  meselede,  devletin,  hükümetin,
TSK’nın haksız, mesnetsiz ve insafsız bir şekilde ortaya konulması en hafif
tabirle  aymazlık  ve  sorumsuzluk  olur. Biz  siyasi  partilerimizin  süreç
boyunca aynı olgun tavrını sürdürmelerini rica ediyoruz. Özellikle Esad
rejiminin bu alçakça saldırısını mazur gösterecek şekilde yorumlar yapmak,
kendi  ülkesini  ve  yönetimini  zan altında  bırakmak sorumlu bir  davranış
olmayacaktır. Kimsenin karnından konuşma ve söylemlerde bulunma lüksü
yoktur,  olmamalıdır.” 5 Diyerek,  Suriye’ye  ilişkin  politikaları  eleştirmeyi
düşünenleri  bile,  peşinen  “ülke  menfaatlerine  zarar  vermekle”
suçlamış ve Kılıçdaroğlu’na bu “milli mesele”yi savunması için epey yol

5 http://www.haberturk.com/gundem/haber/753923-gazabimiz-siddetlidir

http://www.haberturk.com/gundem/haber/753923-gazabimiz-siddetlidir


açmıştı.  Yine  de  ana  muhalefet  başkanı  sıfatıyla,  bu  konuyu  hem
eleştirmek hem de desteklemek çok kolay değildi!..

Bu  işe  Y-CHP mecburdur. Zira  memur  Kemal  ve  ekibini  CHP’nin  başına
getirmenin  diyeti  er  geç  ödenecekti.  İyice  açığa  çıktı  ki,  ABD’nin  BOP
kapsamındaki politikalarını savunma görevi Y-CHP’ye verilmiştir!..

Bu yüzden Kılıçdaroğlu, CNN TÜRK’te gazetecilerin sorularını yanıtlarken,
ne şiş yansın ne kebap babından cevaplar vermek zorunda kaldı…

Genelde  hükümetin  dış  politikasının  yanlış  olduğunu  savunan  memur
Kemal, özelde Suriye’ye karşı izlenen dış politikanın neden hatalı olduğunu
anlatmaya  çalıştı.  Buraya  kadar  söyledikleri,  iç  kamuoyuna  dönüktü  ve
doğruydu… İtirazımız olamaz. Ne var ki, Y-CHP’nin genel başkanına göre,
iç  politikada  “yalan”  söyleyerek,  halkı  kandırmak  mümkün
görüldüğünden,6 Erdoğan’a fazla yüklenemedi… Buna itirazımız var!..

Sonra  sıra  keşif  uçağımızın  düşürülmesini  “ulusal  mesele”  olarak
tanımlamaya  geldi.  ABD’nin  Ortadoğu’daki  çıkarlarını  korumak  için,
taşeronluk  görevini  yapan  AKP  Hükümetinin, “Yurtta  Sulh,  Cihanda
Sulh” şeklinde formüle edilmiş  temel  dış  politikamıza taban tabana zıt
olan Suriye politikası, hiçbir şekilde Türk halkının önüne “ulusal sorun”
olarak getirilip, dokunulmazlık zırhına büründürülemez!..

Türkiye  Cumhuriyeti  devletinin,  Suriye  rejimini  “demokratikleştirmek”
görüntüsü altında, iç işlerine karışması,  rejim muhaliflerini desteklemesi,
mevcut  meşru  rejimi  devirmeye  çalışması  hiç  bir  şekilde  savunulamaz.
Kendi rejimini demokratikleştiremeyen bir ülkenin, başka bir ülkedeki rejimi
“demokratikleştirmeye”  çalışması  inandırıcı  da  değildir.  Üstelik  işbirliği
içerisinde olduğu ve bu iş için parasını (hibe) kabul ettiği Suudi rejiminin,
demokratikleşme yolunda en küçük bir çabası da yoktur!..

Size, kim, niçin inansın?

Hükümetin,  bu  gerçekleri  savunanlara  karşı  “vatan  hainliği”ne  varan
ağırlıkta  suçlamalarda  bulunması,  suçüstü  edildiğinin  kanıtıdır  ve  ibret
vericidir…

KILIÇDAROĞLU  İSE,  HÜKÜMETİN  ALACAĞI  HERKARARI
DESTEKLEYECEĞİNİ  SÖYLEYEREK,  TEMELDE  HÜKÜMETİN  YANLIŞ

6 İç politikada yalan söyleyebilirsiniz, halkınızı kandırabilirsiniz ama dış politika öyle değil, 
derinlikli bir politikadır. Boğazınızda dokuz boğumu unutmayacaksınız. Lafı söylerken 
düşüneceksiniz, tartacaksınız, nereye gider bu lafım diye düşüneceksiniz çünkü dış 
politika ülkelerin tarihinde iz bırakan politikadır.http://www.chp.org.tr/?manset=chp-lideri-
kilicdaroglu-tbmm

http://www.chp.org.tr/?manset=chp-lideri-kilicdaroglu-tbmm%E2%80%99deki-grup-konusmasinda-%E2%80%9Cbasbakan%E2%80%99a-yalanci-cobanlik-yakismaz%E2%80%9D-dedi-ve-%E2%80%9Ceger-uluslararasi-caydiriciliginiz-bir-kez-sinandiysa-kay
http://www.chp.org.tr/?manset=chp-lideri-kilicdaroglu-tbmm%E2%80%99deki-grup-konusmasinda-%E2%80%9Cbasbakan%E2%80%99a-yalanci-cobanlik-yakismaz%E2%80%9D-dedi-ve-%E2%80%9Ceger-uluslararasi-caydiriciliginiz-bir-kez-sinandiysa-kay


POLİTİKALARINI  MEŞRULAŞTIRMIŞ  VE  KENDİ  KALESİNE  ESASLI  BİR  GOL
ATMIŞTIR!..

22 Eylül 2003′te Dubai’de imzalanan anlaşma ile Türkiye; 1 milyar dolar
hibe  karşılığında  “Kuzey  Irak’a  tek  taraflı  asker
konuşlandırmayacağının”,  yani  sınır  ötesi  askeri  harekât
yapmayacağının taahhüdünü vermişti…7

Şimdi  ise,  Suudi  Kralı’nın  hibe  ettiği 10  milyar dolar  karşılığında
Suriye’deki rejimi devirmek için elinden geleni yapacakmış…8

Kimine göre,  bu  10 milyar  dolar,  Sevda Tepesi’nden  geçirilen  imar  için
verilmiş bir rüşvettir!.. Kimine göre, Suriyeli muhalifleri finanse etmek için
gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın; para için “…geldi demedim,
gelebilir dedim” 9 diyerek lafı çevirdiğine aldanmamak gerekir… Para işin
içine girdi mi AKP hükümetinin yapamayacağı iş yoktur!..

AKP’nin  bu  aç  gözlülüğü  yüzünden,  devlet  olarak  “paralı  asker”
durumuna düşürülmüşüz… Bundan böyle “tetikçi” de diyebilirler bize.…

Biliyorsunuz,  ABD  ile  aramızda 2  sayfa  9  maddelik,  “Mondros
Mütarekesi” gibi bir anlaşma da vardı!..

Bu anlaşma halen yürürlükte midir?..

Maddeleri nasıldı?..

7 Kuzey Irak’a girmeme karşılığında verilen 1 milyar 
Dolarhttp://haber.gazetevatan.com/0/126162/4/Haber

8 Suudi Kralından 10 milyar Dolarhttp://siyaset.milliyet.com.tr/chp-li-vekiller-suudi-krali-
nin-hibe-ettigi-10-milyar-dolari

9 Çevre ve Şehircilik Bakanı http://ekonomi.milliyet.com.tr/bayraktar-10-milyar-dolar-geldi-

demedim

http://ekonomi.milliyet.com.tr/bayraktar-10-milyar-dolar-geldi-demedim-gelebilir-dedim/ekonomi/ekonomiyazardetay/25.06.2012/1558366/default.htm
http://ekonomi.milliyet.com.tr/bayraktar-10-milyar-dolar-geldi-demedim-gelebilir-dedim/ekonomi/ekonomiyazardetay/25.06.2012/1558366/default.htm
http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-li-vekiller-suudi-krali-nin-hibe-ettigi-10-milyar-dolari-sordu/siyaset/siyasetdetay/25.06.2012/1558577/default.htm
http://siyaset.milliyet.com.tr/chp-li-vekiller-suudi-krali-nin-hibe-ettigi-10-milyar-dolari-sordu/siyaset/siyasetdetay/25.06.2012/1558577/default.htm
http://haber.gazetevatan.com/0/126162/4/Haber


Neredeyse unutulup gitti!…

O  bakımdan  hafızalarımızı  tazelemeliyiz.  Gelin  önce  dönemim  Dışişleri
Bakanı Abdullah Gül’ün Vatan Gazetesi’ne verdiği demece bir göz atalım.10

Sonra da anlaşmanın maddelerine bakarız…

Ondan sonra daha sağlıklı  karar verebiliriz.  ABD’ye taşeronluk mu daha
zordur  yoksa  ABD  çıkarlarını  savunmak  mı?..  Zurnanın  zırt  dediği  yer
Apo’nun  İmralı’dan  çıkartılıp  Bursa’ya  götürülmesi  idi.  Y-CHP’nin  genel
başkanının bu görüşmeler hakkında söyleyecek sözü yoksa o da suçüstü
edildi demektir!..

10 Vatan Gazetesinin kupürü



MEHMETCİKLER-MEHMETLER VE DAMAT 
FERİTLER!..
GİRİŞ:”VATANA HİZMET!”

AKP’yi  iktidara  getirmenin  bedelini,  yine  köylü  Mehmet  Ağa  ile  oğlu
Mehmetçik ödeyecek!.. Mehmetçik’in askerlik görevini paralı olarak yapma
olanağı yok!.. Çürük raporu alamaz, torpili yok. Karargâhta “yazıcı” olarak
da kalamaz!..  Maşallah boyu 1.80’i  geçmiş, vücudu çelik gibi,  bacakları
yay. Bordo renkli komando beresi, keratanın başına ne de yakışır!..

Emperyalizmin  Ortadoğu’daki  öncelikli  hedefi; ikinci  İsrail devletini
kurmaktır. Çok şükür, bunu en ahmağımız bile öğrenmiştir. Bundan böyle,
ABD’nin çıkarları, bu iki İsrail tarafından korunacaktır. Hem de bir birlerine
göz kulak olurlar!..  İyi  mi? Bundan böyle, bu amaca hizmet eden bütün
eylemleri, “vatana hizmet” olarak kabul edeceğiz. Bu terimi, Türk halkına
benimsetmek zor  gözükebilir,  ama imkânsız  değildir.  Görev  tanımını  bu
şekilde yapıldıktan sonra, sıra Mehmetçik’in babası Mehmet’i ikna etmeye
gelecek.  Bu  oyunda  Mehmet’e  düşen  ödev  çok  önemlidir.  Zira  oğlu
Mehmetçik’i,  “vatan  sevgisi”  ve  “vatana  hizmet”  aşkıyla  büyütecek
olan  odur.  Mehmetçik’e  “şehit”  olmanın  kutsallığını  da  o  öğretecek.
Mehmetçik, ancak bu şekilde öteki dünyanın “Cennet” olacağına inanıp,
korkusuzca mevziden çıkarak öne atılabilecektir…

Bu nedenle, baba Mehmet’in gözünden büyük fotoğrafı kaçırmak gerekir.
Ancak o zaman işler yoluna girebilir!..

Mustafa Kemaller, gerçeği anlatmak için, isterse üstünü başını paralasınlar,
Damat  Feritler,  bu  senaryo  ile “vatana  hizmeti”  kesintisiz
sürdürebilirler!..  “Müttefkler”in  yalanları  da  aynı  makamdan  gelip
eklenince,  bizim  Mehmetçik  vatan  uğruna  bin  defa  feda  edilebilir!..
Gerekirse baba Mehmet de oğlunun bıraktığı yerden, görevi devralabilir.
“Şahadet şerbetini içmek” için sıraya girmiş bir milletiz biz. Düğüne gider
gibi  cepheye  koşan  kınalı  kuzularımız,  öyle  olduğumuzu  defalarca
kanıtlamışlardır!..



Her zamanki gibi kabarık şekilde gelecek faturayı, iki tarafın Mehmetçikleri
ile Mehmetleri Alman usulü ödeyecekler!.. İmkânı olsa da sorsalar, iki taraf
da vatan hizmetinde olduğunu söyleyecektir. Ve de şehitlik mertebesinde
elbette!.. Kâfir ise, her zamanki gibi ters köşeye yatmıştır!..

Türklerin,  Coniler  tarafından  yazılmış  bu  kötü  kaderi,  yakında
değişecektir!..

Moralimizi  bozmayalım;  yurtseverlerin  cephesinde  toplanmanın  vakti
gelmiştir!..

BÜYÜK FOTOĞRAFTAKİ YERİMİZ: PİYON!

Bir tarafta, Şangay İş Birliği Örgütü (ŞİÖ) var, diğer tarafta ABD’nin vurucu
gücü NATO. Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP), özünde Ortadoğu’nun
ve  Ön  Asya’nın doğal  kaynaklarını  ele  geçirip,  yağmalamayı
amaçlayan bir kirli  savaştır.  Biz ne yazık ki, bu savaşta  NATO tarafında
kalmışız!..  Tunus’tan  başlayarak,  Suriye’ye  kadar  getirilebilen  “Arap
Baharı”, bakalım Suriye Devlet Başkanı Esat’ı da alaşağı edebilecek mi?..

Ruslar,  aylar  önce  “Libya’da  yaptığımız  hatayı  Suriye’de
tekrarlamayacağız”  diyerek,  savaş  gemilerini  Suriye  açıklarına
göndermiştir.  Her  ne  kadar,  son  olarak  gönderilen  helikopter  yüklü
gemileri,  İngilizlerin  sigorta  şirketince,  sigortalanmayarak  geri  dönmeye
zorlanmışsa da bu durum, sonuca pek etkili olamayacaktır!.. Ortak çıkarları
söz konusu olduğunda, baba-oğul emperyalistler, nasıl da birlikte hareket
ediyorlar!..

ABD ise, daha önceki  kararından dönerek,  aralarında uçak gemileri  de
bulunan savaş filosunu Akdeniz’e yönlendiriyormuş!.. Bir uçak gemisini de
Basra Körfezi’ne gönderiyorlar!..

Rusya, Çin, İran ve Suriye; Doğu Akdeniz’de, Suriye’nin kara ve hava
sahasında, Ortadoğu’da şimdiye kadar görülmemiş büyüklükte, bir tatbikat
yapacaklarını ilan etmişler. Bu tür tatbikatlara askeri terminolojide; “örtülü
şekilde  konuşlanma”  da  denir.  Durum  böyle  iken  böyle  işte.  Tatbikat
haberini ise, İran’ın resmi haber ajansı FAS, bütün dünyaya duyurmuştu!..

Rusya,  Kazakistan,  Kırgızistan,  Tacikistan,  Beyaz  Rusya ve
Ermenistan’ın  oluşturduğu Kolektif  Güvenlik  Anlaşması  Örgütü  (KGAÖ)
Genel Sekreteri Bordyuzka, Suriye’de Barış Gücü konuşlandırmak için, ilk
aşamada 20 bin mavi bereliyi Suriye’ye göndereceğini açıklamıştır…11

Yeri  gelmişken söyleyelim; bizim keşif  uçağımız, tam da bu tatbikatların
yapılacağı alanda düşürülmüştür!..

Suriye’nin egemenliğini ihlal eden keşif uçağımızın, orada ne işi
vardı?.. Hangi görevi yapıyordu?

11 05.06.2012 tarihli Aydınlık gazetesi



En can alıcı olan bu soruların yanıtını, hükümetimiz hala verebilmiş değil…

Verebileceğini de sanmam…

BİRKAÇ ADIM GERİYE DOĞRU:GÖREMEYİZ!..

Bu  olaylardan  birkaç  gün  önce,  Amerika’nın New  York  Times adlı
gazetesi;  son birkaç hafta içinde, CIA ajanlarının Türkiye’nin güneydoğu
sınırından,  Suriyeli  muhaliflere  silah  gönderdiği  haberini  vermiş!..
Aydınlık, silah  sevkiyatı  yapılan  merkezlerden  birinin  Reyhanlı’nın
Bükülmez  köyü,  diğerinin  Cilvegöz’e  yakın  Sansarin  köyü  olduğunu
yazmış…

Guardian gazetesi,  Türkiye’de  konuşlanmış  olan  Hür  Suriye  Ordusu’na
(HSO) 10 milyar dolar savaş parasının gönderildiğini duyurmuş!..

Suriyeli  muhalifleri  Türkiye’de  barındırıyoruz.  Suriye’ye  göre,  onların
teröristlerini  silahlandırıyoruz  ve  kendi  ülkelerine  saldırmalarına  göz
yumuyoruz. Bu tutumumuz yüzünden, PKK‘nın Kuzey Irak’tan Türkiye’ye
yapılan  saldırıları  için,  Irak  devletine  söyleyecek  bir  tek  sözümüz
kalmamıştır!..  Hükümetimiz,  sabah  akşam  ve  her  fırsat  bulduğunda,
Suriye’nin devlet başkanı Beşar Esat’ı kötülüyor. Başbakan’ımız, komşu bir
ülkenin, yasal hükümetinin düşürülmesi için elinden ne geliyorsa yapıyor.
Hükümetimiz,  açıkça  komşumuzun iç  işlerine  karışıyor.  Hiç  ilgisi
olmadığı halde, “Suriye bizim iç işimizdir” bile diyebiliyor!.. Nihayet bu
eş  başkan,  Beşar  Esat’a,  sonunun  Kaddafi  gibi  olacağını  dahi
söyleyebiliyor!.. Sanki bizde asayiş berkemaldir, sanki bizde demokrasi ve
özgürlük vardır. Komşumuzda da olsun diye ısrar ediyoruz!.. Trajikomikliğe
bakar mısınız?..

Bu bizimki düşmanca bir tutumdur ve bu nedenle, Suriye hava savunma
sistemlerinin,  Türk  savaş  uçaklarını  “düşman”  olarak  tanımlaması  son
derece doğaldır!..

PKK, BÖLGEDEKİ AKTÖRLERDEN BİRİ Mİ?

Ağır  silahlarla  gelen 300  PKK militanı,  Dağlıca’ya  ikinci  kez  saldırdı.
Uludere’de 40 kişiyi gören o meşhur insansız hava araçlarından tık yok!
Olan 8 Mehmetçik’e  ve  74  milyon  Türk  halkına  oluyor.  Geçenlerde
şehitlerimizle  birlikte,  gözyaşları  arasında  hükümetimizi  de  toprağa
verdik!.. İnşallah hortlayıp bir daha başımıza dönemezler!..

PKK’ya gelince, o  emperyalizmin  Ortadoğu’daki  bir  maşasıdır.  Bazen
katırların  sırtında  ateşli  bir  ağır  silah  oluyor,  bazen  de  kamçı  olarak
kullanılıyor.  Kamçı  olarak,  daha çok AKP hükümetlerini  hizaya getirmek
için  işe  yarar… Asla  akıldan  çıkarmamamız  gereken  bir  tespit  yapalım.
TSK, PKK’ye karşı, hiçbir zaman ciddi bir askeri operasyon yapamamıştır.
Doğru mu? Halkın gazını almak için başlatılan sınır ötesi operasyonlar bile,
ABD tarafından  engellenmiştir. ABD’nin  desteği  ile  iktidara  gelen  bir
hükümetin, ABD’ye rağmen, ABD’nin maşasına karşı, silahlı bir operasyon
yapamamasına da fazla şaşırmamak gerekir. Genelkurmay Başkanımızın,
Kandil’e  yapılacak  bir  askeri  harekâttan  önce, ABD’den izin alınması
gerektiğini  söylemesi;  bu durumun en yetkili  ağızdan bir itirafıdır. Hal
böyle  olunca,  Dağlıca’da  görev  yapmayan veya  yapıp  da  bizi  haberdar



etmeyen HERON’lardan ötürü, ABD’ye sitem etmemiz dahi  söz konusu
olamayacaktır!..

“KÜRT SORUNU”: YOKTUR!..

30 yıldır  sürdürülen  “terör  sorunu”nu, ABD’den  bağımsız  olarak
düşünüp,  “Kürt sorunu”  şeklinde isimlendirmek ve buna göre, çözüm
arayışlarına  girmek;  arka  kapıdan  çıkarak  emperyalizmin  hizmetine
girmekten başka bir anlama gelmez!..

TÜRKİYE’NİN EN İYİ İHRAÇ ÜRÜNÜ:ASKERİ!..

ABD’nin dünya jandarmalığına itiraz eden ülkelerin, (Rusya, Çin, İran ve
Suriye) örtülü olarak konuşlandıkları Suriye kara sularında, keşif uçuşu
yapmak  üzere  görevlendirildiği  anlaşılan  iki  Türk  uçağından  biri
düşürülmüş.  Birinci  görüşe göre;  düşürülen keşif  uçağı,  Suriye’nin  hava
savunma  sistemini test  etmek amacıyla  gönderilmiş  ve  uçağımız
içerisindeki  Mehmetçikler   ile  birlikle “yem” olarak  karşı  tarafın  önüne
atılmıştır!..  Diğer  görüşe  göre  ise;  ABD’nin  Suriye’ye  silahlı  müdahale
edemeyeceğini kabul  edip,  açıklamasından  sonra,  müdahale  etme
görevini, Türkiye’ye vermiş olduğudur. Bu görüşe göre; Türk halkı, böyle bir
müdahaleyi “vatan görevi” olarak algılamayacağı ve Erdoğan hükümeti
de  müdahale  için  istediği  şartları  olgunlaştıramadığı  için  bir  oldubitti
durumu  yaratılmıştır. ABD tarafından  Türkiye  ile  Suriye’yi  savaşır
durumuna getirebilmek için, bu kışkırtma tertip edilmiş olabilir. Örneğin;
bizim uçağımız, uluslararası sulardan gelip, Suriye karasularına yakın bir
şekilde  geçerken, uydu marifeti ile  kontrolünü ele  geçirilip,  sınırı  ihlal
eder duruma getirilmiş ve sanki Suriye’ye saldıracakmış gibi, karşı tarafın
hava savunma sistemleri üzerine doğru uçurtulmuştur. Bu düşünce, teknik
ve teorik olarak olasılık dahilindedir… Bu konu ile ilgili geçmişte yaşanmış
bazı olayları anımsamak gerekir. O olayları dipnota yazdım, merak edenler
oradan okuyabilirler. 12

Erdoğan’ın,  aylardır  Suriye  yönetimine  karşı  sürdürdüğü  bu  düşmanca
tutum, geri dönüşü imkânsız şekilde, her gün yeniden tırmandırılmaktadır.

12 Uzun bir süreden beri Türk savaş uçaklarının ABD tarafından yapılan yazılımlarının, 
ABD ve İsrail uçaklarını “dost” olarak tanımladıkları, bu uçaklara karşı görev yapmalarının 
imkansız olduğu anlatılıyor. Güya bu sorunun çözümü için yazılım geliştiren ASELSAN’in 
Türk mühendislerinden üç tanesi 6 ay içerisinde arka arkaya öldürülmüşlerdir:Mühendis 
Hüseyin Başbilen, 7 ağustos 2006′da Ankara Pursaklar-Ayancı Yolu’nda aracının içinde 
boğazı ve bilekleri kesilmiş halde bulunmuştu. (Burada anlaşılamayan ilginç bir nokta: 
İntihar ettiyse, hem bileğinin hem de boğazını nasıl kesmiş olduğudur.) Otomobilin arka 
koltuğunda Başbilen’in çantası bulunmuş, ancak içerisinde milli tank projesi ile ilgili 
sunumlar bulunamamıştı. Başbilen’in, ölümünden bir kaç gün önce, Türkiye’nin savaş 
teknolojisinde dış bağımlılığını ortadan kaldıracak çalışmalarına ilişkin bir sunum yapacağı
ifade ediliyormuş…
Bu olaydan yaklaşık 5 ay sonra, yine intihar ettiği iddia edilen mühendis Halim Ünal, 
Ankara Eymir Gölü kenarında, kafasına sıkılan tek kurşun ile ölü olarak bulunmuştu. Halim
Ünal yaşasaydı, ölü olarak bulunduğu tarihten bir kaç gün sonra evlenecekti… İntihar 
etmesini hiç kimse kabullenemedi… 
Bu olaydan 9 gün sonra ise, mühendis Evrim Yançeken, Ankara-Batıkent’te oturduğu 
binanın arkasında ölü bulunmuştu. Genç mühendis, binanın 6. katından atlamıştı, Acaba 
atlamaya zorlanmış mıydı veya atılmış mıydı? Hiçbir zaman öğrenilemedi. ODTÜ mezunu 
elektrik mühendisinin mutlu bir hayatı olduğu biliniyordu…



TSK’ni  “NATO  görevi”  adı  altında,  emperyalizmin  hizmetine  sokan
Erdoğan  hükümetine,  iç  kamuoyunda,  ne  yazık  ki,  ciddi  bir  direnç
gösterilmemiştir. Uzmanlar, “üst düzey resmi bir özür” ve “tazminat”
ile olayın “kaza kırım defterine” kaydedilip kapatılabileceğini tartışıyor!..

MUHALEFET NEREDE?..

Bütün  bu  emperyalist  kışkırtmalar  ve  sahtekârlıklar  karşısında;
sağduyuyu temsil ederek, dillendirmesi gereken muhalefettir. Ne yazık ki,
ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, emperyalizme
karşı  ilk  başarılı  savaşı  veren  Ulu  Önderimiz  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün
koltuğunun hakkını  verememiştir.  Daha da kötüsü, bu olayda da yanlış
mevzide konuşlanarak, daha önce hakkında söylenenleri doğrulamıştır.
Ana muhalefetin ilk  tepkisi  “Bizim uçağımızın Suriye kara suları  ve
hava  sahasında ne  işi  vardı,  hangi  görevi  yapmak üzere  orada
bulunuyordu?”  sorusunu  sormakla  başlamalıydı.  Bunun  yerine
“Uçağımızın düşürülmesi, bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil.
Uçağın kasten düşürüldüğü ortadadır.  Sineye çekilemez”  demesi,
belki Y-CHP’nin duruşuna uygun düşebilir  ama CHP’liler için büyük bir
talihsizlik  olmuştur!..  Bundan  sonra,  Gençlik  Kurultayı’nda
söylediklerinde,13 samimi olmadığı 

Ortadadır ve hiç bir inandırıcı olamamıştır. CHP gençliği, Kılıçdaroğlu’nun
bu son öğüdünü tutacak olsaydı, yarından tezi yok, taşla sopayla onu ve
arkadaşlarını CHP’nin Genel Merkezi’nden kovalamaları gerekirdi!..

Bu tartışmanın önümüze getirdiği sorun; savaş uçaklarımızın “yazılım” sorunu bulunduğu 
ve bu nedenle de kontrollerinin de ABD’nin elinde olduğudur. Nitekim, F-35 savaş 
uçaklarının “uçuş kodları”da ABD tarafından verilmediği için iki ülke arasında kriz 
çıkmıştır. Uçak Tanıma Sistemleri: Savaş uçağının kime ateş açıp, kime açılmayacağına 
karar veren sistemlerdir. F-16’larda da durum aynıymış. Türk mühendisler bu kodları 
çözmek üzereyken, bir başka ifadeyle savaş uçaklarımızı millileştirmeye çalışırken birileri 
tarafından öldürülmüşlerdir!..

13 Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ve Bursa Nutku’nu unutmayın. Mutlaka ama 
mutlaka bir cebinizde Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi bir başka cebinizde de 
Atatürk’ün Bursa Nutku bulunsun. Gençliğe hitabe ile Bursa Nutku’nu cebinizden 
ayırmayın



DAMAT FERİT, MEMUR KEMAL VE ZEKİYE!..
Üç yıl önce Baykal’dan istenip alınamayanı, bugün Kılıçdaroğlu “gönüllü”
olarak  vermek  üzere  yola  çıkartıldı.  Üstelik  o  zaman,  Cumhurbaşkanı
Abdullah  Gül’ün  Meclis’i  açış  konuşmasında  söylediği  “Sorunu  biz
çözmezsek gelir başkaları çözer” şeklindeki “tehdit” dolu sözlerini de
sahiplenerek.  Bu arada onu da bir  çırpıda aklamış  oldu.  Memur Kemal,
altından kalkamayacağı  kesin  olan  bu rol  için,  soyunup sahneye neden
çıktı?… İktidarın borçlarını ödemek ona mı kaldı!..

Gandi Kemal daha ilk gün duvara tosladı. Elindeki program oldukça sıkıcı.
Birinci  maddesinde  Bahçeli’ye  yalvarmak  var;  ikinci  maddesi  Erdoğan’a
yakarmakla sınırlı!.. Gerisini kendi de bilmiyor, gizliymiş!..

Y-CHP‘nin  masum  yüzlü  genel  başkanı  memur  Kemal,  birincisinden
yaklaşık  üç  yıl  sonra,  bu  defa  açıkça  “tehlikeyi”  de  göstererek  şöyle
demiş: “İşin tehlikesi nedir ben size söyleyeyim. İşin tehlikesi şu: Eğer bu
sorunu  TBMM’de,  bu  ülkenin  milletvekilleri,  genel  başkanları,  siyasal
partileri çözmezse; bu sorunun çözümü için başka mahfller devreye
girer.”14

Bizim çözmememiz halinde,  “başka mahfillerin” devreye gireceği  sorun,
acaba  bizim  midir  yoksa  başkalarının  mı?  Önce  bu  sorunun  yanıtını
vermeliyiz,  değil  mi?.. Bize  rağmen,  başkaları  o  sorunu
çözebilecekse; onlara rağmen, sorunu bizim çözmemiz veya ortaya
çözüm  diye  koyduğumuz,  gerçekte  çözüm  müdür  yoksa  bize
dayatılan bir istek mi? Kim ne derse desin, bu konun en can alıcı noktası
burasıdır!..

14 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-surece-destek-vermeyen-mhpyi-
elestirdi-h3650.html

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-surece-destek-vermeyen-mhpyi-elestirdi-h3650.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-surece-destek-vermeyen-mhpyi-elestirdi-h3650.html


Baykal’ın “Kaset Komplosu” ile  genel  başkanlıktan düşürülmesinin  bir
nedeni  vardı  herhalde.  Komplo  benim gibi  müzmin  Baykal  muhaliflerini
tatmin  etmek  için  yapılmış  değildi.  “Kürt  Sorunu”  konusunda  izlediği
tutarlı siyasi duruş, Baykal’ın siyasetteki sonu oldu. Sanırım Kemal Bey’in
sonunu  bu  konudaki  ilkesizliği  ile  tutarsızlığı  getirecek!  Deniz  Baykal,
yukarıdaki  sözleri  nedeniyle,  Abdullah  Gül’ü,  Birinci  Dünya  Savaşı
sonrasında Osmanlı’nın sorunlarını çözmeyi düşman devletlere bırakmayı
kabul eden Damat Ferit’e benzetmişti. Gül bu benzetmeye çok kızdı. Meclis
zabıtlarında  olmasına  rağmen,  sözlerini  inkâr  etmişti.  Memur  Kemal,
Abdullah Gül’ün o günkü rolünü çalmakla, Damat Ferit’i bile yaya bıraktı!..

Kabul etmek gerekir ki, bize ait bir sorunu, biz çözmediğimiz için başka
mahfiller çözebiliyorsa, o oyunda bize, konu mankeni olmaktan öte, başka
bir rol verilmemiştir. Bir başka söyleyişle, bizim çözümümüz, o mahfillerin
istediği  şekilde  olacak  ki,  kabul  edilsin.  Aksi  halde  “mahfiller”  kendi
çözümlerini dayatırlar… Ayı ile yatağa girmenin böyle sonuçları her zaman
vardır!..

Lafı fazla dolaştırmaya gerek yok. Kemal Kılıçdaroğlu’nun söylediği özetle
şudur: Gelin bu sorunu ABD ve AB‘nin de isteğine göre, (GOP’ne uygun bir
şekilde)  biz  çözelim…  Böylece  halkın  gözünde  çözümün  sahibi  de  biz
görünmüş oluruz!.. Bu şekilde, belki Türk halkını bir süre daha kandırmaya
devam edebiliriz.  İktidarıyla  ve  muhalefetiyle,  işgal  kuvvetlerinin  elinde
kukla olmadığımızı anlatmış oluruz!.. Projenin müellifine göre beklenti; bu
fikre bütün partilerin  balıklama atlayacağıydı.  Ne olduysa,  bu defa MHP
masaya hiç  yanaşmadı.  Bağımsız  Kürt  milletvekili  Leyla  Zana  da  araya
girerek; “Ben Tayyip Erdoğan’ın bu işi çözeceğine inanıyorum. Buna
dair  umudumu  da,  inancımı  da  asla  yitirmedim.  Yitirmek  de
istemiyorum” demesi  ile BDP‘lilerin  ve Kılıçdaroğlu’nun fyakası
fena halde bozuldu… Kürt sorununun çözümü konusunda, en güçlü lider
olarak Erdoğan’ı işaret edince, Kılıçdaroğlu da kendi kalesine attığı gol ile
kaldı!..

Kemal Bey’in sabah akşam MHP‘yi ikna etmek üzere yalvarmasının nedeni
budur…

Kılıçdaroğlu’nun  Başbakan’dan,  bu  iş  bitene  kadar azarlayıcı  üslup
kullanmaması için ricacı olması da bu yüzden olsa gerekir…

Belli  ki,  memur Kemal, CHP genel  başkanlığına getirilmenin diyetini  bu
şekilde ödeyecek. Elin aklı ile gerdeğe girenin başına daha ne işler gelir!
İşin  sonunda  Kemal  Bey’in siyasi  hayatının  sonlanması da  söz
konusudur.  Bunu  kendisi  de  çok  iyi  biliyor  zaten.  O  yüzden,  bu  olasılık
gerçekleşmeden  önce, “Vatan  yahut  Silistre” piyesindeki Zekiye
karakterini  oynuyor.  ”Bu  ülkenin  çıkarları  eğer siyasi  hayatımın
sonlandırılmasını uygun görürse ben siyasi hayatımı bu ülke için feda
etmeye hazırım. Her türlü riski alırım. Yeter ki bu ülkenin çıkarları, birliği,
bütünlüğü  korunsun”  sözlerinin,  bu  endişeyle  söylendiğini  anlamak  için
kâhin olmaya gerek yok!..

Güya  Kılıçdaroğlu’nun  “Kürt  Sorunu”nun  çözümü  konusunda  bir planı
varmış!..



“Akil adamlar”a peşinen teslim olan Y-CHP, kendine olan güvensizliği ile
birlikte akılsızlığını da bu sözleri ile itiraf etmiş oluyor… Sonra da ciddiye
alınmak istiyor!.. Nerde o yoğurdun bolluğu!..

Bizimki sanki yeni bir “buluş” yapmış gibi planını gizli tutuyor. Bu konuda
bir  plan  varsa,  partinin  yetkili  organlarında  tartışılmamış  olduğu  da
kesindir. Zira CHP‘nin resmi görüşü, Baykal tarafından 3 yıl önce,3 raporla
birlikte, Başbakan’a iletilmişti. Yeni bir program yazılıp, Kurultay’ın onayına
sunulmadığına göre, Kılıçdaroğlu’nun kamuoyundan gizlediği planı, acaba
kimler yazmış?..

“Habur  Açılımı” olarak  bilinen  birinci “Kürt  Açılımı”nda  da  durum,
aynen  böyleydi!  Hükümet  muhalefet  partilerine  çözüm  için  bir  çağrı
yapmış,  fakat  çözüm  önerisi  hakkında  hiç  bir  şey  açıklamamıştı.  İçini
muhalefet  doldursun  diye,  boş  bir  zarf  göndermişti  sadece…  Şark
kurnazlığı  işte!..  Hükümetin  taşımayı  bir  daha göze  alamadığı  Habur’da
fitili  ateşlenmiş  bombayı,  şimdi  Kılıçdaroğlu’nun  sırtına  yüklemişler!..
Nerede, ne zaman patlayacağı belli  değildir. Plan başarıyla sonuçlanırsa,
bu  hükümetin  başarısı  olacak  ve  Erdoğan’ın  artı  hanesine  yazılacak.
Başarısızlık ise, her zamanki gibi Y-CHP‘ye fatura edilecek. Ne garip değil
mi, dünyanın hiç bir yerinde, iktidarın başarısızlığı  muhalefetin hanesine
yazılmaz!  Bu  iş  bir  tek  Türkiye’de,  muhalefet  liderlerinin  “marifeti” ile
görülebilir. Bu gidişle CHP, elbette ki, sittin sene iktidara gelemez!..

Burada bir nokta koyup; eski  genel  başkanımız  Deniz  Baykal’ın  yeni
genel  başkan Kemal  Kılıçdaroğlu  hakkında ne  dediğine  bakalım. Baykal
diyor  ki: “Kemal  Bey’i  oraya  getirdiler.  Getirenler  belli.  O  da
görevini yapıyor.”

Hiç  kuşku  yok  ki; kestaneleri  ikinci  defa  ateşten  el  ile  toplama görevi,
Kılıçdaroğlu’na verilmiştir. O verilen göreve “hayır” diyemeyeceğine göre,
bize de “hayırlı” olsun demek düşmez!..

ANLAŞILIYOR Kİ, CHP’NİN BİR DAHA İKTİDAR ALTERNATİFİ DAHİ OLMAMAK
ÜZERE,  CEHENNEM ATEŞİNE  ATILMASI;  BİZİM  MASUM YÜZLÜ,  SEMPATİK
GÖRÜNÜMLÜ,  “HALKTAN  BİRİ”  OLAN  MEMUR  KEMAL’İN  ELİNDEN
OLACAKMIŞ!..

BU ONUN KADERİ OLABİLİR AMA BİZİM DEĞİLDİR!..

KADERSE DE BU KADERE BOYUN EĞMEYECEĞİZ, EĞMEMELİYİZ!..



CHP’YE KURULAN HAİN TUZAK!..
20 civarında milletvekili, CHP’deki kötü gidişe “dur” demek için AYRI BİR
PARTİ kurma fikrini tartışmaya açmışlar!..

Haber internet gazetelerinde de var…

Yeni CHP’nin yeni TASFİYE YÖNTEMİ bu olsa gerekir!..

Bu tuzağa düşmek için ağzı açık bekleyenler az değil. Nedendir bilinmez,
böyle hatalı fikirlerin üzerine hep biz balıklama atlarız!..

Genel Merkez’in CHP felsefesine ve geleneğine yakışmayan politikalarına
karşı gelişen tepkileri, parti içinde ayrı bir “muhalefet hareketi” olarak
örgütlemek, son derece doğal ve doğru bir iştir. Buna kimsenin bir itirazı
olamaz! Zaten “parti içi demokrasi”nin gereği de budur. Fakat ayrı bir
“parti  kurmak”  şeklindeki  düşünce  son  derece  hatalıdır  ve  bu
doğrultudaki faaliyetler yanlıştır!..

HEM DE NE BÜYÜK BİR YANLIŞ!…

Doğru  yol:  Yaşanan gerçekleri  bıkmadan,  usanmadan partililere  anlatıp,
kurultayda  partimizi geri almaktır!..

En doğru çözüm budur ve imkânsız değildir!..

Hele  de  eski  genel  başkan Deniz  Baykal‘ın  “Kemal  Bey  oraya
getirdiler. Getirenler belli, o da görevini yapıyor” demesinden sonra,
bu iş hiç de zor olmasa gerekir…

Ayrı  bir  parti  kurulması; CHP Genel  Merkezi’ni işgal eden ADB
işbirlikçilerinin ekmeğine yağ sürmektir…

Körün  aradığı  göz  misali,  onların  aradığı  da  böyle  bir  ayrışmadır…
Sorgulayan ve düşünen partilileri, bir gerekçe bulup şu ana kadar partiden
atamadılar.  Şimdi  problem gibi  görünen partililer,  kendiliklerinden çekip
gidecekler.  Buna bal  kaymak denir  işte.  Kemal  Bey ve  adamları  bu  işe
bayılırlar!..

Hatta yeni  partinin  kurulması  için  gerekli  finansmanı bile sağlayabilirler.
Yeter ki ayrılıp gitsinler bir yere… Belki de bu işin arkasında onlar vardır.



Kim bilir!!! Ancak bu şekilde dikensiz bir gül bahçesi yaratıp, efendileri
olan ABD’ye, rahat hizmet etme olanağını elde ederek, “diyet borçlarını”
ödeyebilecekler!..

YOK, ÖYLE YAĞMA, BAYANLAR BEYER!..

Bu koşullarda kimse bir yere gidemez!..

Ayrı PARTİ KURMA fikrine de hiç bir nedenle itibar edilemez!..

CEMAAT’İN ELİNDEN PARTİMİZİ GERİ ALANA KADAR, PARTİ İÇİ MÜCADELEYE
DEVAM!..

Başka yolumuz kalmadı!…



GAMZE YILDIRIM’DAN BOMBA GİBİ BİR YANIT
Sevgili Gamze Yıldırım;

Sanırım,  ad ve  soyadı  “benzerliğ”i  nedeniyle  olacak,  arkadaşlar  iletinizi
bana  yönlendirilmiş.  Dolayısıyla  yanıtınızı  benden  alacaksınız.  Hazır
mısınız?

Başlıyoruz:

İletinizi okudum. Partiyi böyle eleştirerek; “Kime hizmet ediyorsunuz ?
Anlaşılan o ki AKP’ye...” şeklindeki cümlenizi ise, çok etkileyici buldum.
Siz siyasetçi misiniz yoksa kâhin mi? CHP’yi her eleştirenin AKP’ye hizmet
edeceğini de nereden çıkarttınız?..  Çoğu zaman eleştirilenler,  eleştiriden
en  çok  yararlananlardır,  bunu  biliyor  muydunuz?  Pek  çok  akıllı  insan,
hakkındaki eleştirileri dikkate alarak, kendisine çeki düzen verme olanağını
bulmuştur. Umarım bu hayırlı iş bu vesile ile sizin de başınıza gelir…

Posta  kutularına  gelen  yazılardan  verilmek  istenen  mesajın  ne  olduğu
ancak onları okuyarak anlayabilirsiniz. Her nasılsa siz, yazıları okumadan
anlayabilme -ya da istediğinizi anlama- yeteneğine sahipsiniz. Bu yönünüz,
kimseyi  ilgilendirmez  tabi,  kimsenin  de  bir  şey  dediği  yok  zaten!
Doğuştandır herhalde, hayırı olsun!…

Cemil  Can’a  “istediği  koltuğu vermedikleri  için” parti  yönetimini  (Y-
CHP’yi)  eleştirdiğini  söyleyebilmeniz,  tam da bu yeteneğinize uygundur!
Sakın “kâhinim” demeyesiniz? Belki de falcısınız kim bilebilir! Öyleyseniz
eğer,  kehanetin  siyasette  yeri  olmadığını  da  bilmeniz  gerekir.  O  tür
“yetenek”lerinizi bilim dalı olan siyasete, lütfen karıştırmayın! Demek siz
siyaseti bir tek kelimeyle, “koltuk” ile açıklayabiliyorsunuz? Tebrikler…

Bu vesile ile hatırlatmak istedim. “Koltuk” tespiti yaparak, sanırım empati
yapmış  oluyorsunuz.  Anlaşılan,  size  göre  eleştirebilmek  için  koltuk  alış
verişi  içinde olmak gerekiyor. Koltuk alındığında eleştiriliyor,  verildiğinde
susuluyor!!! Sonra da kuzu kuzu oturup ihanet seyrediliyor…

CHP gibi bir partide, en çok olması gereken şeyin eleştiri ve özeleştiri
olduğunu, umarım siz de bir gün öğrenirsiniz…



Partimizin  hukukuna  göre;  il  ve  ilçe  yönetimlerinde  bulunanların;
milletvekilliği ve belediye başkanlığına aday olamayacağını öğrenseydiniz,
böyle denli densiz sözler etmezdiniz elbette… Galiba bizim tüzük, falcılık
sınırlarınızın  dışında kaldı.  Ne dersiniz?  Hiç  değilse,  bir  defa  olsun parti
tüzüğünü okuyun. Sözünü ettiğiniz kişi, genel seçimlerden önce, (Ankara) il
yöneticiliği  görevini kabul  etmekle,  zaten koltuk kavgasının bilerek ve
isteyerek dışına çıkmıştır. Kaldı ki, birlikte görev yaptığı yönetim kurulunu,
başarısız bulduğu için de (kendi de dahil  tümünün) görevden alınmasını
MYK’dan  talep  eden  bir  kişidir.  Dolayısıyla,  koltuk  heveslisi  olmadığını
defalarca  kanıtlamıştır.  Bu  tür  davranışlar  partimizde  oldukça  ender
görüldüğü  için,  her  şeyi  “koltuk”  ile  açıklamak  neredeyse  yerleşik  bir
davranış  olarak  kanıksanmıştır…  Bu  nedenle  sizi  eleştirmek  haksızlık
sayılabilir!..

(Takip  eden  bağlantıyı  açarak  okumanızı  öneririm.  İlginç  ve  ders  verici
mahiyette bulacağınıza eminim:

 http://www.medyagunebakis.com/haber_detay.asp?
id=5401&menuno=48)

CHP’nin  gidişatı konusunda  hiçbir  şey  yokmuş  gibi  davranmanızı,
doğrusu bayağı yadırgadım. Bir de örgüt şeması içerisinde yer alacaksınız.
Yazık!..  O  halde  özetleyelim: ORC  Araştırma  Şirketi;  14-15  Mayıs  2012
tarihinde düzenlediği ankette; AKP’nin oyunu%53,7‘e çıkmış gösterirken,
CHP’nin  oyunun  %19.8‘e  indiğini  açıklamıştır.  “Hükümeti  başarılı
buluyor  musunuz?”  sorusuna,  CHP’lilerin  %32.1‘i  “evet”  yanıtını
vermiştir. Ne dediğimi duydunuz mu? %32.1′imiz AKP’yi başarılı  buluyor.
Başarılı  partiyi  bulan  bu  arkadaşlarımız  başka  arayışlar  içinde
neden  olsun?  Bence  buradan  daha  öteye  gitmemize  gerek  yoktur.
Şapkalarımızı önümüze koyup düşüneceğimiz yer burasıdır. “İnsanda biraz
utanma  olur,  haya  olur,  ar  olur.”  “Kılıçdaroğlu’nu  başarılı  buluyor
musunuz?”  sorusuna  ise,  deneklerin  sadece%11.2‘si  “çok  başarılı”
demiştir. (Umarım, siz bunların arasında değilsiniz!) Şimdi de gelelim en
önemli  soruya.  “Parti  içinde  kendinizi  hangi  gruba  yakın
buluyorsunuz?”  sorusuna  verilen  yanıtlar  şöyle:  %35.4ü  “Ulusalcı
Kemalist  Gruba”;  %15.6′sı  Deniz  Baykal‘a;  hiç  bir  gruba  yakınlık
duymayanlar  ise,  %35.1  ve  içerisinde  genel  başkanımızın  da
bulunduğu  “Diğer  Gruplar”a  yakınlık  duyanların  oranı  sadece
%4.1 çıkmış!..

Bunları duymadınız galiba…

O  halde,  “güzellik  uykusu”na  yatan  bir  çok  arkadaşımızdan  biri  de
sizsiniz.

Bir  de partideki  işgalden söz  ediliyor.  Sanırım  bunu  da  henüz
duymadınız. Bu konudaki tartışmaları da önemsemediğiniz belli. “Saçmalık
“ deyip geçtiniz  mutlaka. Belki de “ıvır  zıvır” şeyler demişsiniz… Ne de
yakışıyor ağzınıza… Koca CHP’yi ele geçirmek mümkün mü?..

Diyelim siz haklı çıktınız. O zaman Cemil Can ve onun gibi düşünenlerin
yaptığı  boş  bir  gevezelik  sayılır  ve  partiye  bir  zararı  olamaz!…  “Bir
paranoyaydı geldi geçti” dersiniz…

http://www.medyagunebakis.com/haber_detay.asp?id=5401&menuno=48
http://www.medyagunebakis.com/haber_detay.asp?id=5401&menuno=48


Ya onların dediği doğruysa???

O  zaman  güneş  şemsiyesi  altında,  boş  lakırdılar  yaptığınız  için
utanacaksınız galiba…

Ve daha da önemlisi, sunabileceğiniz katkıyı, bu kendinizi beğenmişliğiniz
yüzünden sunamayacaksınız… Alın size bir yazık daha…

Partideki işgali kabul edemeyen pek çok partilimiz gibi sizin de bu yöndeki
eleştirileri kabul etmediğiniz anlaşılıyor. Rahatsızlığınız da bu yüzden olsa
gerekir… Hiç kusura bakmayın ama posta kutularınızı yok etseniz de sizi
bir süre daha rahatsız etmeye devam edeceğiz!..

Şimdi  de  dilerseniz,  sizin  için;  inanacağınız  birinden,  eski  liderimizin
ağzından ve onun cümleleri ile partimizin durumunu özetleyelim. Yalnız bu
alıntıdan  onun  savunuculuğumuzu  yaptığımız  sonucunu  sakın
çıkartmayın… Çünkü öyle değiliz. Zira niyet okumaya ve fal bakmaya pek
meraklı olduğunuz belli olmuştur!!!

12.06.2012  günlü  Aydınlık’taki  köşe  yazısında Kurtul  Altuğ anlatıyor.
Altuğ,  40  yıllık  arkadaşı  Deniz  Baykal’a  niçin  konuşmadığını  sormuş.
Bakalım aldığı yanıt nasıldır:

“2008  yılında  Silkroad  Enstitüsü  (İsveç)  tarafından  hazırlanan  raporda:
’Baykal  yakında  gidecektir.  Yerine  bize  daha  iyi  hizmet  edecek
ılımlı biri mesela şu sıralar yıldızı parlayan Kılıçdaroğlu getirilirse
bizim  çıkarlarımız  için  daha  yararlı  olur‘  deniliyor.  2010  yılında  o
malum kaset olayıyla operasyon tamamlanıyor!

Baykal diyordu ki: Kemal Bey’i oraya getirdiler. Getirenler belli. O da
görevini yapıyor. Şimdi bana soruyorlar. Baykal neden konuşmuyor? Peki,
Baykal  konuşmuyor  da  tarihi  CHP örgütü  sesini  çıkarıp  tepki  mi
gösteriyor?.…  Benim  arkamda  ne  var?  Kendi  ilinde  üst  üste  aday
yoklamalarından geçerek Meclis’e giren ve kendi il kongresinde yuhalanan
bir adam!…”

Eski liderimiz, şimdiki genel başkanımızın oraya getirildiğini ve bizden biri
olmadığını söylüyor…

Peki, buna ne diyorsunuz? Yoksa bu tür sözleri ilk defa mı duyuyorsunuz?

Kılıçdaroğlu,  “GÖREVİNİ  YAPIYORMUŞ!…”  Tıpkı  Erdoğan’ın  BOP
içinde görevini yaptığı gibi…

Ne oldu, çok mu şaşırdınız?

Koltuk  kapamadığı  için  Y-CHP’yi  eleştirdiğini  sandığınız  şahsın,  Y-CHP’ye
yönelttiği  eleştirilerin  tamamı  bu  çerçeve  içerisindedir.  Bugüne  değin,
tahmine  dayalı  olarak  bir  tek  söz  söylediğine  tanık  olmadık.  Ne
söylenmişse, önce onun kanıtlarını ortaya koymuştur, sonra da o kanıtlar
üzerinden sorular sorup, değerlendirmelerde bulunmuştur…

Eleştirilenler, kendilerine “haksızlık” veya “hakaret” yapıldığı kanısında
olsalardı,  inanın  sizden  evvel,  gereğini  yerine  getirirlerdi…  Size
avukatlıklarını yapmak hiç bir şekilde düşmezdi…

Şimdi  sizden  beklediğimiz,  Cemil  Can’ın  dilediğiniz  bir  yazısını  ele  alıp,
savunduğu fikrin yanlış olduğunu kanıtlamanızdır…



Yapabilecekseniz bunu yapın… Bekliyoruz!..

Aksi  halde  susun  ve  size  verilmiş  olan  “koltuk”la  yetinin… Belki  böyle
yaptığınız için daha ileri bir görevi “hak” edebilirsiniz!..

Ülke  sorunları  sizin  durduğunuz/beklediğiniz  koltuktan  öyle  görünüyor
olabilir, ama öyle değillerdir…

Gelelim neden böyle ayrıntılı bir yanıt verdiğimize:

Çünkü  sizin  hala  CHP’li  olduğunuz  anlaşılıyor  ve  bizim  bir  tek  kişi  bile
kaybetme  lüksümüz  yok. Partimizi  geri  almak  için  size  dahi
ihtiyacımız  olabilir…  Aklınızı  başınıza  devşirin  lütfen!..  Yoksa  başka
tarafa mı söz verdiniz???

Saygıyla…

Gamze Yıldırım 



YOL HARİTAMIZ!..
Bu aralar geldiğimiz yer itibariyle “NE YAPMALIYIZ?” sorusuna çok
sık muhatap oluyorum. Nedense sadece şikâyet  ediyorum fakat
çözüm  yolu  göstermiyorum  gibi  bir  suçlama  altında  hissettim
kendimi.  Bu nedenle bu temel soruya maddeler halinde bir  kez
daha yanıt veriyorum: 

Bana  sorsalar;  önceki  yazılarımda  (ve  yorumlarımda)  hep  “Ne
yapmalıyız?”  sorusuna  yanıt  veriyordum.    Her  neyse,  demek  ki,
yanılmışım, meramımı tam anlatamamışım. O halde basitleştirelim:

Büyük  haritayı  doğru  ve  tam  olarak  gördükten  sonra,  YOL  HARİTAMIZ
kendiliğinde ortaya çıkacaktır elbette. Bir kez daha tekrar ediyorum:

YOL HARİTAMIZ:

1.) Korkunç ve insafsız bir emperyalist saldırı ile karşı karşıyayız, önce bu
saptamayı yapmalıyız,

2.)  Bu  saldırının  nihai  hedefinde;  Fas’tan  Çin’e  kadar  24  ülke  var  ve
hepsinin sınırları değiştirilmek istenmektedir, kabul edelim,

3.) Araların Türkiye’nin de bulunduğu bu ülkelerin toprak bütünlüğü ciddi
bir tehdit altındadır,

4.)  Emperyalist  saldırganlarla  (ABD-AB)  işbirliği  içerisinde olan (AKP)  bir
iktidar ülke yönetimdedir,

5.)  AKP,  arkasındaki  dış  destek  sayesinde,  içerideki  güç  odaklarının
neredeyse tamamını teslim almış ve çoğunu kendi hizmetine sokmuştur,

6.)  İktidarın  özellikle  hukuk  ve  diğer  üst  yapı  kurumlarında  yaptığı
düzenlemelerden,  Laik  Cumhuriyet’e  karşı  bir “karşıdevrim” yapıldığı
ortaya çıkmaktadır,

7.) Ana muhalefet ve muhalefet partileri, moda deyimle bu karşı devrimi
planlayan dış güçler tarafından “dizayn” edilmiş olduğundan, muhalefet
görevlerini gerektiği gibi yerine getirememektedirler,



BURAYA  KADAR  İTİRAZINIZ  YOKSA  ÇÖZÜM  İÇİN  NE  YAPMALI
SORUSUNA YANIT VERMEYE ÇALIŞACAĞIM;

8.)AKP’yi, iktidara geldiği yol izlenerek, iktidardan uzaklaştırabilmek için,
gerçek bir muhalefet partisine ihtiyaç vardır. Ancak doğru ve halktan yana
olan bir muhalefet hareketi halkı uyandırabilir!.. Bunun dışındaki çözümler
sizin ifadenizle söylüyorum; “laf-ı güzaf ”tır,

9.) Temel ihtiyacımız olan parti vardır (CHP) fakat karşı tarafla işbirliğine
girmiş  (bizden  gözüken)  arkadaşlarımız  tarafından,  onlar  adına  işgal
edilerek, işlevsiz hale getirilmiştir,

10.)  Bu nedenle  öncelikli  işimiz: PARTİMİZİ  GERİ  ALMAKTIR!.. Çünkü
partimiz bizim biricik mücadele aracımızdır,

11.)Partimizi  bize  geri  kazandıracak  olanlar  yine  bizim  (delege)
arkadaşlarımızdır.  Düşüncelerimizi  onlarla  paylaşarak,  bu  sonucu  elde
etme  olanağımız  vardır.(Kongrelerdeki  genel  merkez  adaylarının  yarıyı
biraz geçmeleri bu olanağın varlığının kanıtıdır.)

12.)Partimizi  geri  aldıktan  sonra,  eskiden  olduğu  gibi  yollara  düşeceğiz
tabi.  Başka  yolumuz  kalmadı.  Anadolu’nun  dolaşılmadık  bir  yerini
bırakmayacağız.  Öğrendiğimiz  gerçekleri  bıkmadan  halka  anlatarak  ve
partiyi  halka teslim ederek (parti içi  demokrasiyi işleterek tabi) İKTİDARI
DEĞİŞTİRECEĞİZ!..

İŞTE SİZE ÇÖZÜM…



Y-CHP’NİN ABD AÇILIMI!..
BOP’nin  patronu  ABD,  “KÜRDİSTAN“ı  kurmadan,  Ortadoğu’daki  diğer
devletçikleri kuramıyor. O nedenle öncelik “Kürdistan”a verilmiş… ABD’nin
2002′den  önce AKP ile  BOP konusunda  anlaştığı  biliniyor.  AKP  10  yıldır
kendine oy veren seçmenleri  bu anlaşmanın ortaya çıkartacağı  haritaya
alıştırmaya çalışıyor… “Habur Açılımı” erken atılmış bir adım olduğundan,
Türk halkının böyle bir fotoğrafa hazır olmadığını ortaya çıkarttı. O nedenle
AKP  bir  adım  geri  atıp,  halkın  bu  fikri  iyice  sindirmesi  için  şartları
olgunlaştırmaya koyuldu… Kabul etmek gerekir, bayağı da yol kat ettiler!..
Bu görev “yandaş medya” ile yerine getirildi. Allah var, onlar görevlerini
hakkıyla yerine getirdiler…

İnsanların  kafasına  kazıyacakları  fikir  sadece bir  satırlıktı,  buna rağmen
yıllarını aldı. Bizim kalın kafalılığımızdan değildi herhalde!…

İşte size inanmamızı istedikleri o fikir:” GÖRÜYORSUNUZ PKK SORUNU 30
YILDIR SİLAHLA ÇÖZÜLEMİYOR!, TSK KÜRT SORUNUNU ÇÖZEMEMİŞTİR”…

Bu şekilde, çözümsüzlük tartışmasız hale getirilince, önümüze getirilen her
çözüm önerisine “evet” demek zorunda kalacağız.

ABD  bu  işle  ilgili  en  önemli  görevi  yeni  fedaisi  Y-CHP’ye  vermiştir.
Kılıçdaroğlu’na çizmeleri bu nedenle giydirilmiş ve ANALAR AĞLAMASIN ve
BU  İŞ  TEK  PARTİNİN  ÇÖZEBİLECEĞİ  BİR  İŞ  DEĞİL,  terör  için  MİLLİ



MUTABAKAT  GEREKİR  sloganları  çıkınına  yerleştirerek,  yola  revan
edilmiştir!..15

Koca  CHP’de  akıllı  adam  bulunamamış  da  dışarıda  aranıyor!..  Y-CHP
tımarhane  midir?  Bu  itirafı  bir  yere  not  edip,  zamanlama  konusuna
gelelim…

Zamanlama konusunda, Türk halkının hazır olması önceliklidir ama daha
acil başka konular devreye girerse değişebilir. Büyük tablo içinde, ABD’deki
başkanlık  seçimlerini  her  zaman  birinci  sırada  düşünmek  isabetlidir…
Suriye konusunda başarısızlığa uğrayan Obama, burada kaybettiği prestiji
“FREE KURDISTAN”ı kurarak geri kazanmak istiyor, kendine göre haklıdır.
Bu  konudaki  rol  ortağını  Y-CHP  üstlenecek.  Zaten  Kılıçdaroğlu  ile  ekibi
böyle günler için destekleyip yönetime getirilmişlerdi!..

Şimdi diyet borçlarını ödeme zamanı gelmiştir!..

Bu nedenle de; “Şimdi Y- CHP zamanıdır!..”

İlerleyen  aşamalarda;  AKP’nin  “Biz  yıllardır  zaten  bu  fkri
savunuyorduk”  diyeceği  “çözüm”  önerisini,  bu  kez  ana  muhalefet
dillendirecek!.. Kılıçdaroğlu’nun dürüst görünümlü masum yüzü, halkı ikna
etmek için son derece önemlidir… Ah! Bir de mağdur edilmiş edebiyatını
bilebilseydi!.

İktidar ile muhalefet “ulusal” bir konuda birleştiğinde; kolaylıkla “işte size
milli mutabakat” denebilir!… İtiraz edenler “hain” ilan edilebilirler… Bu
noktada MHP’yi kim dinler ki?.. Kim bilir, yedekte bekletilen kaç kasetleri
daha var ellerinde. Bir şantaj tehdidi daha yaptılar mı, Bahçeli kuzu kuzu
“milli mutabakat“ta birleşir!..

Şimdi size bir sorum var:

PKK’ya  karşı  biz  ne  zaman  silahlı  mücadele  ettik  de  başarılı
olamadık?

Hiç  bir  zaman  diyebilirsiniz  tabi  ve  bu  yanıtınız  kesinlikle  doğru  kabul
edilir… Biliyorsunuz, karşı tarafın elindeki en etkili propaganda cümlesinin
sonunda;  “….silahla  çözemedik”  sözcükleri  bulunuyor!..  Hâlbuki

15 10 maddelik “Akil adamlar” önerisinin 2. Maddesinde: ”Cumhuriyet tarihi 
Kürt meselesinin salt güvenlik eksenli politikalarla çözülemeyeceğinin kanıtları 
ile doludur” 3. Maddesinde: ”Güvenlik eksenli politikaların Kürt 
meselesini çözemediği acı tecrübelerle aşikar hale gelmiştir…” 4. Maddesinde: 
”Kürt meselesinin çözümü ulusal mutabakat gerektirmektedir.” 6. Maddesinde: 
“Anayasa gibi toplumsal mutabakat gerektiren temel bir konuda çalışma 
başlatarak uzlaşma arayışına giren TBMM’nin Kürt meselesinde benzer bir çalışma
içerisinde olmaması/olamaması, izah ve kabul edilebilir bir durum değildir” 
denmek suretiyle , “çözümün” imkansızlığı fikri işlenmektedir…



Kandil‘e doğru şanlı ordumuz bir defa yola çıktı, onu da “stratejik-model
ortağımız” yarı yoldan geri çevirdi!.. Bunları ne çabuk unuttuk!..

Bu harekât dışında; hep kışlada kaldık, karakolda ve sınır boylarında nöbet
tutarken saldırıya uğradık. PKK hainleri, bizim askerlere, işte bu nöbetlerde
ateş açtılar. ABD’den yardım alıp, Mehmetçiğe hain pusu kurdular, mayına
bastırdılar!..

74  milyonun  kahraman  ordusu,  6000 teröristle  “baş  edemedi”  fikri,
saçmalamaktan başka bir şey değildir!..

Türk halkına bunu kimse kabul ettiremez! Ordumuzun eli tutulmasa ve geri
çağrılmasaydı, terörü kökünden kazıyacağı kesindi… Bunun tartışılacak bir
yanı  yoktur!… Kurtuluş  Savaşı’mızı  da  mı  unuttunuz!..  6000 bin  kişiye
karşı koca bir ordu başarılı olamayacaksa eğer, hepsini terhis edelim de
evlerine gitsinler!..

Kaldı ki, PKK kendi başına buyruk bir Kürt örgütü değildir!..

O  sadece  ABD  ve  AB’nin,  dağlarda  yürüyen  Kalaşnikovudur!..
Emperyalizmin  Ortadoğu’daki  bekçisi,  ABD  çıkarlarının  nöbetçisidir.  O
nedenle, TSK’nın onu bitirmesine kolay kolay izin vermezler! Hükümetimiz,
ABD’ye rağmen, aksi yönde bir karar alıp icra edemez! Çünkü hükümeti
kuran  ve  AKP’yi  destekleyen  ABD’dir…  Başka  bir  söyleyişle  AKP,  dış
güçlerin  desteği  ile  iktidara  gelmesinin  diyetini  bu  şekilde
ödeyecektir… Hükümet, istese de ABD’siz bir çözüme girişemez!..

Sonuç olarak; 74 milyona yutturulmaya çalışılan hap: ”TERÖR SORUNUNU
SİLAHLA 30 YILDA ÇÖZEMEDİK” fikridir ve bu fikir kocaman bir yalandır…

Çünkü  bu  çatışmaların  adını  düşük  yoğunluklu  savaş  olarak  bile
koyamadık.  Dolayısıyla  bir  “asayiş  sorunu”  çerçevesi  içerisinde  hep
savunmada kaldık. Ne silah kullanabildik ne de taarruza kalkabildik!..

2002 yılında Erdoğan hükümeti iktidara geldiğinde, sıfır  terörle yönetimi
devralmıştı.  Bitmiş  olan  terör,  AKP  iktidarı  ile  yeniden  palazlandırılıp,
canlandırıldı.  Şimdi  de  “çözümsüz”  bir  iş  gibi  dayatılıyor  bize.
Çözümsüzlük, asla doğru ve inandırıcı değildir… Üstelik bu paket, Kuvayı
Milliyecilerin kurduğu, Atatürk’ün partisi eliyle servise sunuluyor!..

Bu büyük yalana inanmamızı sağlamakla görevli siyasetçi olarak; ne yazık
ki,  “hem temiz,  hem dürüst  bir  insanoğlu”  olan,  Kemal  KILIÇDAROĞLU
seçilmiştir!..

ABD’nin  zamanlama  açısından  başka  bir  acele  etme  nedeni  daha
vardır:  Her işi  yaptıracağına emin olduğu ikinci adamı Kılıçdaroğlu’nun,
uzak  ihtimal  olsa  da  Temmuz  Kurultayı‘nda  koltuğunu  kaybetmesi
olasılığı  vardır.  Bizim “Brutuslar”a bu konuda hiç mi hiç güvenilmez. Bir
bakarsınız,  bu  olasılık  gerçekleşebilirler  ve  Kemal  Efendi’yi  alaşağı
ederler!.. Olur mu olur, burası CHP’dir!..

Onun yerine seçilecek yeni genel başkanın, “ayarlanmış” olanlar dışından
gelme olasılığı  elbette vardır!..  Yeni genel başkan, bu büyük ihanete ve
saçmalığa “evet” demeyecektir!.. İşte emperyalizm, bu uzak olasılığı bile
göze almak istemiyor. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’na çizmeler giydirilip, yola
çıkartılmıştır!..



Kurultay‘dan “akil adamlar önerisi” ile ilgili karar çıkartıldı mı? Hayır!..

Parti Programımız, böyle bir girişimde bulunmaya elverişli mi? Hayır!…

O halde, Y-CHP’nin acelesi nedir?..

Görüldüğü  gibi  parti  yönetimi,  parti  hukukunu  (tüzük,  parti  programı,
kurultay kararları vs.) dinlemiyor. Oysa bu metinleri değiştirmeye yetkileri
vardı. Acaba zaman mı daraldı?..

Şimdi de 2011 genel seçimlerinde kullanılan “Seçim Bildirgesi”ne bir göz
atalım. Y-CHP seçim bildirgesi ile “ABD’ye karşı yükselen düşmanlığı
azaltıp  dengeye  getirmeyi  vaat  ediyordu..”. Anımsamayanlar  için
bağlantısını dip nota koydum, oradan bakabilirler.16

CHP’lilerin içinde bu sözlerin, partiye oy kazandırıldığına inananlar var mı
acaba?..

Demek  ki,  daha  o  günden  ABD  ile  CHP  arasında  “buzların  eritilmesi”
çalışmasına  başlanmıştı.  Aslında  o  sözlerin  anlamı  son  derece  açıktır.
Kılıçdaroğlu,  ABD’ye  Türkiye’de  yükselen  antiemperyalist  bilinci
köreltme  sözü  vermişti!.. Dünyada  ilk  defa  emperyalizmi  yenen  ve
ezilen uluslara rehberlik eden, Atatürk’ün CHP’sinin düşürüldüğü durumu
gördünüz  mü? Mustafa  Kemal  ve  arkadaşları  bugünleri  görseydi,  yemin
ederim bir saniye bile beklemeden Bandırma Vapuru ile Samsun’a doğru
yeniden yola çıkarlardı…

Kılıçdaroğlu Y-CHP’ye genel başkan olmanın karşılığında, bu utanç verici
görevi  ne  yazık  ki,  üstlenmiştir.  Bu  noktadan  itibaren,  bağımsızlıkçı
antiemperyalistlerin gözünde Y-CHP bir işbirlikçidir artık. Bunun lamı cimi
kalmamıştır. Yollarını bizden ayırmışlardır!..

Bari partimizi geri alabilseydik!..

Y-CHP,  bu  girişimi  ile  ihanetle  eşdeğerde  olan  bir  hamle  yapmıştır!..
“Terörü  durdurma”  ambalajına  sarılı,  AKP’nin  başaramadığı  BOP’nin
“Özgür  Kürdistan”  açılımı  Y-CHP  ile  başlatılıyor!..  Anlaşılan  Y-CHP,  bu
noktadan itibaren AKP’nin propaganda birimi olarak işlev görecek!..

Bakalım bizim “Brutusler”, 15-16 Temmuz’da yapılacak olan kurultayda,
partiye ve ülkeye sahip çıkabilecekler mi?..

16 CHP’nin 2011 Seçim Bildirgesi’nin “Adil ve güvenli bir dünya için…” üst başlığı altındaki
“ABD İLE İLİŞKİLER” başlığı altında (126. sayfa) şöyle denmektedir: “Türkiye’de artış 
gösteren Amerikan karşıtlığını dengelemek için Türkiye ile ABD arasında öğrenci, iş 
adamı, yerel yöneticilerin değişimi, ortak kültürel ve sanatsal etkinlikler düzenlenmesi gibi
toplumsal güven artırıcı önlemleri hayata geçireceğiz.”secim_bildirgesi_65_126-web
http://www.chp.org.tr/?page_id=745

http://www.chp.org.tr/?page_id=745
http://cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2012/06/secim_bildirgesi_65_126-web2.pdf


Yoksa onlar da bu büyük emperyalist projeyi (GOP), içerlerine sindirip, kapı
kulluğuna devam mı edecekler!..

“Akil  adamlar”  projesi  ile  Abdullah  Öcalan‘ın  Kenya’da  yakalanıp,
Ecevit’e teslim edilme olayı arasında benzerlik kurduğum için, bu konudaki
düşüncemi paylaşmak istiyorum:

Apo’nun  yakalanmasında  Ecevit  Hükümeti’nin  hiç  bir  katkısı  olmadığı
biliniyor. Ecevit, ölümüne kadar da ABD’nin Apo’yu neden teslim ettiğini
anlayamamıştı. Buna rağmen küresel medya, Ecevit’i, terör örgütü liderini
yakalayan adam olarak gösterip, Türk halkına kabul ettirmişti!..

Oldukça ilginç değil mi? ABD hiçbir zaman bizden, “Apo’yu biz yakalayıp
size teslim ettik” diyerek bizden bir şey istemedi. Sadece “idam etmeyin”
dedi.  Kamuoyuna  yansıyacak  şekilde  başımıza  da  kalkmadı.  Wikileaks
belgeleri  ortadadır!  Kabul  etmek lazım,  ölüm cezası  da onun sayesinde
kaldırıldı. Bu olayla toplumda farklı bir algı yaratıldı ve Ecevit “kahraman”
olarak tanıtılıp, iktidara getirildi… Bir de Cemaat desteği vardı tabi…

Şimdi  aynı  senaryo  Kemal  Kılıçdaroğlu  ile  sahneye  konulmak  isteniyor
olabilir!.. Tabii ki, tutarsa, Y-CHP’ye iktidar yolu da açılır… Biliyorsunuz, AKP
hükümetinin,  koalisyonun  ortağı  olan  Cemaat,  son  günlerde  Milli
Görüşçülerle köprüleri atma noktasına gelmiştir. Sosyal demokratlarla
rahatlıkla  hükümet  kurabilir.  Bu  tür  ortaklıktan  zaten  her  zaman  onlar
kazançlı çıkarlar. Ecevit’in o zamanlar Cemaat için söylediği övgü sözlerini
anımsayın.17 Kısaca  AKP  iktidardan  düşse  bile  Cemaati  hiç  bir  güç
hükümetten ayıramaz! Onlar yine iktidar ortağı olarak kalacaklar. Zaten Y-
CHP yönetiminde yeteri kadar adamları da var!.. Ayrıca devlet içinde de
örgütlendiler!..

Hiçbir zaman bu olasılığı akıldan uzak tutmamak gerekir…

Zira Recep Tayyip Erdoğan’ın 10 yıllık iktidarı, halka umut vaat etmekten
başka bir şey yapamamıştır. Sadece devleti ele geçirmekle ve karşıdevrimi
gerçekleştirmekle  övünebilirler!..  Bütün  varlıklarımızı  satıp  savmalarına
rağmen,  halkın  refah  düzeyini  artıramadılar.  59  yıldır  var  olan  grev
hakkını18 bile yasaklıyorlar… Güvencesiz işçileri  bölmek çok daha kolay
olur  diye,  İşçilerin  kıdem  tazminatına bile  gözlerini  diktiler.  IMF’nin
talimatı da zaten böyleydi. Ha bire zam yapıyorlar… Satılmadık hiç bir şey
kalmamış ülkemizde… Sırayı adalara ve topraklarımıza kadar getirdiler. Hiç
gerekmediği  halde,  on  yılın  sonunda  kürtajı  ve  sezaryeni  yasaklamaya

17 http://www.odatv.com/n.php?n=ecevit-fethullah-guleni-nasil-korudu-1610101200   

18 İlk yasal  grev 1963 yılında Bursa’da başladı. Bursa Belediyesi Otobüs İşletmesi’nde 
çalışan 222 işçi greve çıktı. İşçiler, Motorlu Taşıt İşçileri Sendikasına 
üyeydiler. h  ttp://tr.wikipedia.org/wiki/7_Kas%C4%B1m

http://tr.wikipedia.org/wiki/7_Kas%C4%B1m
http://tr.wikipedia.org/wiki/7_Kas%C4%B1m
http://www.odatv.com/n.php?n=ecevit-fethullah-guleni-nasil-korudu-1610101200


kalkışıyorlar.  Kadınlar  da  sokaklara  inmiş.  Dini  boğazına kadar  siyasetin
batağına  batırmışlar.  Diyanet  İşleri  Başkanı,  önceki  fetvaları  görmezden
gelerek,  Başbakan’ın  sözlerine  göre  fetva  vermeye  başlamış…  AKP’yi
destekleyen Cemaat ve elindeki  basın,  “artık  biz  oynamıyoruz” demeye
başlamış.  Kısaca  tek  adam  Erdoğan,  seçmenin  gözünde  iyice
yıpranmıştır… AKP iktidarının bir dönem daha bu ülkeyi taşıyamayacağına
herkes inanıyor…

Bu gerçeği AKP de ABD de biliyor..

Bu nedenle makas değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmıştır!..

Hal böyle olunca, ABD’nin çıkarlarını koruyacak, yıpranmamış yeni bir at ile
yola devam edilecek. Y-CHP de zaten bu nedenle dizayn edilmemiş miydi?..
Kılıçdaroğlu, sadece bir jokeydir veya söz dinleyen bir süvari. Kabul etmek
gerekir, yeni süvariye başlangıç için biraz kredi vermek gerekir. “Terörü
bitirmek” başlangıç kredisi  olarak hiç de fena sayılmaz! Aslında ortada
bitirilecek olan bir “terör” yok ki. ABD, “dur” dediğinde PKK duruyor zaten.
“Vur”  dediğinde  de insafsızca  vuruyor  kâfir.  Önemli  olan  PKK’ya  “dur”
dedikten sonraki durumun nasıl tanımlanacağıdır... Bu gidişle “özerklik”
veya “federasyon” bebeğini, Y-CHP’nin kucağına verecekler!.. Bu konuda
yasa  da  çıkarıyorlar  zaten,  “nesebi  belli  olmayan  çocuklara  devlet
bakacak”  diyor  ya  Sağlık  Bakanımız!..  CHP  de  devleti  kuran  partidir,
kimsesiz çocuklara devlet kadar o da bakabilir!..

Y-CHP,  terörün  başındaki  asıl  aktörleri  gizleyerek,  düşük  seviyede bir
tartışma başlatmıştır!..

Terör konusunun içinde doğrudan ABD’nin olduğunu ne AKP söyleyebilir ne
de Y-CHP. Her ikisi de alt bir başlıktan işe koyulmuştur… Bu tercih, aynı
zamanda  ABD’yi  de  aklayarak, terörün  dışarısına  çıkarma  sonucunu
doğuracaktır!..  ABD’yi  temize  çıkartmak,  Y-CHP’ye  verilmiş  özel  bir
ödevdir!…

İçinde ABD olmayan “terör teorileri” masaldan farksızdır, geçiniz efendiler,
geçiniz!..

ABD’den frene basılınca terör de duracaktır elbette!…

Onda hiç bir kuşkumuz yoktur! Beklentiler de zaten o yöndedir!..

Dilerseniz sonrasına bakalım…

Kuzey Irak’taki Kürt Yönetimi, Türkiye ile birleşecekmiş!.. Graham Fuller, bu
duruma “entegrasyon” diyordu…19 Diyarbakır ise başkent olacak tabi!…
Ardından,  “genel  af” ve  PKK  dağlardan  indirilecek…  İnecek  demedik
zaten,  indirilecek!…  “Federe”  yönetimlerin  “silahlı  zabıtası”  bu
kaynaktan temin edilecek! Militanların dağdaki “hizmetleri”, emekliliklerine



sayılacak  mı  onu  bilemem  ama  ölenlerinin  yakınlarına  “şehit”  maaşı
bağlanacağını duydum!..

Y-CHP’nin  bu  icraatlardan  sonra,  iktidara  getirilmesi  düşünülebilir…  60
yıldır  muhalefette  kalmaktan  partililer  bıkmıştır!..  İktidar  olmak  için  bu
kadarına ses çıkartmayabilirler!..

Y-CHP mutlaka  iktidar  olmalıdır,  aksi  halde  ABD’nin  parti  yönetimindeki
Cemaate mensup has adamları yerlerini koruyamayabilirler!..

Laf  aramızda,  siz  hiç  Kılıçdaroğlu’nun  cemaati  kötüleyen  bir  tek
sözünü duydunuz mu?..

Ya terörün durdurulması yeterli primi sağlamazsa ne olacak?

Sorun değil, bu durumda “özel görevli mahkemeler”in kaldırılmasındaki
başarı da Y-CHP’ye yazılabilir… Tartışmalar başlatılmıştır!..

BDP temsilcileri, Beyaz Saray’a giderek rol istedi biliyorsunuz, değil mi?…

Ey gerçek CHP’liler, siz Y-CHP’nin böyle bir senaryo içinde rol almasını nasıl
karşılıyorsunuz?..

İktidara gelmek için kabul edilen rezilliğe bakın!..

Bunların AKP’lilerden ne farkı var Allah aşkına?..

AKP ile Y-CHP ABD’nin “eküri”20 atları gibi!…

ABD’nin, Türkler için çok karmaşık senaryolar yazacağını mı bekliyordunuz?
…

Siyasetle ilgilenmeyen toplumlara çok karmaşık senaryolar yazmaya gerek
yok ki… Çünkü geri kalmış toplumlar, kendilerine verilen rolleri ezberleyip
sahneye  taşıyamazlar…  İzleyiciler  ise,  mesajı  karmaşık  senaryolardan
alamazlar… Bu  nedenle  mümkün  olduğu  kadar  basit,  hatta  daha  önce
oynanmış olanları tercih ederler. Ezberlenmeleri de kolay olur!..

Antik  Yunan’ın  ünlü  filozofu  Eflatun  ne  demiş:  “Siyasetle  ilgilenmeyen
aydınları bekleyen kaçınılmaz sonuç, cahiller tarafından yönetilmeye razı

19 http://www.odatv.com/n.php?n=graham-fuller-daha-cok-sol-hareket-isterim-
0904121200

20 Ahırdaş, aynı ahır için koşan atlar…

http://www.odatv.com/n.php?n=graham-fuller-daha-cok-sol-hareket-isterim-0904121200
http://www.odatv.com/n.php?n=graham-fuller-daha-cok-sol-hareket-isterim-0904121200


olmaktır.”  Bu  nedenle  geri  kalmış,  toplumlar  için  yazılacak  oyunlar  da
tencere kapak misali basit olur!…

İnternette  dolaşan  Amerikan  fıkrasında:”  Bizde  C  planı  olmaz  ama  her
konuda bir  A,B,D planımız bulunur” deniyor… Doğrudur,  bizde hep ABD
planları uygulamaya konur, onların ise yedek planları bulunur…

Şartlar  ABD’yi,  AKP ile  işleri  yürütemeyecek  bir  noktaya  getirirse  eğer;
ağıldan yedek atı  çıkartırlar… Hâlbuki bizde fazlalığı  olan eşeklerdi,  onu
gözden kaçırmışlar…



DÜZEYLİ BİR TARTIŞMA!..
Sevgili Yol Arkadaşım;

(II)

Yorumunuzda (Nedir  o?  Halen  kişilerin  ismi  etrafında  eleştiri  yapmak.
Geçin bunları, gelecek için ne projeniz var, onu anlatın.) söylediklerinizi bir
yazının konusu yapsaydım eğer, o zaman eleştirilerinizde haklı olurdunuz.
Zira  siz,  kişi  olarak  konuşuyorsunuz  ve  bir  temsil  makamında
bulunmadığınız için sizi eleştirmem, duygularımı tatminden öte bir anlam
ifade etmezdi. Oysa ben, genel durumumuzun düzeltilmesi için bizi temsil
eden kişileri  eleştirmekteyim. Başında bulundukları  kurumu (CHP) doğru
temsil  edemediklerini  söylüyorum…  Bunun  sizi  neresi  rahatsız  etti,
anlayabilmiş değilim…

Eleştirilerimin karşılığı, “gelecek için ne projeniz var, onu anlatın” olamaz.
O zaman teslimiyetçi bir başka duruşa teslim olurum… Gerçi sorunuzun
yanıtı  var  ve  son  derece  basittir:  “Onların  yaptıklarını  yapmam”
diyebilirim örneğin. Hatta hiç bir şey yapmamak bile, eleştirdiğim kişilerin
yaptıklarından çok  daha iyidir.  Ne var  ki,  biz  bir  şey yapmamayı  değil,
yapmayı istiyoruz…

O yapmamız gereken nedir?

Bu sorunun da yanıtı  son derece basittir.  Hepimizin  bildiği  gibi  CHP’nin
kuruluş  felsefesi  ve  oturduğu  eksen  “tam  bağımsızlıkçı  ve
antiemperyalisttir.”  Biz  bu  doğru  eksen  üzerinde  politikalar  üretir,
yürümeye çalışırız.  Elimizdeki şaşmaz tek “ölçü” budur.  İç ve dış bütün
siyasi  duruşlarımızı  bu  ölçüte  vurmalıyız…  Felsefemize  uymuyorsa  o  iş
yanlıştır, onu yapmayacağız. Uyanı bulacağız elbette. Bunun için elimizde
bitmek  tükenmek  bilmeyen  bir  hazinemiz  var:  Partililerimiz,  tarihimiz,
arşivimiz ve Ulu Önder’imizin her zaman rehber edinmemizi öğütlediğini
bilim… Bu hazineyi kullandığımızda, yanıtını bulamayacağımız hiç bir sorun
kalmaz  ve  dolayısıyla  en  doğru  şekilde  konuşlanabiliriz…  Umarım
sorunuzun yanıtını alabildiniz..

http://cemilcan.gen.tr/2012/06/319/


Temsil  edilenle,  temsil  edenler  arasında  görüş  ve  duruş  farklılığı  varsa,
orada ciddi  bir  sorun da var  demektir.  CHP’de yaşanmakta olanlar  tam
olarak  böyle  ifade  edilebilirler.  Ne  yazık  ki,  yönetimde  olanlar,  CHP’nin
kuruluş  felsefesi  olan  “antiemperyalist  ve  tam  bağımsızlıkçı”
karakterini  içselleştirememişlerdir.  (Bu  konuda  Bkz.  2011  Seçim
Bildirgesi’nin 126. sayfası, Faruk Loğoğlu başkanlığındaki heyetin, ABD’yi
ziyareti sırasında 12 Aralık 2011 tarihinde yapmış olduğu “CHP’nin anti-
Amerikancı  olmadığı” şeklindeki  açıklama, aynı  ziyaret sırasında yapılan
basın  toplantıda;  ABD  ile  Türkiye’nin  Suriye’ye  yönelik  “örtüşen”
politikalarından söz ederek AKP ile benzer düşündüklerini  açıklaması  ve
diğer parti yöneticilerimizin benzer söylemleri..)

Bu politikaların hiç biri kurultayın onayına sunulmuş değildir!..

Ayrıca  yürürlükte  olan parti  programımız da  bu  şekildeki  “ilkesiz  ve
omurgasız” politikalara izin vermez!..

Kısaca  denebilir  ki,  partimizin resmi  görüşü olarak  ortaya  atılan
görüşlerin  (genel  seçimlerde  kullanılanlar  da  dahil)  çoğu,  yetkili
organlarımızın  (Kurultay)  onayından  geçmemiş  olduklarından,  CHP’nin
temel çizgisine aykırıdır!..

CHP içerisindeki tartışmalar bu nedenle devam etmektedir ve etmelidir!…

Bu noktada, elbette ki, üyelerin ve seçmenlerin de tavırlarını belirlemeleri
gerekir.  Bizim  yapmaya  çalıştığımız;  olguları  yakından  izleme  olanağını
bulamayan yol arkadaşlarımızla, bulabilenleri aynı tartışma ortamında bir
araya  getirmek;  tartışarak  partimizin  ana  ekseninden  sapmasını  ve
emperyalizmin  bir  aracı  haline  dönüşmesini  engellemek  için  çözümler
üretmektir!…  Kuşkusuz  bu  içe  dönük  bir  mücadeledir  ve  olması
gerekmektedir.  Zira  CHP’ye  gönül  vermiş  kitlelerin  temel  isteği  iktidar
olmaktan  çok,  iktidar  yolunda  eğilip  bükülmeden  adam  gibi  mücadele
vermektir… Başka  bir  deyişle,  başımızı  dik  tutmaktır… CHP’li  olmaktan
vazgeçerek, iktidar olmak (veya iktidara yakın olmak) kabul edilebilecek
bir şey olsaydı, isteyen AKP’ye yakın durarak bu sonucu elde edilebilirdi…
Kimsenin kimseyi engellediği yok…

Kimliksiz,  kişiliksiz,  dün  siyah  dediğine  bugün  beyaz  diyen,  tutarsız
politikalarla  seçmenin  moralini  bozmak  ve  direnme  gücünü  tüketmek
kimsenin  hakkı  da  değildir.  Kendilerine  güveni  eksik  olan  bazı
arkadaşlarımızın,  bu  nitelikli  fikir  tartışmalarına,  düşünceleri  ile  katkı
verecek  yerde,  genel  merkezin  yanında  yer  alarak;  bir  yerlere  gelme
kurnazlığı  içinde  olabilirler…  Bunlar  bizim  tedavi  edemediğimiz
hastalıklarımızdır.  Katkı  sunarak  değil,  taraftar  olarak  “oyun”  içinde
bulunan bu arkadaşlarımızı uyarmak da görevimizin bir parçası olmalıdır…
Ancak  bu  şekilde  elbirliği  ile  partimizi  ,olması  gereken  yörüngeye
oturtabiliriz… Aksi halde, önümüze çıkan ilk serseri mayına çarparız ve hep
birlikte ağır yara alırız…

Sonuç olarak denebilir ki; temsil makamlarında oturanlar, temsil ettikleri
kitlelere  benzeyecekler,  o  kitleleri  kendilerine  benzetmeye
çalışmayacaklar!..  Bunu  başaramayanlar  ise,  yerlerini  başaracak
olanlara  bırakacaklardır.  Bu  olgunluğa  gelmemiz  şarttır…  Bu  işin  bir
mekanizması vardır. O da: PARTİ İÇİ DEMOKRASİ’dir!..



Şimdi de şu sonuçlarına bakıp bitirelim:

ORC Araştırma Şirketi;  14-15 Mayıs  2012 tarihinde düzenlediği  ankette;
AKP’nin  oyunu %53,7‘e  çıkmış  gösterirken,  CHP’nin  oyunun %19.8‘e
indiğini açıklamıştır. “Hükümeti başarılı buluyor musunuz?” sorusuna,
CHP’lilerin %32.1‘i  “evet” yanıtını vermiştir.  Ne dediğimi duydunuz mu?
%32.1′imiz  AKP’yi  başarılı  buluyor. Başarılı  partiyi  bulan  bu
arkadaşlarımız başka arayışlar içinde neden olsun? Bence buradan
daha  öteye  gitmemize  gerek  yoktur.  Şapkalarımızı  önümüze  koyup
düşüneceğimiz  yer  burasıdır.  “İnsanda biraz utanma olur,  haya  olur,  ar
olur.”  “Kılıçdaroğlu’nu  başarılı  buluyor  musunuz?”  sorusuna  ise,
deneklerin sadece %11.2‘si “çok başarılı” demiştir. (Umarım, siz bunların
arasında  değilsiniz!)  Şimdi  de  gelelim en önemli  soruya.  “Parti  içinde
kendinizi hangi gruba yakın buluyorsunuz?” sorusuna verilen yanıtlar
şöyle:  %35.4/ü  “Ulusalcı  Kemalist  Gruba”;  %15.6′sı Deniz  Baykal‘a;
hiç  bir  gruba yakınlık  duymayanlar  ise,  %35.1  ve içerisinde  genel
başkanımızın da bulunduğu “Diğer Gruplar”a yakınlık duyanların
oranı sadece %4.1 çıkmış!..

Ve  siz  bu  partide  hala  genel  başkanlık  koltuğunda
oturabiliyorsunuz!..

“İnsanda biraz utanmak olur, haya olur, ar olur!”

Sevgili yol arkadaşım;

Durumumuz bu kadar içler acısı iken, siz yukarıdaki öneriyi yaptınız. Bence
sizin de durumunuzu bir daha gözden geçirmeniz iyi olur…

Saygılarımla…

Av. Cemil Can



BOP’TA ÇÖZÜLME BAŞLADI!..
MHP’DE GENEL BAŞKAN ARAYIŞLARI: 10 YILDIR AKP’YE CAN SUYU TAŞIYAN
MHP  GENEL  BAŞKANI,  KURULTAY  ÖNCESİ  TABANIN  GAZINI  ALMAYA
ÇALIŞTI!..  BOP’Nİ  DESTEKLEMEKTEN  VAZGEÇME  SİNYALLERİ!..  BAKALIM
BOZKURTLAR BU YEME GELECEK Mİ?

Bahçeli’nin ANKA’ya yaptığı açıklamanın can alıcı noktaları şöyle:

“Şurasını hemen söylemek isterim ki,  CHP’nin yaklaşım ve önerileri  PKK
maşalarıyla ve İmralı canisinin saçmalıklarıyla neredeyse bire bir aynıdır.
PKK  ağzı,  bölücü  lügati,  bölünme  parolasının  şifreleri  CHP  tarafından
sahiplenilmiştir.
Kandil  ve  İmralı’nın  akil  adamlar  önerisi  Sayın  Kılıçdaroğlu’nda  cevap
bulmuş ve kendisini harekete geçirmiştir.

Bizim  bu  tespitimizin  ve  iddiamızın  dayanakları  ve  kayıtları  geçmişin
raflarında görmesini bilenlere her şeyiyle açıktır:

Şöyle  ki,  İmralı  canisi  30  Aralık  2006  tarihinde  Hakikat  ve  Uzlaşma
Komisyonu  kurulmasını  istemekle  birlikte,  Aralık  2007  ile  Ocak  2008
tarihlerinde avukatlarıyla yaptığı görüşmelerde ‘Akil Adamlar Komisyonu’
için tekliflerde bulunmuştur.

Benzer  görüşünü  15  Ağustos  2010  tarihli  sözde  yol  haritalarında
vurgulamış ve gündeme taşımıştır.”

…

“Cumhuriyet’i  kurmakla  övünen  CHP,  şimdi  de  çöküşe  giden  süreci
hızlandırmaktan kıvanç duymaktadır.”

DARISI CHP’NİN BAŞINA… NE DİYELİM!…

http://cemilcan.gen.tr/2012/06/302/


İKİ BOZKURT ARIYORUM!..
MHP lideri Bahçeli, Uludere tartışmaları ile ilgili olarak; “AKP, CHP, BDP ve
PKK  aynı  ihanet  masasının  dört  ayağını  oluşturarak, akbabalar gibi
Uludere’ye  üşüşmüşler  ve  kendi  paylarına   ne  düşeceğinin  derdinde
olmuşlardır” demiştir!…

Bahçeli,  İçişleri  Bakanı  İdris  Naim  Şahin’in,  Uludere’de  öldürülen  34
yurttaşın  PKK  ile  ilişkisi  olduğunu ima  edip,  “Özür dilenecek bir  şey
yok!”21 Şeklindeki açıklaması üzerine, ise: ”Samimiyetle söylemek isterim
ki,  söz  konusu bakanın  çıkışları  yüreklere  su  serpmiş ve  takdir
toplamıştır”2 demiştir…

Bu  sözleri  duyanlar,  Y-MHP’nin,  eski  MHP  çizgisine  geri  döndüğünü
sanmıştır.  Gerçekte  durum  çok  daha  başka;  bu  dönemde  Y-MHP,  AKP
iktidarın en önemli payandası olmuştur. Bu duruşuyla da ihanet masasının
bir  ayağını  oluşturduğunu  ileri  sürdüğü  Y-CHP’den  çok  daha  önemli  bir
konuma yükselmiştir!..

Bahçeli’nin 28 Şubat soruşturması ile ilgili açıklaması da oldukça ilginçtir..
6 komutanın tutuklanmasından adeta memnun olmuş gibidir. Bahçeli’nin:“
Savcı elindeki bilgi neyse onlar üzerinde kararlılıkla durmalı ve kimden
ifade  alınacaksa  hepsini  davet  etmek  suretiyle kısa  süre  içerisinde
sonlandırılmalıdır ve  darbe  tartışmaları  Türkiye’nin  gündeminden
düşürülmelidir”22 şeklindeki  sözleri,   “Silivri  Hukuku”nu
meşrulaştırmaktan  başka,  AKP’ye  verilebilecek  desteğin  fazlasını
vermiştir!.. Zira “Silivri Hukuku” çerçevesinde özel görevli mahkemelerin
yaptığı  yargılamaların  kısa  süre  içinde  bitiremeyeceğini  veya

21 http://www.ilkehaber.com/haber/idris-naim-sahin-ozur-dilenecek-bir-sey-yok-
22055.htm

http://www.ilkehaber.com/haber/idris-naim-sahin-ozur-dilenecek-bir-sey-yok-22055.htm
http://www.ilkehaber.com/haber/idris-naim-sahin-ozur-dilenecek-bir-sey-yok-22055.htm
http://cemilcan.gen.tr/2012/06/ihanet-masasini-isirarak-kiracak-bir-bozkurt-ariyorum/


bitirilmeyeceğini, herkesten çok daha iyi Bahçeli bilmektedir… 2 milyon
sayfadan  fazla  belgeyi,  okuyup  savunma  hazırlamak, 100 yılda  bile
bitirilecek bir iş değil!..

Bahçeli’nin, Oslo’da PKK ile %95 oranında anlaşan AKP’ye, bu şekilde açık
destek vermesi anlaşılır gibi değildir!. Şimdi ihanet masasının 4 ayağına
diğer  partileri  yerleştiriyor.  Elbette  ki  bu  sözler  hiçbir  anlam  taşımaz.
Anlaşılan Y-MHP de Y-CHP gibi karşıdevrimcilerle işbirliği içine girmiştir ve
yenilgiyi kabul etmiştir. Hamasetten başka bir anlama gelmeyen sözleri,
“seçmene  selam  olsun”  niteliğindedir  ve  tabanın  geri  kalanını  AKP’ye
kaptırmamak içindir… Dolayısıyla ihanet sarmalından MHP kendini ayırıp,
temize çıkaramaz!.. Masanın diğer ayakları kadar kendisi de suç ortağıdır!..

Bu bağlamda AKP,  Y-CHP,  BDP ve  PKK’ya “ihanet masası”nın  ayakları
denirse, Y-MHP o masanın üzeri olmaktadır!..

Başbakan  Erdoğan’ın  ameliyat  geçirmesinden  sonra,  AKP’de  başlayan
liderlik  tartışmaları  üzerine,  Bahçeli’nin  söylediği  ibretlik  sözlerini
anımsayınız.  ” Böyle  bir  dönemde  tek  başına  iktidar  olmuş  bir
partide kaos ülkeye büyük zarar verir”23 sözlerini kim söylemiştir? Bu
açıklamayı  dinlemeyenler,  kesinlikle  AKP Genel  Başkan Yardımcılarından
biridir  derler!..  Ama  değildir…  MHP  iktidara  talip  olan  bir  muhalefet
partisidir. AKP’deki kaos; son tahlilde hükümetin bozulması anlamına gelir.
Böyle  bir  durumda  ise,  hükümeti  kuracak  olan  yeni  hükümetteki
partilerden  birisi,   hiç  kuşku  yok  ki,  MHP  olacaktır…  MHP’nin  içinde
bulunacağı bir hükümetin, “ülkeye büyük zarar vereceği”ni söylemek,
hangi aklın karıdır? Nitekim Bahçeli’nin bu sözlerinden sonra, AKP içinde
başlayan tartışma da bıçakla kesilip bitmiştir. Başbakan’ın yerinde olsam
Bahçeli’ye  nişan  takardım!..  Bu  noktadan  sonra,  Erdoğan  yeniden
“Durmak yok, yola devam” demiştir… Erdoğan’ın  devam ettiği  yolun
sonunda, “Habur Açılımı”nın bir benzerinin olacağı bellidir!.. Bahçeli’nin

22    http://www.trthaber.com/haber/gundem/bahceli-o-aciklama-yureklere-su-serpti-
42673.html

23 
http://www.cnnturk.com/2011/guncel/12/13/bahceli.akp.de.kaos.ulkeye.zarar.verir/640286
.0/index.html
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ona verdiği yolun sonunda PKK ve uzantıları ile müzakere olacağı gün gibi
ortadadır…

Y-CHP’nin “akil adamlar” projesi de Abdullah Öcalan’a ait ve aynı amaca
hizmet etmektedir… Bahçeli’nin bu projeye karşı oluşu da  kendi tabanını
kontrol  edebilmek  içindir!..  MHP’de  alışık  olunmayan  çok  seslilik,  bu
noktadan  itibaren  başlayabilir!..  Bu  durumda  ilk  seslendirilecek  olan
Bahçeli’nin liderliği olacağı, son derece açıktır…

Açık yüreklilikle söylemek gerekirse, Bahçeli MHP’yi AKP’nin gençlik kolları
haline getirmiştir!..

Bir  muhalefet  partisinin,  iktidarı  desteklemesinin,  sonuçta  iktidarı
güçlendireceği tartışmasızdır.  Bu durumdan o muhalefet partisinin iktidara
talip olmadığı sonucu da çıkartılır. Ayrıca, iktidarın icraatları iyi ise ve bu
durum  bir  muhalefet  partisi  tarafından  kabul  ediliyorsa,  o  zaman  da
seçmenler doğal olarak iktidara yakın dururlar. Size ne ihtiyaç var? Nitekim
öyle  de  olmuştur.  MHP  seçmenin  önemli  bir  kısmı,  ANASOL-MHP
iktidarından sonra AKP’ye kaçmıştır… Şimdi onları geri almak gerekirken,
Bahçeli’nin  bu  iddiasız  ve  inandırıcılığı  kalmayan  söylemleri  ile
bulundukları yere iyice yerleşmeye başlamışlardır!..

Kürt  hareketi,   içeride  ve  dışarıda  en  çok  AKP  iktidarları  döneminde
güçlenmiştir. AKP, iktidarı sıfır  terörle teslim almışken, bugün “özerklik,
federasyon ve bağımsız Kürdistan” tartışılmaya başlanmıştır!.. Kuzey
Irak’taki Bölgesel Kürt Yönetimi’ni de ilk tanıyan AKP Hükümetidir. Erdoğan
Barzani ile “al takke ve külah” pozisyonundadır. Ne yazık ki, Bölgesel Kürt
Yönetimi’nin şimdiki adı; “Kürdistan” olmuştur!..

AKP  iktidarlarını  en  kritik  noktalarda  destekleyen  Y-MHP,   karşıdevrimi
gerçekleştirilmesinde  en  önemli  işlevi  gören  özel  görevli  ağır  ceza
mahkemelerindeki  yargılamaları  da  meşrulaştırmıştır.  Bu  yöndeki  ilk
demeçler  MHP  Genel  Başkanı’ndan  gelmiştir.  MHP’den  seçilmiş  bir
milletvekillerinin tutuklu olması  ise, sadece işbirliği  içerisinde olduklarını
saklamak içindir… Tıpkı Y-CHP’nin iki milletvekilinin tutukluluğuna  etkili bir
şekilde itiraz etmemesi örneğinde olduğu gibi…

Olaylar  bu  bütünlük  içerisinde  değerlendirildiğinde,  Bahçeli’nin  İçişleri
Bakanı İdris Naim Şahin’in çıkışını desteklemesi, kendi verdiği “akbaba”
benzetmesi ile örtüşmekte olup, siyasi rant toplamak amaçlıdır ve çok da
anlamlı değildir!..

Bütün bunların yanında, 12 Eylül’de değiştirilen ve yargı bağımsızlığı ile
kuvvetler  ayrılığını yok  eden  26  maddeyi  “kırmızıçizgi ”ilan  edip,
tartışma dışı tutan AKP ile “Anayasa Uzlaşma Masası”nda oturmak, Y-
MHP ile AKP arasında var olan gizli anlaşmayı ortaya koymaktadır. Tıpkı
Y-CHP’nin olduğu gibi… Adama sormazlar mı, “ön koşulsuz” kurulan bir
masaya, taraflardan biri,  daha sonra ön koşul  getirince,  hala o masada
oturanlara  ne  denir?  Ayrıca 12 Eylül’de  “hayır”  dediğiniz  değişiklikler,
aniden  “kırmızıçizgi”  olarak  önünüze  konulduğunda  buna  itiraz
etmezseniz,  o  gün  “hayır”  dediklerinize,  şimdi  “evet”  demiş  olmaz
mısınız?..



“Türk”  sözcüğünün  çıkartılacağı  kesin  olan  bir  Anayasa’nın
oluşturulmasına,  meşruluk kazandırarak  nasıl   katkı  verirsiniz?..  Size  oy
veren seçmenlerinizin isteği bu mudur?

Kemal  Derviş’in  peşine  düşüp  erken  seçim  kararı  almakla  AKP’yi  bu
memleketin  başına  bela  eden,  Abdullah  Gül’ü  Cumhurbaşkanlığına
makamına çıkaranın da Devlet bahçeli olduğunu her zaman aklımızın bir
tarafında tutalım…

Bu  MHP  bizim  bildiğimiz  MHP  değildir.  O  nedenle  Yeni  MHP  (Y-MHP)
diyorum…

Bozkurtlara  uyuşturucu  iğne  yapılmış  galiba!..   Sindirilmişler  mi  yoksa
üzerlerine ölü toprağı mı atılmış? Bu kadar derin uykudan uyandırılabilirler
mi acaba?..

Şimdilik, “Tanrı Dağı kadar Türk’ü, Hıra Dağı kadar Müslüman”ı boş verin…
Turan’ı  da  belirsiz  bir  tarihe  doğru geriye  itin!..  Bugüne  gelin  çocuklar,
bugüne gelin!…

Doğruya  doğru  deyip  destekleyecek,  eğriye  eğri  deyip  sonuna  kadar
diklenecek  ve  daha  da  önemlisi  “Ergenekon”dan  çıkışı  gösterecek,  dişi
kurdun sesini özlemişim!..

 



KOCA BİR ULUS, PİÇLERİ BÜYÜTMENİN 
DERDİNE DÜŞTÜK!..
Televizyonlarda  hararetli  bir  tartışma  başlamış.  Başbakan  kürtajın
yasaklanması  için  kanun  çıkartacakmış!  Peki,  ama tecavüze uğrayan
kadınlar hamile kalırlarsa, taşıdıkları bebekler ne olacak? Yanıtlar oldukça
ilginç; başında Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın olduğu “eğitimli” bir grup, o
kadın çocuğu doğursun, çocuğa devlet  bakar diyor,  bir  başka grup ise
daha radikal;   çocuğu doğuran anneler,  ceza olarak o çocuğu büyütsün
istiyorlar!..

Evinde otursaymış da tecavüze uğramasaymış efendim!..

Ama “ensest” ilişkilerden doğan çocuklar var! Sapıkların hamile bıraktığı
kadınlar  var! Gazetelerin üçüncü sayfalarında okuyoruz. Kız çocukları ve
kadınlar  bu  hayvanlarla  baş  edebilir  mi?  Bu  şekilde  dünyaya  merhaba
diyen çocukların sayısı geçen yıl açıklanmıştı. Rakamlar korkunçtur. 

Anlaşılan  hükümetin  “piç”  çocuklara  ihtiyacı  var!…  O  nedenle
doğmalarından  yanalar…  Bir  de  daha  doğmadan, sakat olacağı  kesin
olarak  belirlenmiş  ceninler  var,  onlar  için  de  aynı  formül  düşünülmüş.
Doğsunlar  isteniyor.  Kadınların  bir  kısmı  bu  şekilde  eve  bağlı  kalır  ve
sokaktaki  erkekler tahrik edilmekten kurtulurmuş!? Aman boğaları tahrik
etmeyin!..

Tecavüze uğrayan kadınlar, karınlarındaki bebekleri ne yapacaklar?

Aslında  bu  sorunun  yanıtını  Sağlık  Bakanı’ndan  çok  önce  Hâkimler  ve
Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) Başkanı vermişti.24 Bizde balık hafızası var,

24 http://haber.sol.org.tr/kadinin-gunlugu/hsyk-baskani-tecavuzle-ilgili-oneriyi-savundu-
haberi-46545
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çabuk unuttuk. Ne demişti hazret: Tecavüz edilen kadınların, tecavüzcüsü
ile evlenmesine olanak sağlanırsa dava sayısında azalma olur!.. Adaleti
hızlandırmak için düşünülmüş çözüme bakın!.. Sorunun yanıtını yüksek bir
yargıç verdikten sonra, kim ne diyebilir  ki? Geriye bu konuda bir kanun
çıkartmak kalıyor. Anayasa’ya aykırılığı bile dert değil! Bu konuda da bir
sorun yaşanmaz! Bu nedenledir ki Sağlık Bakanı, Başbakan’ın saçma sapan
ve bilim dışı sözlerini, yasaya bağlamak için kollarını sıvamış!..

Türkiye gerçeğidir ne yapalım?

Başbakanın  arkasında  %50’ye  yakın  bir  halk  desteği  var.  Demokrasinin
gereğidir;  çoğunluğun  kararına  saygılı  olmak  lazım.  Asıl  ilginç  olan,
Başbakan’a  verilen  desteğin,  yarıdan  fazlasını  kadınlara  ait  olmasıdır!..
“Yargı reformu”nu seçtikleri yapıyor, oh olmuş bunu fazlasıyla hak ettiler
diyemem.  Yakışmaz!..

Demek  ki,  bundan  böyle,  TECAVÜZE  UĞRAYAN  KADINLAR  KÜRTAJ
YAPTIRAMAYACAKLAR!..  Tecavüzcü  sapıkların,  neslini  devam  ettirmesi
başka türlü mümkün değil!.. Onları da korumaya aldılar!..

Son bir şey daha var; o da  “bizim” SOROS’un isteğini yerine getirmektir.
Vaktiyle  ne  demişti  anımsayalım:  “Türklerin  en  iyi  ihraç  kalemi
ordusudur.”  Asker  dediğiniz 20 yaşındaki  delikanlılar,  önce bir  kadının
karnında bulunacaklar. Oraya nasıl girdikleri çok da önemli değil! Sonra,
yasanın güvencesi altında doğup, dünyaya merhaba diyecekler. Ellerinde
turuncu bayraklar tabi. Ardından devlet baba veya anneleri tarafından
beslenip  büyütülecekler.  “Akıldan  yaya”  ve  “piç”  olup  olmadıkları  ile
ilgilenen  yok.  Çünkü  ihraç  ürünü  olarak  genç  insanları  bekleyenler  var.
SOROS’un dediği yere tabi. NATO’nun ISAF adlı askeri kanadına, çok rahat
ihraç edilebilirler örneğin… Bu işte spekülasyondan çok daha fazla para var
galiba!..

Başbakan,  kürtaj  yasağının  gerekçesini nüfusumuzun azalması olarak
göstermiş! 75 milyonu az buluyor demek ki. O çocukları doğuracak olan
memurların  maaşlarına %4’lük  zammı ise fazla  buluyor.  Bir  taraftan da
dünyanın 16.  Büyük ekonomisi olmakla övünüyor!..  Güya Çin’den sonra
gelişmekte  olan ülkeler  arasında ikinci  sıradaymışız!..  Duy da  inanma…
Madem öyledir, neden hala seçmenlerimiz bir paket makarna ve bulgura
oylarını  veriyorlar?  Başbakan,  halktan  kimsenin  nikâhına  katılmış
olmadığından bilmiyor olabilir. Etrafındaki varsılların nikâh törenlerinde 3
çocuk yapmalarını öğütlemesi, oralarda garip karşılanmayabilir.  Yeni gelin
ile  damat,  utangaç bir  tavırla  nikâh defterini  alıp  balayına gidiyor  diye,
Erdoğan  çok  önemli  bir  şey  söylemiş  sayılmaz!  Üç  çocuk  projesi  de
NATO’nun isteğidir!..

Hadi gelsin bu öğüdü yoksul vatandaşa versin de alsın boyunun ölçüsünü!
Vatandaş,  artık  o  eski  vatandaş  değil. 1  Mayıs’ı  kutlayabiliyor, 23
Mayıs’ta  grev  yapıyor, 19  Mayıs’ta  Cumhuriyet’e  ve  Atatürk’e  sahip
çıkmak için sokağa çıkıyor. Az iş değil yaptığımız. Korkudan korkmamayı
öğrenmişiz. Grev hakkı elinden alınmak istenen Hava-İş’e bağlı işçiler, 29
Mayıs’ta iş bırakıyor. Greve başlayacaklarını söylüyorlar. Diğer sendikalar
onları desteklemek zorunda.  Aksi  halde  biliyorlar  sıra  kendilerine
gelecek… 15 milyonluk İstanbul’da 250 otobüsle, öğle yemeği de büyük



ihtimal  döner  ekmek olarak  verilmişti,  stadı  zor  doldurabildiler… Halkın
desteği giderek azalıyor mu ne?… Geçti o eski günler, geçti Beyler!…

Kürtaj ve “sezaryen”, hiçbir şekilde Türkiye’nin gündeminde değil. Bu iki
kavram,  gündemi  Uludere  ve  Suriye’den  uzaklaştırmak  için  ortaya
atılmıştır.  Bu  kesin.  Buna  rağmen,  durumu  bilenler  bile,  bir  türlü  bu
gündemden uzaklaşamıyor.  Örnek  isterseniz,  uzağa  gitmeye  gerek  yok,
kendimi  veriyorum.  Neden  derseniz,  gündem  değiştirmek  için  ortaya
atılmış  konular  üzerinde  yazmak  çok  daha  kolay  oluyor.  Anlayacağınız
çalakalem yazıp  geçiyorsunuz.  Düşünmek,  araştırmak bile  gerekmiyor…
Aklınızda ne varsa yazıp geçin, yemin ederim Başbakan’ın ve adamlarının
savunmalarından çok daha iyisini söylemiş olursunuz!..

Bu hafta sonuna doğru, kendimi Suriye konusunda bir şeyler yazmak için
hazırlıyordum.  Suriye  ile  ilişkilerimizin  geçmişi  nasıldı,  araştıracaktım.
Fırsat  verilmemiş.  Uludere  olayının, ABD tarafından  Türkiye-Suriye
ilişkilerini germek için kasten yapıldığını söyleyenlerin, haklılık nedenlerini
araştıracaktım. Arkasını akla yatkın gerekçelerle doldurmaya çalışacaktım
tabi.  Uludere’deki  bombaları  önce ABD’nin  insansız  uçağı  atmış,  sonra
bizim  uçaklar,  kaçakçıları  bombalamışlar!..  “Hata  yaptık”  demekle
geçiştirilecek  kadar  basit  değil!..  Buna  rağmen  benim  görüşüm  baskın
görüşten biraz farklı. 

Hükümet,  aralarında  çocukların  çoğunlukta  bulunduğu 34 yurttaşı
öldürülmüş. Sınırda güvenlik yok! Al sana “güvenlik şeridi” oluşturmak
için haklı bir neden. Yetmez mi? Sabah akşam acıklı Uludere’yi konuşmak,
sınırdan içeriye girmeyi dahi haklı göstermez mi? Belli ki, ABD Suriye’ye
saldırmayı gündeminden çıkartınca, ihale Erdoğan’a kalmış. O da bugüne
dek hiç  bu kadar yalnız  kalmamıştı!..  Diplomatları  da kapı  dışarı  etmiş.
Gösterilen  sebebe  bakın: Hula’da 50’si  çocuk, 100 kişinin  öldürülmesi
imiş!…

Bizimki,  kendi vatandaşlarını  öldürüyor,  önemli değil!  Aylar sonra, “hata
olmuştur, kaç defa dedik, otomata mı bağlayalım” diyerek, kendini temize
çıkartmaya  çalışıyor  ama  komşu  bir  ülkenin  isyancısının  öldürülmesine,
nasılsa  dayanamıyor!..  Bu  nedenle,  Suriye’ye  savaş  ilan  etmek  için
çırpınıyor.  Son  aylarda  Kılıçdaroğlu’nun  beğendiğim  bir  tek  sözü  vardı.
Grup  toplantısında  söylemiş.  “Uludere’de  sivilleri  terörist  sanıp
öldüreceksin, Kayseri’de teröristi sivil sanıp serbest bırakacaksın.”
Trajikomikliğe  bakın.  Kendi  vatandaşını  öldürdüğün  için  özür  bile
dilemeyeceksin ama komşun  vatandaşını öldürdüğü için ona savaş ilan
etmeyi kendine hak görebileceksin!.. Yakışır mı yakışır!..

Hükümetimiz yerlerde sürünüyor kısaca. Peki, CHP ne yapıyor bu arada?
Onların işi daha ağır, “akil adamlar”ı devreye sokmakla meşgul oluyorlar.
Biliyorsunuz   “kanaat  önderleri”  de  denen  akil  adamlar,  öyle  kolay
bulunmazlar. Ayrıca akıllar  da nazar almadığı için birbirlerini beğenmezler.
Anlaşıldığına göre, “Kürt Sorunu”nu çözmek CHP‘ye ihale edilmiş. Belki
de CHP, bilerek taşın altına elini sokuyor. Biliyorsunuz “akil adamlar” bir



Abdullah  Öcalan’ın  projesidir.25  Demek  ki,  bu  iş  başararak Y-CHP
iktidar  olmaya  koşuyor!..  Bölünmüş  bir  ülkede  iktidar  olmak  nasıl  bir
duygu? Hükümet İmralı’ya Apo’nun avukatlarının gidişini yasaklamış ama
Y-CHP bu yasağı da delmiş!  Apo’nun avukatlığı da bizde!..

25 Abdullah Öcalan, Aralık 2007 ve Ocak 2008′da avukatları aracılığı ile konuyu gündeme 
getirmişti. CHP’nin 2011 yılında genel seçimlerden önceki Van’da düzenlenen “Kürt  
Çalıştay”ı sonunda yayınlanan raporla konu sahiplenilmiş, daha sonra Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun  Diyarbakır ve Osmaniye il kongrelerinde de gündeme getirilmiştir.



SEVGILI YOL ARKADAŞLARIM!..
Ayşe ve Suna Hanım;

Mektubunuz için çok teşekkür ederim…

Öncelikle  belirtmeliyim  ki,  şu  ana  kadar  yaptığımız  gibi;  ayakları  yere
basan, gerekçeli, bilimsellikten uzaklaşmayan, evrensel değerlere saygılı,
çağdaş  hukuk  ilkelerine  dayalı,  emeğe  ve  emekçiye  önem  ve  öncelik
veren, saygılı,  bunlardan daha da önemlisi;  Atatürk ilke ve devrimlerine
bağlı, düzeyli bir  muhalefet hareketini aralıksız sürdürmemiz gerektiği
inancındayım…

Böyle  bir  hareketin,  CHP  içerisinde  örgütlenmesini  ise  fazlasıyla
önemsiyorum. Çünkü inanıyorum ki, partimiz “kaset operasyonu” ile işgal
edilmiştir.  İşgalcilerin  arkasında,  AKP’nin  olduğu  gibi  yine  ABD  (CIA)
vardır. CIA’nın “Müslümanlar Şubesi” olarak faaliyet gösteren işbirlikçi
Gülen  Cemaati, bu  işin  doğrudan  içerisindedir…  Dolayısıyla  onların
elindeki  (düşünce  kuruluşları  ile  getirilen)  olanaklar,  şu  andaki  CHP
yönetiminin elinde de vardır!..

Muhalefet hareketinin parti dışında örgütlenmeye çalışması halinde; bu
hareket  ayrı  bir  parti kurma  çalışması  gibi  gösterilip;  kolaylıkla
“bölücülükle”  suçlanacak  ve  marjinal hale  getirilecektir!… O nedenle
muhalefetin  parti  içerisinde  yürütülmesi  zorunludur  ve  bunun
gerekliliğine yürekten inanıyorum… Parti içi muhalefetin güvencesi; ”Parti
içi demokrasi“dir. Bu olanağın kullanılması son derece haklı, inandırıcı ve
yerindedir…  Bu  duruma  kimsenin  hiç  bir  şekilde  itirazı  olamaz..  Zaten
olması gereken de bu değil mi?..

Unutmayalım ki, CHP’nin arkasında 11 milyon seçmen vardır ve kimsenin
onları bırakıp bir yere gitme lüksü yoktur! Örneğin ayrı parti kurup, bu 11
milyon seçmeni ikna ederek, o partiye üye yapmak, akıl karı bir iş değildir.
Öyle yapacak yerde, üyelerin yarısını ikna ederek, yönetimi değiştirmek
çok daha kolay olacaktır. Pratik ve doğru olan da bu hareket tarzıdır.  Zaten
üyelerimizin  yarıya  yakınının,  partimizin  merkez  yönetimine  güveni
sarsılmıştır…  Parti  içinde  muhalefet yürütüldüğünde;  yönetimi
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değiştirmek  üzere  birinci  girişim,  başarısız  olursa,  ikinci  ve  üçüncü
denemeleri  yapmak  olanaklıdır…  Ama  yeni  bir  parti kurma  yoluna
gidildiğinde;  bir  atımlık  barut  olduğu  için  sonuç  alınmayınca  hareketin
biteceği kesindir!.. CHP’ye rağmen yeni parti girişimlerinin başarı şansı yok
denecek  kadar  azdır.  Zira  ülkemiz  “ikinci  kurtuluş  savaşı”  koşulları
altındadır  ve  ikinci  kurtuluşumuzu başaracak olan,  daha önce  birinci
kurtuluşu başaran parti olacağına dair bir inanç da vardır. Üstelik “ayrı
parti  kurmak”  hem çok  maliyetli  hem de çok  daha  zordur.  Başarı  elde
edilemediğinde ise, aynı hamlenin tekrarı yoktur…

Ayrıca, böyle bir maceraya atılmak; AKP’YE YENİDEN KAN POMPALAMAK VE
KENDİ  ELLERİMİZLE  ONA  İKTİDARI  BİR  DAHA SUNMAK ANLAMINA
GELİR!..

Daha  da  önemlisi, işgal  altındaki partilerini  işgalden  kurtarmak  üzere
harekete geçemeyenlerin, böyle haklı bir eyleme cesaret edemeyenlerin,
işgal altındaki koca bir ülkeyi kurtarabileceklerine kimse inanmaz!..

BEN DE İNANMAM!..

Partimizin tabanı önemli ölçüde, başımıza getirilen  FELAKETİN farkındadır,
buna inanın!… Nitekim genel merkezin seçtiği kongre delegelerinin yarıya
yakını,  yine  genel  merkezin  gösterdiği  adaylara  kongrelerde  oy
vermemektedir!..  Bu  durum,  işin  farkında  olunduğunun  en  önemli
kanıtıdır… Bir  diğer  kanıt  ise,  genel  merkeze sert  muhalefet  edenlere
(örneğin  benim  gibilere)  karşı  “disiplin  hukuku“nun  işletilememiş
olmasıdır…  Bunun  anlamı,  genel  merkezin  kendine  olan  güven
eksikliğidir…

Parti  içinde, birbirimizle  paylaşarak yapacağımız çalışmalar;  hem  parti
içinde demokrasinin gelişmesine katkı sağlayacak, hem de yönetimi
yanlış  yapmaktan alıkoyacaktır…  Ayrıca  parti  yönetimi,  kendilerini
yönetime  getiren  güçlere  diyet  borcunu  ödemekte  ayak  diretmek
isterse, yönetime bu şans da verilmiş olacaktır!.. Merkez Yönetimi, parti
tabanındaki sert muhalefet hareketini göstererek, patronlarının her isteğini
yerine getiremeyeceklerdir. Bu da ülkemiz için elbette ki, iyi bir şeydir…
Aynı  şekilde iktidarın  atacağı  adımlardan önce,  onlar  da yoldaki  taşları,
CHP’ye temizletemeyeceklerdir. Bu da ülkemiz için çok önemli bir iştir!..

Çünkü BAŞKA TÜRKİYE YOK VE BU ÜLKE BİZİMDİR!..

GOP içerinde;  TSK’ni  ve  MİT’i  tasfiye  ederek,  (yeni  devletçikler  kurma)
planlarını  uygulamaya  koyan  emperyalistler  (ABD  ve  AB),  muhalefet
partileri  CHP  ile  MHP’yi,  kendi  başlarına  buyruk  bırakacak  kadar  saf
değillerdi herhalde… Sadece  buradan yola çıkarsak bile, CHP’nin gerçek
CHP’liler elinde bulunmadığı sonucuna kolaylıkla varabiliriz!..

İçinde bulunduğumuz durumu bu şekilde tespit edince, yapacağımız iş de
kendiliğinden ortaya çıkmaktadır: PARTİMİZİ İŞGAL EDENLERDEN  GERİ
ALACAĞIZ!.. 

Başka yolumuz kalmamıştır!..

Çünkü  bizim  düşmanla  savaşabileceğimiz  tek  silahımız  partimizdir!..



Ayrı parti kurma seçeneği üzerinde denemeye girişmek ise siyasi anlamda
sonumuz  olur…  Ne  yapacaksak,  onu  CHP  içerisinde yapmak
zorundayız!..  Çünkü  CHP  içinde  işimiz  çok  daha  kolaydır.  Vaktiyle  bu
partinin yönetiminde bulunan biri olarak söylüyorum: Şu an partimizin en
alttan  en  üste  kadar,  yönetim  kademelerinde  bulunanların  çoğunluğu,
kendilerini bir yerlere taşıyacağına inandıkları için Kılıçdaroğlu ve ekibinin
yanındadır. Hiç birinin kendilerine öz güvenleri yoktur, en küçük bir darbe
ile  dağılıp  gideceklerini  biliyorum…  Zora  geldiğinde  ne  partiyi
sahiplenebilirler, ne de kendilerinden fedakârlık edebilirler. Bunu yaşayarak
gördüm. Sadece parti içindeki iktidarlarına önem verirler. Kendi başlarına
bir  iş  de  yapamazlar.  Emir  eri  gibidirler.  Buna  inanın.  Kürsülerden  öyle
bağırıp çağırdıklarına bakmayın. Bunun yerine onların geçmişlerine bakın,
hiç  birinin  kararlı  bir  duruşuna  ve  eylemine  rast  gelemeyeceksiniz!..
Dolayısıyla,  muhalefete  karşı  çok  fazla  direnebilecek  inanç  ve
kararlılıkları da yoktur…Bu anlamda işimiz çok zor sayılmaz!..

Bu  çerçevede  söylenecek  kuşkusuz  daha  çok  söz  vardır…  Yazıyı
uzatmamak için geçiyorum ve en can alıcı noktaya geliyorum:

CHP  içinde  yükselen  muhalefet  hareketinin  görünen  yerlerinde,  hiç  bir
şekilde  Önder  Sav ve  Deniz  Baykal ile  onlara  sadık kapıkullarının
olmaması gerekir!.. 

ONLARIN KREDİSİ TAMAMİYLE TÜKENMİŞTİR!..

Bir an için Deniz Baykal’ın hareketin önderi olduğunu düşünün. Adım başı
önünüze  Nesrin  Hanım’ın  iç  çamaşırlarını koyacaklar.  Yaşadıklarımız
unutuldu  mu  sanıyorsunuz?..  Kimsenin  rezilliğini  ilanihaye  savunmak
zorunda değiliz. Önder Sav ise, kapıkullarına değer veren ve partiyi onlara
teslim  etmeyi  strateji  olarak  belleyen,  iflah  olmaz  bir  hizip  başıdır!..
Baykalcı  asıl  odur,  Baykalcılığı  yaratan da  odur!..  Kendinden başkasının
fikirlerine itibar etmez, kimseyi dinlemez, dinlese bile zerre kadar değer
vermez… “Değer” verdiği  insanların  kendini  ne hale getirdiğini  ise,  hep
beraber  gördük.  Onun  değer  ölçülerinin,  bizim  mücadelesini  verdiğimiz
kavgada hiç  bir  önemi  yoktur… Önder  Sav da Deniz  Baykal  gibi  bütün
kredisini  tüketmiş bir  siyasi  mevtadır!.  Ölüleri  dirilterek başımıza lider
olarak  getirme  yeteneğimiz  olsaydı,  MUSTAFA  KEMAL  ATATÜRK’Ü
getirirdik!.. Bari adam gibi adamdı… Hem ilk genel başkanımızdır, hem de
daha ekonomik olurdu!..

Özetle yeni yolumuzda; Sav, Baykal ve Kılıçdaroğlu olmayacaktır
ve  olmamalıdır!.. 

Lider arayışı içerisinde olmamız şart da değildir…

Atatürk sevgisi ve Kemalist ideolojiyi benimseyenler; “kolektif  liderlik“le
bu işi yürütebilirler. Örneğin, şu an CHP’nin başında bu kadrolar olmasaydı,
partimiz büyürdü...  Şimdi  ise  küçülüyor.  Bir  muhalefet  partisinin  10
yıldır  iktidarda  bulunan  bir  parti  karşısında,  günden  güne  eridiği
dünyanın neresinde görülmüştür? Tükenmiş bir yönetim her geçen gün
partimizi eritmektedir!.. Ama hırsları ve kendilerini bir şey sanmaları yok
mu,  işte  partimizin  yerlerde  sürünmesinin  başlıca  nedeni  o  ilkel



duygularıdır... Bir de diyet borçları  var tabi. Onu henüz ödeyemediler
ve asla ödeyip bitiremezler!.. Bu anlamda kaderleri AKP ile aynıdır!..

Liderlik konusuna fazla takılmayın!..

Zamanı geldiğinde, her hareket kendi liderini elbette çıkarabilir…

Bizim liderimiz: MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’tür…

Rehberimiz  de  odur.  Dünya  en  büyük  bunalımlarını  yaşarken,  onun
rehberliği ile batağa saplanmadan doğru yoldan ilerlememiş miydik?..

Şimdilik  aklıma  gelenler  bu  kadardır.  Daha  sonra  konu  başlıkları
açıldığında, görüşlerimi söylerim…

Düşüncelerinizi çok önemsiyorum…

Saygılarımla…



AĞLAYAN DERE: SOLAKLI...

HES‘ler  tamamlanıp  da  konuşmaya  başladıklarında;  başta  SOLAKLI
olmak üzere, pek çok  dere sonsuza kadar susacak!..

Bugün gürül gürül aktıklarına bakmayın. Bir kaç ay sonra, kesilecek olan
seslerini, bir daha duyamayacaksınız!..

Dağların içinde açılan tünellerde,  kaybolup gidecek olan bu coşkun sular,
vadideki bitki örtüsünün de kaderini değiştirecek…

Yaprağından su alan pek çok bitki   ve endemik türler,  gözlerimizin
önünde yok olup gidecekler!..

SOLAKLI‘nın  iki  yakasındaki  ormanı, yaşam alanı  olarak  bilen yabani
hayvan türleri ise, zorunlu olarak,  göç edip uzaklara gidecekler…

İlkbaharda duyduğunuz o yanık bülbül seslerini,  bundan böyle bir daha
duyamayabilirsiniz!…

Bitki  örtüsünün  yok  olması  ile  birlikte,  kuşkusuz  bölgedeki ilkim  de
değişecek!!!

İster  misiniz  o  zaman mısır,  fındık  ve  fasulye de  bitmesin
bahçelerimizde!..

Doğa küstürmeye gelmez!..

Bu yüzden belki bize hesap soramaz ama gelecek nesillere kök söktürür
vallahi!…

Bu  büyük  doğa  katliamına  susarak  ve  “bana  ne”  diyerek  katılmış
olduğumuzu unutmayalım!..

Bu nemelazımcı tutumumuzdan dolayı;

Yıllar  sonra  torunlarımız  ve  gelecek  nesiller,  ardımızdan  Fatiha  yerine
lanet okuyabilirler!..

http://cemilcan.gen.tr/2012/06/aglayan-dere-solakli/




“İNSANDA BİRAZ UTANMA OLUR, HAYA 
OLUR, AR OLUR!..”
Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı  Nihat Matkap, Mersin İlçe
Teşkilatını ziyareti sırasında;

”Kamuoyu  araştırmalarına  göre  yarın  seçim  olsa  yine  AKP dört
seçmenden ikisinin  oyunu alacak gibi  görünüyor… Siyaset  dinlerin,
mezheplerin  çatıştığı, yarıştığı  bir  alana  doğru  gidiyor.  Utanarak,
sıkılarak söylüyorum. Artık bunu aşma şansımızın olmadığı görülüyor…
Örgütlenme stratejisi çok önemli. Parti içine dönük en ufak bir sıkıntı
bırakmayacağız. Bu konuda iddialıyız. Buna çok ciddi ihtiyacımız var.”26

Dedi..

Ey! Nihat Matkap sözlerin itiraf niteliğinde, o koltuktan artık kalk! Y-CHP
yönetiminin hiçbir işe yaramadığını nihayet anladınız. Bari AKP’nin oylarını
%60′lara  çıkartmayın!..  Genel  Başkanını  ve  SOROS’un  memurları  olan
diğer arkadaşlarını al, yanında götür… Cehenneme kadar yolun var!..

Bu sözleri de duyacak mıydık? Yetti artık!..

Kılıçdaroğlu’nun ifadesi ile söylüyorum:

“İnsanda biraz utanma olur, haya olur, ar olur!.. “

“Elimde kanıt yok; laiklik tehlikededir diyemem… Elimde kanıt yok, yargıda
cemaat  örgütlenmesi  var  diyemem…  Elimde  kanıt  yok,  polisin  içinde
cemaat örgütlenmesi vardır diyemem…”  diyen genel başkanınız gibi siz
de kanıtları  görmek istemiyorsanız, siyaset size göre değil,   gözümüzün
önünden çekilin gidin artık!..

26 http://www.gercekgundem.com/?p=461413 

http://www.gercekgundem.com/?p=461413
http://cemilcan.gen.tr/2012/06/insanda-biraz-utanma-olur-haya-olur-ar-olur/
http://cemilcan.gen.tr/2012/06/insanda-biraz-utanma-olur-haya-olur-ar-olur/


Kuran  Kurslarına gitme  yaşını  küçülten yasal  düzenlemeye  itiraz
edemediniz! Biz de çocuklara din eğitimi verilsin istiyoruz, hem de iyi bir
eğitim verilsin deyip durdunuz… Böyle tutarsız ve omurgasız söylemlerin
sonunda, koyuna kurt getireceğiniz belliydi!.. 4+4+4 düzenlemesi ile ilgili
tutumunuz, hükümete destek verici idi. Hiç bir yere kıvırma payınız yok.
AYM’de açtığınız ve açacağınız davalar, zevahiri kurtarmak içindir. Kimseyi
kandıramazsınız.  Zira  bizzat  Kılıçdaroğlu,  Tandoğan’daki  “grup
toplantısı”nda;  düzenlemenin  sadece parasal  boyutu ile  ilgilendiğini,
Kamu  İhale  Yasası  kapsamına  girmeyen  alımlarda  yolsuzluk
yapılabileceğini  ileri  sürmüştü.  “Eğitim  ve  Öğretim  Birliği”nin
bozulmasına bir itirazı olmadı. Onun bütün çabası “Ilımlı İslam” rejiminde,
Aleviliğin de bir inanç sistemi olarak yerini koruyabilmesidir!..

Bunun gibi, onlarca ilkesiz ve omurgasız davranışını sayabilirim. Sığınılan
kavram  ise  “CHP’yi  dine  karşı”  imiş  gibi  göstermemekmiş.  Duy  da
inanma. Bu da nereden çıktı  şimdi? CHP’nin dine karşı olduğunu sizden
başka söyleyen yok ki! AKP’nin rejimin temel taşlarını yerinden oynatan ve
değiştiren  eylemlerine,  bu  uydurduğunuz  kavram  ile  yine  siz  destek
veriyorsunuz! Ölçü “günah” olarak kabul edilince, herhalde varacağımız
nokta “kürtaj yasağı” olacaktır… Bu yasak da sayenizde yasalaşacaktır!..
En iyi ihraç ürünü askeri olan Türkiye’nin ihraç malına ihtiyacı var!..

Y-CHP’nin merkez yönetimi, kendini biraz fazla beğenmiş gibi. Tabanı kolay
bir  şekilde  uyutacaklarını  sanıyorlar.  Bu bağlamda biraz  da  megaloman
eğilimleri  var.  Bu yönleri  diğer  olumsuzluklarına eklenince,  doğal  olarak
CHP’nin iktidar olma şansı da ortadan kalkıyor. Şimdi tabana bu gerçeği
anlatmaya  çalışıyorlar.  Nihat  Efendi,  onun  için  yollara  düşmüş.  Örgütü
CHP’nin  iktidar  şansı  olmadığına  ikna  etmeye  çalışıyor!  Akıllarınca  bu
duruma gelmenin sorumluluğunu da ulusalcılara yıkacaklar… Kendilerinin
hiçbir  sorumluluğu  yokmuş  gibi  örgüt  içindeki  tartışmaları  da
yasaklayacaklar!..  Bir  tek  bu  şekilde  gerçek  CHP’lileri,  partiden
kovabilirler!.. “Brutus”lar böyle bir işe “evet” derler mi bilemem. Hiç belli
olmaz, diyebilirler de… Tasfiyeden sonra, Y-CHP iktidara gelecekmiş!..  Y-
CHP’yi iktidara dış güçler getirecekmiş! Ne kadar inandırıcı değil mi? Pek
ama neden? AKP isteklerini  yerine getirmiyor mu? Kafaya bakar mısınız
bayanlar  beyler?  Bu  adamlar,  hayal  dünyasında  geziniyorlar.  Bu
palavralara inanan beyinler, bizi temsil edebilir mi?..

Oysa  Kılıçdaroğlu  genel  başkanlığa  seçildiğinde  ne  kadar  da
umutlanmıştım. Ona yazdığım destek yazısını, az önce yeniden okudum.
Kendi  kendimden  utandım,  tepeden topuğa  kadar  kızardım!   Meğer  ne
kadar da safmışım!..

“CHP’nin  iktidar  olma  şansı  yok”  tespitinin,  örgütün  ikinci  adamı
tarafından  yapılması  ve  kamuoyuna  açıklanması,  şimdi  hiç  şaşırtıcı
gelmiyor  bana…  Bu  adam,  kitlelere;  CHP’den  umudunuzu  kesin  diyor
galiba… Neden acaba? Bana asıl tuhaf gelen, o temsil makamında neden
hala oturuyor!..

İnsanda biraz onur olur!..

CHP, 4+4+4 diye formüle edilen eğitim sistemini  getiren yasanın iptali
için,  Anayasa  Mahkemesi’ne  sunduğu  başvuru  dilekçesinde;  komisyon



görüşmeleri  sırasında  yaşanan  tartışmalara  değinip,  içtüzük  ihlalleri
yapıldığını  ileri  sürmüş.  Bu  nedenle  yasanın şekil bakımından,  TBMM
İçtüzüğü  ile  Anayasa’ya  aykırı  olduğunu  savunup, iptal edilmesini
istemişti.   CHP’lilerin komisyondaki görüşmeler sırasında dövülmesi,  bir
başka ifade ile Kılıçdaroğlu’nun “anladığı dilden” konuşulması, Anayasa
Mahkemesi’nce mevzuata aykırı bulunmamıştır!.. Şekil dediğimiz de odur
zaten! Eskilerimiz, “esas kaybolunca teferruat başlar” derlerdi. Bizde esası
kayıp ettik, ayrıntıda boğulduk. Meclisteki çoğunluk zaten AKP’nin elindedir
ve  muhalefete  hiçbir  zaman  ihtiyaçları  yoktur.  Üstelik  karşımızda;
“dayak”  olayının “meşru” olduğu ve şekle hiçbir  zararının olmadığına
oybirliği ile karar vermiş yüksek bir mahkeme vardır…

Emine Hanım ne yapabilir ki?..

AYM’nin  bu yapısıyla vermiş  olduğu  kararı  “şaşırtıcı” bulmadığını
söyleyerek, esas bakımından  da  başvuru  yapacağını  açıklamış… Sonuç
alamayacağını  baştan  kabul  etmiş,  nafile  bir  çaba  yani.   Hiç  umudu
kalmamış,  benim de yok  zaten.  CHP bir  şey  yapmadı  demesinler  diye,
öylesine  başvuruyor  Anayasa  Mahkemesi’ne…  Referandumda  “evet”
demenin sonuçları bir bir ortaya çıkıyor!.. Yargı denetimi ve kuvvetler
ayrılığı diye bir şey kalmadı ülkemizde!.. Önümüzde duran bir numaralı
sorun budur işte!..

Y-CHP’ye  göre,  bir  numaralı  sorun  örgüt  içinde  yükselen  seslerin
kesilmesidir!..

Meclis’te  yapılan sözde muhalefetin,  AKP’nin  icraatlarını
meşrulaştırmaktan başka  işe  yaramadığı  bütün  kanıtları  ile  ortaya
çıkmıştır…  Halkla  bütünleşmeyen  ve  halkı  işin  içine  katamayan  bir
muhalefetin, iktidarın işini  görmeye memur olacağını  anlamak için alim
olmak gerekmez!..

Beyler!  Biz  sizi  AKP’ye  memur  olasınız  diye  mi  seçtik?  Demokrasi
“derslerinizi”  bizden başka dinleyen yok! Bari çekilin gidin  de o haksız
zeminleri meşrulaştırmayın!.. Belki yerinize inançlı ve yürekli birileri gelip,
muhalefeti örgütleyerek iktidarın karşısına dikilebilir!..

Yetti artık, yetti…

İnsanda biraz ar olur!..

“Anayasa Uzlaşma Komisyonu” masasından kalkmama inadınızla,  bir
kez daha AKP’ye yendirdiniz bizi!..

Kuşku yok ki, o kararınız da hükümetin yaptıklarını meşrulaştırma amacına
hizmet  ediyor… AKP’nin rejimi  değiştirmesini iyice  meşrulaştıran,  ne
yazık ki,  siz  oldunuz! Muhalefetin katılımıyla yapılan yeni anayasa
diye  başlayacakları  cümleleri  siz  kurup  AKP’nin  eline  verdiniz…  Bu
katkınızdan dolayı, okyanus ötesinden teşekkür alacağınıza eminim. Belki
ardından  adresinize  ödül  de  gelebilir,  ev  adreslerinizi  bir  süreliğine
değiştirmeyin!…

İnsanda biraz utanma olur!..

Başbakan’ın  12  Eylül  Referandumunda  halk  oyuna  sunulan; kuvvetler
ayrılığı ve yargı  bağımsızlığını  ortadan  kaldıran 26 maddelik  o



düzenlemelerin aynen  kalacağını söylemesine  rağmen,  MHP  ile  aynı
masaya çakılı  kalmayı  içinize  nasıl  sindirdiniz?..  Örgüt  içinden yükselen
itirazları neden duymazdan gelirsiniz? Referandumda “HAYIR” dediğiniz, o
antidemokratik düzenlemeleri, şimdi hangi gerekçelerle demokratik bulup
da “EVET” diyebiliyorsunuz?..

İnsanda biraz haya olur!..

O kadarda bıraksanız yine iyiydi…

“Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın Anayasa’ya yansımasını üstünüze
bir  ödev  olarak  aldınız!  Yabancı  dilde  (bundan  amacın  Kürtçe  olduğu
açıktır) propagandanın serbest bırakılması için Siyasi Partiler Yasası’ndaki
“azınlıklar  yaratılmasının önlenmesi”(*) başlıklı  maddeyi  değiştirmek
size mi kalmış! “Genel af” ve PKK’nın nihai taleplerinden olan; özerklik,
federasyon ve bağımsızlık için, alt yapıyı hazırlamak veya iktidarın bu
yönde  atacağı  adımlara  meşruiyet  temeli  oluşturmak  da  Y-CHP’ye  mi
kalmış?  Bütün  bunları  AKP’ye  benzeyerek,  oy  avcılığı  yapma  gibi
gerekçelerle  savunup,  geçiştiremezsiniz!  Yaptığınız  doğrudan  doğruya
iktidarı  desteklemektir,  işbirlikçiliktir!..  Bu  nedenle  gelecek  nesiller
tarafından, haklı olarak Cumhuriyet’e ihanet etmekle suçlanabilirsiniz! Bu
yaptıklarınızın CHP’nin programında karşılığı var mıydı? Sanmam size izin
veren bir tek satır dahi bulamazsınız!..

İnsanda biraz ar olur!..

Elbette  işler  bu  noktaya  getirilirse,  CHP’nin  halk  desteğini  kaybetmesi
olağanlaşır, şaşırmamak gerekir! Çünkü bu taleplere sıcak bakanlar, ancak
AKP ile BDP’nin tabanında olabilir.  Onların söylem ve taleplerini CHP’nin
tekrar etmesi ise, sadece hoşlarına gidebilir.  Böyle maskaralıklara kimse
prim  vermez  ve  sandıkta  oya  dönüşmezler!..  Aklınızı  başınıza  devşirin,
vakit çok geç değildir!..

Ulusal birlik, üniter devlet ve laik demokratik cumhuriyetten yana
olanlar  ise,  zaten  yıllardır  oylarını  CHP’ye  vermektedirler.  Yönetimin  ne
yapacağını  bilmezliği,  bizlerde  bile  güvensizlik  yarattıktan  sonra,  oy
verecek  seçmenleri,  her  halde  kurbanlık  inek  gibi  Arjantin’den
getireceksiniz!…

Söyleyin bakalım:

Türk halkının sorunu TBMM’nde Cem Evi açmak mıdır?

Y-CHP’nin  baş  görevi;  Dersim  olayları  nedeniyle Atatürk’ü  soykırım
yapmakla suçlamak mıdır?

Milletvekillerine tek parti döneminin CHP’si ile hesaplaşsınlar diye mi oy
verdik?

Din  eğitimini  meşrulaştırıp, Ilımlı  İslam rejimine  geçişin  üst  yapısını
hazırlamaya katkı vermek size mi kalmış?..

“Dini Eğitim Bakanı” Ömer Dinçer’den farkınız nedir?

CHP’yi mezhep partisine dönüştürmek midir tek hedefiniz?

Anlatın da biz de anlayalım…



Bir  oturduğunuz  koltukların  eski  sahiplerine,  bir  de  yaptığınız  işlere  ve
kendinize dönüp bakın!..

İnsanda biraz utanma olur, haya olur, ar olur!..

Peki,  “cinsel yönelim” konusunda Y-CHP ile BDP’nin verdiğiniz amansız
mücadeleye ne demeli?

Yazımına  başlanan  yeni  anayasada  “cinsel  yönelim  hakkı  ve  etnik
kimlik”  konusunda  kriz  çıkarıyormuşsunuz!  Aferin  yakıştı  size.  “Etnik
kimlik”  konusunda  BDP’nin  ısrarcı  olduğu  anlaşılabilir.  Peki,  “cinsel
yönelim”  konusunda  krizi  çıkaran  kim?  “Cinsel  yönelim”  ifadesi  ile
anlatılmak  istenen eşcinsellikmiş doğru  mu?..  Y-CHP,  bu  hususun
anayasal bir hak olarak yeni anayasaya girmesini istiyor. Öyle mi?..

Bu konu Türkiye’nin mi, yoksa  Y-CHP’nin mi sorunu?..

İnsanda biraz utanma olur!..

Nihat  Matkap’ın  ileri  sürdüğü  gibi,  CHP’nin  sıkıntısı  yaşanan  “iç
çatışmalar” değildir…

Parti içindeki ayrışmayı,  tasfiye ile sona erdirmek ise, hiç ama hiçbir işe
yaramayacaktır. Aksine böyle bir girişim, küçülmekte olan partiyi, daha da
küçültür.  Çıkarma işlemi ile toplamadan elde edilecek sonucu beklemek,
elma  ağacından  kiraz  beklemek  kadar  akıl  dışıdır.  “Küçülme”  ve
“özelleştirme” ile  sorunları  çözemezsiniz!..  CHP,  babanızdan kalan şahıs
şirketiniz değildir!..

Kendinizde  hata  ve  eksikler  arama  yerine,  parti  içi  tartışmaları
başarısızlığınızın  sorumlusu  olarak  göstermeniz,  Türkiye  gerçeklerinden
tamamen kopmuş olduğunuzu gösterir. CHP merkez yönetimi, bir türlü asıl
sorunun  kendileri  olduğunu  anlamak  istemiyor!..  Sorun  sizdedir  beyler.
Bunu başka nasıl söyleyelim. Kalkın oturduğunuz koltuklardan, bitsin bu iş!
…

Artık yeter… İnsanda biraz ar olur!..

Bir kez daha söyleyeyim isterseniz: Bugünkü CHP yönetimi, CHP’nin başına
gelebilecek en büyük felaketti ve o felaket başımıza geldi!.. Partiye sarılmış
asalak  sarmaşıklardan  farksızsınız…   Ne  ideolojik  duruşunuz  ne  kararlı
görünüşünüz  ne  de  inandırıcılığınız  kalmadı,  bilesiniz.  CHP’ye  oy  veren
kitleleri artık ikna edemiyorsunuz. Çünkü tabanın fersah fersah gerisinde
kaldınız!..

Bu ülke için gerçekten bir şeyler yapmak istiyorsanız, yapıştığınız o ceylan
derisi koltuklardan onurlu bir şekilde kalkınız. Yoksa başka türlü de zaten
kaldırılacaksınız.  Hiç  değilse  gitmeden  önce, parti  içi  demokrasiyi
yaşama geçirin ve kenara çekilin! Belki o zaman affedilebilirsiniz!..

Ancak bu şekilde parti gerçek sahiplerinin eline geçer de bu hazin tükeniş
durdurulabilir.

Biraz da CHP’yi CHP’liler yönetsin değil mi?.. Sırtımızdan inin artık!..

İnsanda biraz haya olur!..



1 Mayıs‘ta ve 19 Mayıs‘ta; Y-CHP, alanlara inen muhalif kitlelere önderlik
yapamamıştır.  CHP’li  gençler,  TGB  Lideri  İlker  Yücel’in  peşine  takılmak
zorunda bırakılmıştır… Çünkü alanlara inmiş, doğru bir önderlik ortalıkta
yoktu!.. CHP’nin varlık nedeni olan 19 Mayıs’ta bile, CHP’nin yöneticileri,
Atatürk anıtlarına çelenk koyamamıştır… Yazık ki ne yazık! Çelenk koymak
için, idari makamlara dilekçe vermek CHP’ye hiç yakıştı mı? TGB kadar bile
olamadınız! Yuh olsun! Koca CHP’yi düşürdüğünüz hale bakın. Özüne bu
kadar yabancılaşan korkak  yönetimler,  bugüne  kadar  CHP’de  hiç
görülmemiştir…

Yapıştığınız o koltuklardan ne zaman kalkacaksınız?..

Partilileri tasfiye edecek yerde, biraz da siz tatile çıksaydınız?!..

CHP’nin  “resmi  görüş”üne  göre,   AKP  bundan  sonra  yapılacak
seçimlerde, her dört kişiden ikisinin oyunu alacakmış!.. Yani iki kişiden bir
yine AKP’ye oy verecekmiş! Öyle mi? Bu “müjdeli” haberi partimizin ikinci
adamı verdi bize!..

İnsanda biraz saygı olur!..

O zaman sormazlar mı adama SİZ ORADA OTURUP NE İŞ YAPARSINIZ?..

Özelliğiniz  nedir  ki,  oturmuş  birileri  tarafından  keşfedilmeyi
bekliyorsunuz?..

İnsanda biraz utanma olur, haya olur, ar olur!..

(*) SİYASİ PARTİLER KANUNU
Azınlık yaratılmasının önlenmesi:
Madde 81 – Siyasi partiler:
a) Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde milli veya dini kültür veya mezhep veya ırk veya dil
farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu ileri süremezler.
b) Türk dilinden veya kültüründen başka dil ve kültürleri korumak, geliştirmek veya 
yaymak yoluyla Türkiye Cumhuriyeti ülkesi üzerinde azınlıklar yaratarak millet 
bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve bu yolda faaliyette bulunamazlar.
c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık veya
kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçeden başka
dil kullanamazlar; Türkçeden başka dillerde yazılmış pankartlar, levhalar, 
plaklar, ses ve görüntü bantları, broşür ve beyannameler kullanamaz ve 
dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından da yapılmasına kayıtsız 
kalamazlar. Ancak, tüzük ve programlarının kanunla yasaklanmış diller dışındaki yabancı 
bir dile çevrilmesi mümkündür.



   

BU İŞTE BİR TERSLİK VAR!..
8,5 ay önce %26 oranında oy alan CHP’nin oyu %20’ye düşmüş. Seçmen
kaybımız  2,5milyonu bulmuş. Atatürk ve İnönü’nün partisinin başında hiç
kimse  olmasa  bile.  Sadece  ismi  %25 oy  alır.  Demek  ki,  başına  birileri
geçince seçmen kaçıyor!

Bu işte bir terslik var!..

İktidar, Cumhuriyetin kazanımlarını birer birer elden çıkartmış. Ülke 88
yılda borçlanılan miktarın  2 katı kadar borca sokulmuş. Varımız yoğumuz
yabancıya  ve  yandaşlara  peşkeş  çekiliyor.  Buna  rağmen,  iktidara  olan
destek artıyor. Muhalefet ise, her gün eriyor.

Bu işte bir terslik var!..

  CHP karşıdevrimi durdurmayı bırak, yavaşlatmak için bile etkili olamıyor.
Yönetimi bir türlü gündem yaratamıyor. İktidarın kuyruğuna takılıp, AKP’nin
belirlediği  gündemi  yorumlamak  muhalefet  etmek  değil!  CHP 2  yıldır
havanda su dövüyor.

Bu işte bir terslik var!..

AKP, “F Tipi  Polis”  ve  “ Yargı”   ile  rejimi dizayn  etmeyi  neredeyse
bitirmiş. Bu gerçeği Sağır Sultanlar duymuş,  bizimkiler hala veri arıyor.

Bu işte bir terslik var!..

AKP içtüzük değişikliği ile muhalefetin, bizimkiler ise, tüzük değişikliği ile
parti içi muhalefetin sesi kısmaya çalışıyor. Benzerliğe  bak!..

Bu işte bir terslik var!..

Aritmetik bilimi diyor ki: İktidara olabilmeniz için oyları ikiye katlamamız
şart.  Yönetim,  emektar  partilileri  yok  yere  küstürüp  partiden  kaçırıyor.
Muhalif olanları ise, tasfye etmek için fırsat kolluyor.

Bu işte bir terslik var!..

Hükümet’in  PKK ile anlaşmak özere olduğu, Oslo görüşmeleri ile ortaya
çıkmış.   Muhalefet  “şerefsiz”  damgasını  ancak  böyle  silebilmiş.  MİT
yasası da bu görüşmeler için değiştirilmiş.  Anlamak mümkün değil,  CHP
yasayı eleştiriyor, fakat PKK ile görüşmelere destek veriyor.

Bu işte bir terslik var!..

Bizimkiler  Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu’ndan  kalkmamakta  ısrarlı.
İktidar,   “kuvvetler  ayrılığı”  ilkesini  ortadan  kaldıran  ve  “bağımsız
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yargıyı” yok eden bu değişiklikleri,  kırmızıçizgisi olarak ilan ediyor. Bu
şekilde  CHP’nin 12 Eylül’de “hayır” dediği  değişikliklere,  nedensiz yere
“evet”  dedirtmek istiyor. Ve biz bu tuzağa düştük bile.

Bu işte bir terslik var!..

 MİT mensupları  söz konusu olunca,  genel yasalar bir  tarafa bırakılıp,
özel yasalar hatırlanıyor.  “Özel yasa var ise, genel yasa uygulanmaz”
diyorlar.  Doğru.”  Tutuklananlar  komutanlar veya   “Deniz  Feneri”ni
soruşturan savcılar olunca, bu kural nedense unutuluyor!  CHP bu haklı
durumu bile savunamıyor.

Bu işte bir terslik var!..

Seçilmiş  milletvekillerimiz  için  “Biz  yargılanmasınlar  demiyoruz..”
diyerek “Silivri Hukuku”nu, yine   biz meşrulaştırıyoruz… “Andımız” ve
“Gençliğe Hitabe” bile kaldırılıyor. Bizimkiler,  hala Dersim’in “soykırım”
olduğunu  ispatlama  peşinde.  Sebahattin  Ali’yi  CHP’nin  öldürttüğünü
söylemek, CHP’yi büyütür mü?

Bu işte bir terslik var!..

Partiye alınan sağcılar, sağ oyları partiye getiremiyor… Aksine bizi sağcı
yapmaya  çalışıyorlar.   Parti  yöneticileri,  Fetullah  Gülen’e  övgüler
yağdırıyor.  Partili  bir  milletvekili  ABD’ye  kadar  gidip,   Hoca’ya
“güzelleme” yazıyor.

Bu işte bir terslik var!..

Parti temsilcilerimiz, CHP’nin Anti-Amerikan olmadığını söylüyor. Demek
ki, CHP Anti-Emperyalist olmaktan çıkartıyorlar!  CHP,  Kuran kurslarını
ilköğretime  kadar  indiren  yasayı,  Anayasa  Mahkemesi’ne  götüremiyor,
ama  Abdullah  Gül’ün  Cumhurbaşkanlığını  devam  etsin  diye,  dava
açmaya  hazırlanıyor.   CHP,  “Cemaat” ile  “Milli  Görüş”  arasındaki
kavgada neden taraf?

Bu işte bir terslik var!..

Partideki  “korku  imparatorluğunu  yıkacağız”  diyenler,  kendi  korku
imparatorluklarını  kuruyor.  Parti  yönetimimiz,  eleştirilmeye tahammül
edemiyor. Eleştirenlere “Brutus” deyip, hain ilan ediyor!

Bu işte bir terslik var!..

Bizim  bildiğimiz tüzükler,  sessizlik  içinde  tartışılarak  yapılır.  Kurultay
“şölene” çevrilirse, tartışma ve düşünme ortamı ortadan kalkar. Kurultay’a
katılan kaç delege var? Gerçekten söylendiği gibi çoğunluk sağlandı mı?
İsa  Gök,  bu  soruların  yanıtı  ararken,   salonun  dışına  çıkartıldı?  Divan
Başkanı’nın  “kaos”  sözcüğünü  kullanması  hiç  doğru  değil!  CHP’ye  bu
fotoğraf yakışmadı!..

Bu işte de bir terslik var!..



“DİJİTAL DEVRİM!”
“Behey!  Kaburgalarında  ateş  bir  yürek  yerine/idare  lambası  yanan
adam!”(*)

Behey “İki kişiden biri” diye tanınan; asgari ücretli “işçi Kerim!” (*)

Gel önce şu Avrupa Parlamentosu (AP)  Türkiye Raporunun, en can alıcı
cümlesini okuyalım…

Sonra  “derin” fikrini yine söylersin!.. Her konuda bir “fikrin” olmasa kim
küserdi bilmem?..

AP Türkiye  Raportörü  Ria  Oomen-Ruijten tarafından  kaleme  alınan
Türkiye  raporunda:  “Dink  davası hukukun  üstünlüğü  ve  yargının
bağımsızlığı için testtir” denilmiş!..

Bundan haberin var mıydı?

İçine kabul edilmek için amuda kalktığımız Avrupa Birliği, ricayı fazlasıyla
aşan bu cümlesiyle, Türk yargısına ne yaptırmak istiyor sence?..

Bu sözler, iyi niyetli söylense bile, yine de yargıya müdahale sayılır, değil
mi?..

“Bağımsız” bir ülkenin içişlerine karışmak ne haddinize!?.. Burası  Libya
mı, yoksa  Suriye ile mi karıştırdınız bizi?..

Sanki Türkiye’de başka dava görülmüyor!..

Örneğin; “Balyoz Harekât Planı Davası”nda yerli ve yabancı bilirkişiler,
1500’ün üzerinde belgenin sahteliğini ispatlamışlar!..

Kimsenin umurunda değil!..  Ve zaten bu nedenledir ki, bu mahkemelere
hala “mahkeme” deniyor!..

Gölcük Ana Üs Komutanı Tuğamiral Ali Sadi Ünsal, Cumhuriyet’e gönderdiği
mektupta; 1. Ordu Karargâhında gerçekleştirilen ve yasal olarak icra edilen
plan  seminerine  katılan  162 kişiden,  sadece50’sinin  yargılandığını
belirtiyor!

Kalan 112 kişinin ifadelerine bile başvurulmamış!..

Bu olaydan haberin var mı?

Ayrıca darbeyi  destekleyecek olan  yardımcı personel listesinde,  vefat
etmiş iki de emekli amiral yer alıyormuş!..

Bu sefer galiba ölüler “darbe” yapacakmış!..
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Vaktiyle Çanakkale Savaşı’na şehitlerin müdahil olduğu gibi…

Komikliğe bakın siz!..

Düşman, 21. yüzyılın başında dijital sahtecilikle TSK’ni teslim almış!..

İki taraftan da bir tek mermi atılmamış!..

“Bu durumdan gerçekten haberimiz olmadı” diyemezsin!..

Bir  siyasi  partinin genel  başkanı -ona karşı  geçmişten gelme önyargınız
olabilir  diye  ismini  vermiyorum-   sırf  savunmasında  kullandığı  sözler
nedeniyle, güya savunma sınırlarını aşarak mahkemeye hakaret etmiş ve
bu nedenle 22 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırılmış!..

Emperyalistler genellikle  böyle  yapar  bilirim,  savunma  yapan  CIA
ajanlarına  basarlar  cezayı!..  Bu  yüzden  sakın  Doğu  Perinçek  gibi  CIA
ajanlığı  yapmayın!?..  Geçenlerde  Silivri’de  yaptığı  savunmayı  dinledim.
Savunma yapmıyordu sanki  ABD emperyalizmini yargılıyordu! Uzatmayın
canım CIA ajanı olduğu kesin!..

“Bu işte de bir tuhaflık görmüyorum” diyorsan yuuuuh artık!…

Aklımdayken onu da söyleyeyim: Adam gibi bu adamın devam eden başka
davaları  var.  Özel  yetkili  savcı,  o  davalar  için  20 yıl  daha hapis  cezası
verilmesini istiyor!..  Toplamda 42 yıl  9 ay edecek cezalar.  42 yıl dediğin
bir insanın ömrü içinde ne ki? İhmal edilebilir bir sayı!.. Askerlik kadar bir
süre yani, yaşanmasa da olabilir!..

Aynı  mahkemece,  müvekkilini  savunurken  kullandığı  sözler  nedeniyle,
avukatına da 4 yıl hapis cezası verilmiş!..

Onunkini cezadan bile  saymıyoruz!..

Gülüyor musun, yoksa acı acı tebessüm mü ediyorsun?..

Maalesef  öyle  oldu  dostum:  Özel  görevli  ağır  ceza  mahkemeler,  eski
“devlet güvenlik mahkemeleri”ni mumla aratıyor bugün!..

Sanırım,  bir  kamu hizmeti  olan  “savunma görevi”ni  yerine  getirmeye
çalışan  pek  çok  avukata,  son  celseye  kadar  duruşmalara  girme  yasağı
konulduğundan da haberiniz olmadı…

Onu da ben duyun!..

Yemin ederim,  son celsenin kaç  yüzyıl sonra yapılacağını,  mahkemenin
başkanı bile bilemiyor!..

Bütün bunları komik bile bulmuyorsun, öyle mi?.. Peki!..

Avrupa  Parlamentosu’nun  Türkiye  Raportörü,  ne  hikmetse,  “hukukun
üstünlüğü” ve “yargının bağımsızlığı” konularında pilot  dava olarak,
Dink’in davasını seçmiş!..

Buna ne diyorsun?..

Rapor bu kadar değil tabi;

Nesnel  bir  rapor  hazırladıklarına  inanmamız  için,  Kılıçdaroğlu’na
düzenlenen fezleke  gibi  hukuken,  bir  değeri  olmayan olaylara da yer
verilmiş raporda…



Anlayacağınız, Avrupalılar bizi yine  sabunsuz tıraş ediyorlar!..

Behey! “İki kişiden biri”,   artık benim ne dediğimi bırak!..

Muhafazakâr ve dindar eski bir bakanın yakınmalarını dinle biraz:

O meşhur raporun gazetelerde yayınlandığı gün, manşetlerde yer alan bir
açıklama  daha  vardı.  Türkiye  Raporu’nu  tarihin  çöplüğüne  fırlatacak
kadar, etkili olduğuna kalıbımı basarım…

“Milli Görüş Hareketi”nin iki numaralı ismi, eski İçişleri Bakanı Oğuzhan
Asiltürk:  ”AKP’yi  iktidara  getiren  ABD ve  Dünya  Siyonizm’idir.  Basın
haber ajansları ellerinde. ABD bütün desteğini askerden çekmiş” dedikten
sonra, Erdoğan’ı kastederek; “Bu şartlar altında kabadayılık kolaydır”
demiş!..

Asiltürk,  15 yıl önce 28 Şubat öncesinde yaşanan Merve Kavakçı olayı
ile ilgili olarak ilginç bir noktaya da değinmiş.  Merve’nin salona, Erbakan
ve kendisinin bilgisi dışında, AKP’yi kuranlar tarafından sokulduğunu ifade
eden  eski  Bakan:  “Ergenekon’un,  ABD’nin  İran’a  saldırısına  karşı
çıkan 7 general için yapıldığını” da söylemiş!..

Bunu zaten biliyordun öyle mi?.. Peki,  yanıt ver o zaman!

Asiltürk’ün bu açıklaması,  AP’nin Türkiye Raporunda ,  TSK mensuplarına
karşı   açılmış  davalarda  yapılan  hukuksuzlukların,  neden  dile
getirilmediğini yeterince ortaya koymuyor mu?..

Raporda, Kılıçdaroğlu için “adil yargılamayı etkilemeden” düzenlenen
fezlekeye de yer verilmişmiş! Geçiniz bunları efendim, geçiniz!..

Kılıçdaroğlu,   “dokunulmazlığımı  kaldırın”  diye  AKP’ye  meydan
okuyormuş!.. Onu da geçiniz!..  Bunlar tribündeki seyirciyi aldatmak için
yapılan “show”lardır. İncir çekirdeğini bile dolduramazlar!..

Besbelli ki, yine tıraş ediliyoruz!..

“Yeter artık Yenicami tıraşı, yeter!/Ayağa kalkın efendiler…”(*)

Önce ”Silivri Hukuku”na karşı gelin de görelim endamınızı!..

Sonra; hakkı, hukuku, adaleti tırnaklarınızla söküp alın!..

Özel görevli mahkemelerin kaldırılması için ciddi bir kamuoyu oluşturun…
Milletin iradesinin arkasında durun, seçilmiş milletvekillerinizi kurtarın bir
kere!..  Yaladığınız  tükürüğü  yutmayın,  düşmanla  işbirliği  yapanların
suratına yeniden tükürün!..

Özel  görevli  mahkemeleri  meşrulaştırmaya  yarayan  sözleri  söylemek
üstünüze vazife değil!..

Bize  göre,  “zevahiri  kurtarmak”  babından  söylediğiniz  sözlerinizle,
görevinizi yapmış sayılmazsınız!.. Çuvaldan dışarı çıkartın kafanızı!..

Gün gelir adama “ Halep oradaysa arşın buradadır” derler. Bunu da hiçbir
zaman aklınızdan çıkartmayın!..

(*) Nazım Hikmet’in şiirlerinden alıntılardır.





 

HEDEF:“POSTMODERN” DEMOKRASİ!..
PKK kontenjanından milletvekili seçilen, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı
Altan  Tan,  “İntibak  Yasası”nın  görüşülmesi  sırasında  söz  alarak;  izinden
yürüdüğü İngiliz yandaşı İskilipli Atıf Hoca’nın “mağdur bir Müslüman”
olduğunu  ileri  sürmüş.  Mandacı  Atıf  için  “Kemalist  diktatörlüğün
katlettiği  on  binlerce  insandan  sadece  biridir”  diyerek,  Türkiye
Cumhuriyeti’ni bir “diktatörlük” olarak tanımladı…

Cumhuriyet’e karşı yıllardır içinde biriktirdiği  kini,  Atatürk’ün meclisinde
kusan  Altan,  Cumhuriyet’ten  öcünü  alabildi  mi  bilinmiyor.  Bugünlerde
sözleri nedeniyle,  AKP’nin desteğini tam olarak alamadığından yakınıyor.
Altan,  AKP’nin bu tavrı  nedeniyle “hayal kırıklığına uğradığını” ifade
ettikten  sonra:  ”AKP  grubundan  daha  dik  bir  duruş  beklerdim”
demiş.  Anlaşılan “Kininin davacısı  olan dindar gençlik”,  “Atatürk’ü
itibarsızlaştırma”  işine  pek  karışmıyor…  AKP galiba  kendi  üzerine
sadece İnönü’yü itibarsızlaştırma işini bırakmış. Atatürk’ü itibarsızlaştırma
işini  BDP ile  CHP’ye  ihale  etmiş!..  Bu  derste  dışarıdan  emperyalistler,
içeride  işbirlikçileri  ve  taşeronları  olduğu  halde,  pek  başarılı  oldukları
söylenemez!..  Onlar  Atatürk’e  ve  Cumhuriyet’e  saldırdıkça,  Kemalizm’in
daha da güçleneceğine emin olun. Batacak olanlar saldırganlar olacaktır…

Sırası  gelmişken,  “mağdur  Müslüman”  İskilipli  Atıf’ın  nasıl  bir  adam
olduğunu da anımsatalım:

Tarih  Baba  diyor  ki:  İskilipli  Atıf  Hoca,  1919’da  kurulan  Teali  İslam
Cemiyeti’nin kurucularındandır. Cemiyet, Kuvayı Milliye’ye ve Kurtuluş
Savaşı’na karşı çıkmakla maruftur.  İngiliz Muhipleri Cemiyeti üyesi de
olan  Mustafa  Sabri,  Cemiyetin  bir  süre  başkanlığını  yapmıştır.  Mustafa
Sabri,  Mustafa  Kemal  ve  arkadaşları  için  ölüm fetvasını  kaleme
alan  kişidir.  Damat  Ferit  kabinesinin  Şeyhülislamlığına getirilince,
Cemiyetin  başkanlığını,  İskilipli  Atıf’a  bırakmıştır.  Cemiyetin  üyeleri
arasında Sait Nursi de vardır…

İskilipli  Atıf’a  İngiliz  ajanı  dediğimin  için  pişman  değilim.  İstiklal
Mahkemesi’nce  idam cezasına çarptırılması da bu nedenledir. İngiliz gizli
servisi MI6’nın, ona bir kimlik kartı vermediği bugün savunulabilir. Öyle mi
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değil mi, bunu gerçekten bilmiyorum. Ayrıca ajanlık için kimlik kartı, şart
değil.  Hoca’nın  yukarıda  özetlenen  kariyeri,  ona  hiç  tereddüt  etmeden
İngiliz Ajanı demeye yetiyor da artıyor!..

Geçenlerde  teknik  üniversiteden  diplomasını  almış  adı  lazım  değil  bir
mühendisin,  Kurtuluş  Savaşı’nı  inkâr  ettiğine  tanık  oldum.  Adam
doğrudan  “Savaş-mavaş  olmamış,  tarih  diye  bize  anlatılanların
hepsi  masal”dır  dedi.  Ona  göre,  “İngilizler,  Ankara  Hükümeti  ile
anlaşmışlar  ve  alacaklarını  alıp  gittikten  sonra,  Türkiye  Cumhuriyeti’nin
kurulmasına izin vermişlermiş!..” Teali İslam Cemiyeti hayranı olduğu belli
olan mühendise göre,  İngiliz  Ajanı  olan İskilipli  Atıf  Hoca değil,  Mustafa
Kemal’miş!..

Densizliğe bakın siz!..

Sakarya  Meydan  Muharebesi ve  Büyük  Taarruz’da  ölenler  için  ne
diyeceğini çok merak ettim. Sakarya Meydan Muharebesi’nde Türk ordusunun
zayiatı;  5713  şehit,  18.480  yaralı,  828  esir ve  14.268  kayıp olmak üzere,
toplam 49.289. Yunan ordusunun zayiatı ise; 3758 ölü, 18.955 yaralı,  354
kayıp olmak üzere toplam 23.007‘dir. Tarafsız tarihçilerin kaydettiğine göre,
Büyük Taarruz öncesinde, Yunan ordusunun mevcudu 200 binden fazlaymış.
Taarruzdan sonra geriye, ancak 50 bini dönebilmiş…

Kurtuluş  Savaşı diye  bir  savaş  yapılmadıysa  eğer,  iki  taraftan  ölen  bu
askerler  için,  mühendisin  ne  diyeceğini  çok  merak  etmiştim.  “Madem
İngilizlerle  Ankara Hükümeti  anlaşmış  bu kadar  adamı  kim niye öldürmüş”
diye sordum… Çok fena kızdı.  Sesi  titremeye başladı.  Ağzından tükürükler
saçarak  bağırıyordu.  İşaret  parmağını  bükerek,  önündeki  sehpaya vurmaya
başladı  birden.  Cevap  vereceğini  sanıyordum.  “Müslümanlara  en  büyük
ihanet,  Latin  harfleri  kabul  edilerek  yapılmış”  diyerek,  abdestini
tazelemeye gitti!..

Hiç şaşırmadım!..

İsterim ki,  cevapsız bırakılan o soruma, derin  tarih bilgisiyle  Ahmet Tan
cevap  versin.  Belki  de  bu  defa  AKP grubu  dik  duruş  gösterebilir.
Korkmadan, bir defa daha kinini kussun meclis içinde. Hatta Yunanlılara
karşı, Başkomutanımız Mustafa Kemal için, “soykırımdır” yaptı da desin.
Desin vallahi, isterim!.. Daha heyecanlı olur!..

Yoksa “soykırım” sözcüğünü kullanmak, başka taşerona mı ihale edilmiş?
Aralarındaki sözleşmeye göre, taşeronlardan biri diğerinin alanına tecavüz
edemiyor  galiba.  İşbölümünü  bayağı  ciddiye  alıyor  bunlar!  İşi  veren
yüklenici  de  “tecavüz”e  çok  kızıyor  herhalde.  Anlaşılan  kaşlarını  çatıp:
“Herkes kendi işinin başına” diyor!..

Bu noktada en doğru(!) saptama, Mustafa Kemal’in savaşlarına “katliam”
demek  olmalı… Zaten  “on binlerce  kişiyi  katlettiğini” söylemek  de
aynı kapıya çıkıyor. Demek ki, bundan böyle, Mustafa Kemal’in askerleri,
1921 ve  22’nin  Ağustos’unda,  Yunan  askerlerini  “katlettiler”  demek
gerekiyormuş!..  İngiliz  muhibbi ancak  böyle  olunabiliyor!  Yıllar  sonra,
Dersim’de  öldürülen  isyancılar  ile  Sabahattin  Ali’yi  de  bu  sayıya
kattığınızda, Atatürk’ün “katil” olduğu kanıtlanmış sayılır!..



Bize  bırakılan,  işin  en  kolayı  olan  yanı,  bu  “gerçeği”  kabullenmektir
sadece. Belli ki, Atatürk’ün “diktatör” olduğunu kabul etmemiz isteniyor!
Aksi halde, arkasından “soykırım” yaptı denebilir!..

“Diktatörlük” kabul edildikten sonra, gerisi kolay! Önümüze konacak olan
işaret  levhasını  takip  edeceğiz  sadece.  Levhanın  üzerinde  tek  yönü
gösteren turuncu bir ok işareti var. Hep öyle olmuş yakın geçmişti. Turuncu
ok  “DEMOKRASİYE  GİDER”  yazısının  tam  önüne  konacak!..  Bir  ülkede
diktatörlük varsa,  gidilecek  yol;  tek  yönlü  ve  mecburidir  zaten!..
Trafik kurallarına bak!..

Yolun  sonunda,  Soros’un  “Turuncu  Devrimleri”  ve  “Arap  Baharı”nın
getirdiği cici bir “demokrasi”ye varılacak!.. Nedendir bilinmez, bir şeyin
kendini yaşamadan, hep ötesini, cicisini isteriz biz. Demokrasi için de öyle
olacak  galiba.  Dilerseniz,  varılacak  olan  o  son  noktaya  “post  modern
demokrasi” olarak adlandıralım!.. Literatüre bizim de bir katkımız olsun.
Nasılsa postu kürkçüye kaptırmışız!..



HER TANRI’NIN KULU “AJAN” DEĞİLDİR!..
Sezgin Tanrıkulu’nun, “Hukukçu dostum Prof. Dr. Osman Doğru’nun oğlu
olan  ve  çocukluğundan  beri  tanıdığım  Emre  de  çeşitli  kereler
bana,  analizlerinde  kullanmak  için  sorular  yöneltmiştir”
demesinden  sonra;  CIA’ya  özel  istihbarat  üreten  Stratfor’un
Wikileaks’te yayınlanan iç yazışmalarındaki TR-705 kod numaralı
bilgi  kaynağının  CHP  Genel  Başkan  Yardımcısı  Sezgin  Tanrıkulu
olduğu  kesinleşti…  Tanrıkulu,  eski  Diyarbakır  Baro  Başkanı  ve
Abdullah  Öcalan’ın  avukatı.  Şimdi  CHP’de  Genel  Başkan
Yardımcılığı  görevini  yapıyor!  Emre  Doğru’nun ise,  “PKK’nın  üç
ateşkesi için daha önce bilgilendiren ana Kürt haber kaynağım”
şeklinde tanımladığı abisi… 

Sezgin  Tanrıkulu,   CIA  analizlerinde  kullanılacağını  bilerek,
Emre’ye bilgi vermiş!.. 

Emre Doğru, Prof. Dr. Osman Doğru’nun başarılı, biricik akıllı oğlu.
TÜSİAD  Washington  temsilcisi.  Stajını  Birleşmiş  Milletler  ve
NATO’da yapmış. CIA’nin yan kuruluşu Strafor’un gözdesi! Okumuş
çocuk. Yöneticisi olan Friedman onu: ”İyi iş çıkarttın Emre. Seni
bundan  sonra,  daha  çok  konferansa  göndereceğimizi
düşünüyorum” diyerek, teşvik etmiş. Taşıdığı bilgileri,  yöneticisi
önemsediğine göre, kimse onları sıradan haberler gibi yutturamaz
bize!  Friedman,  sırası  geldiğinde de Emre’yi  övmüş.  Kendisi  ile
aynı işi yapan elemanlara gönderdiği bir çalışma “yönergesinde”:
“Aynı dili konuştuğu ve saat diliminde olduğu için kaynaklara Emre’nin
bir  telefonla  ulaşması  daha  iyi  olabiliyor”  diyerek,  Emre’nin  ekip
içindeki önemine vurgu yapmış!…

Bu  iç  (Stratfor  Yönergesi)  yazışmayı  bulup  mutlaka  okumanızı
öneriyorum…

Okursanız,  Hürriyet ve Sabah’ın Stratfor’un “konfederasyon ortakları”
olduğuna ve “cnnturk.com” ile “aktifhaber.com”da “çakma” haberler
yaptıklarına  tanık  olacaksınız.  Ayrıca  CIA’nin,  dış  ülkelerde  işleri  nasıl
yürüttüğünü de bu yazıdan kolayca anlayabilirsiniz. Öte yandan, bu yazı,

http://www.aktifhaber.com/
http://cemilcan.gen.tr/2012/06/her-tanrinin-kulu-ajan-degildir/


Stratfor’da  işe  girecekler için  de  bir  kılavuz  niteliğindedir.  Daha  da
önemlisi,  farkında  olmadan  CIA’nın  elemanı  gibi  çalışanlara,  uyarıcı  ve
paha biçilmez bir ders gibidir…

Emre  Doğru,  ifşa  edildikten  sonra,  TÜSİAD Washington  Temsilciliği
görevinden  istifa  etmek  zorunda  kalmış.  Türkiye  aleyhine  bir  iş
yapmamışsa  neden  istifa  ediyor?  Onu  artık  merak  etmiyoruz,  bundan
sonra başına bir iş gelemez, arkasında dağ gibi CIA duruyor!..

Benim asıl merak ettiğim, Emre’nin bu yaşta o kadar merdiveni bu kadar
hızlı  nasıl  tırmanabildiğidir.  Mutlaka  elinden  bir  tutanı  olmalıdır.  Ailenin
vereceği  desteğin  yeterli  olacağını  düşünmüyorum!  Sonuçta  babası
hukukçu bir öğretim üyesidir…

Siz de Prof. Dr. Osman Doğru kimdir diye hiç merak ettiniz, değil mi?

Ben  bu  sorunun  yanıtını  öğrendim.  Ülkemizde  aynı  isimden  iki
profesör var.  Biri Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi  Genel  Cerrahi
Kliniğinin  Şefi;  kendi  geliştirdiği  bir  tedavi  yöntemi  ile  kıl  dönmesi
hastalığını  ameliyatsız  tedavi  etmeyi  başarmış,  dünya çapında bir  bilim
adamı.27 Diğeri, hukuk doktoru; aynı zamanda profesör tabi…

İkincisini biraz daha tanıyalım:

Hukuk  doktoru;  “Korku”  duygusunu  referans  alarak,  insanın  kafasını
karıştırmakta oldukça mahir. Dinleyenleri büyüleyip, korkutuyor!..

TESEV için hazırladığı “Türkiye’de Ceza Adalet Mekanizmasının Sanık
Öğüten Çarkları” başlıklı rapor,  bu konuda bir ilk sayılır! Hoca, Hukuk
Fakültesi’nde İnsan Hakları dersi de veriyor. Raporunda; İstiklal, Yassıada
ve  Sıkıyönetim  Mahkemelerinin  “adalet  dağıtmak”  için  kurulmadığını
söyledikten sonra, yürürlükteki usul aksaklıklarına değiniyor…

 Özel görevli ağır ceza mahkemeleri için ise, henüz ağzından eleştirel
bir söz çıkmış değil!..

“Hayatta kalmak için tek alternatif teslim olmak ise, ölmeyip teslim olmak
suç  sayılabilir  mi?”  sorusunu,  Anayasanın  17. maddesinde  belirtilen
“Yaşam  Hakkı”nı  hatırlatarak  yanıtlıyor.  Sonuç  olarak:  ”Dağlıca
baskınında” öldürülmekten korktukları  için,  PKK’lı  teröristlere “teslim”
olan askerleri, haklı göstermeye çabalıyor!..  Askeri Mahkemeyi, ölmekten
korktukları için  teslim  olan  askerleri,  suçlu  bulduğu  için  yargılıyor!..
Kısaca  mahkemeyi,   teslim  olan  askerleri   “ölmeme suçu”nu  işlemiş,
kabul etmekle suçluyor!..

Siirt’te yaşanan bir başka olayda; taşlı  saldırıya uğrayan konvoydaki  bir
askerin, korkudan rast gele etrafa açtığı ateş sonucu bir kişinin ölümüne
sebebiyet  vermesini  ise,  “yargısız  infaz”  olarak  değerlendiriyor!

27 http://web.firat.edu.tr/firathaber/sayilar/176/4.pdf
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Mahkemenin  sanığı  cezalandırmamasını  acımasızca  eleştiriyor.   PKK’ya
teslim  olan  askerler  için  “korku”  duygusunu,  “hukuka  uygunluk
nedeni”  olarak  sunan  Hoca,  “Yaşam  Hakkı”nı  savunmak  için,  hedef
gözetmeden  sağa  sola  ateş  ederek,  tehlikeyi  bertaraf  etmeye  çalışan
askerin, bu hareketini ise, “yargısız infaz” olarak gösterebiliyor!..

“Korku” duygusu,  bir  olayda  “hukuka  uygunluk  nedeni”  diğerinde
değil!.. PKK’nın işine gelecek şekilde fetva buna denir!..

TESEV’e  rapor  hazırladığı  için  önemli  bir  işlev  üstlendiği  belli  olan
Hoca’nın, başka ilginç fikirlerine de rastladım:  2008’de Star gazetesinde
yazdığı bir yazıda; AKP’ye kapatma davası açan Yargıtay Başsavcılığı için
düşüncesini  şöyle  açıklamış:  ”Yargıtay  Başsavcısının  AKP ile  ilgili
iddianamesinde  sürekli  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi  (AİHM)
kararlarına atıfta bulunmasının nedeni de bu. Verilecek kararın uluslararası
bir  yargı  organınca  denetleneceği  bilgisine  sahip  çünkü.  Yani  iktidarı
şiddetle ele geçirmek yerine daha farklı müdahale biçimleri ortaya
çıkıyor” diyor. 28

Yargıtay  Başsavcılığı’nın,  AKP  hakkında  dava  açılmasını;  “iktidarı  ele
geçirme” faaliyeti olarak gösteriyor!.. Temel düşünce yapısını şu cümlesi
özetliyor:”  27  Mayıs  çalışırken  rüyamda  üç  kez  asıldığımı
gördüm…“29

TR-325 kod numaralı Enerji Uzmanı  Faruk Demir’in,  Stratfor’dan aldığı
“aylık” ücretin20 bin dolar olduğu ortaya çıkmış. Faruk Demir, kendi adı
verilerek, Başbakan’ın sağlık durumu ile ilgili yapılan haberleri yalanlarken,
Stratfor  ile  olan  ilişkisine  de  “açıklık”  getirmiş.  Kendisinden
dinleyelim:”2010 yılı Mart ayı içerisinde tanışma süreci dâhil olmak üzere;
Bölgesel  Enerji  gelişmeleri  hakkında  ayda  4  soru ile  sınırlı  bir
danışmanlık hizmet anlaşmam olan Stratfor ile Enerji bağlamındaki 30
kadar e-mail ve bölgesel jeopolitik gelişmeler hakkındaki Kasım-Aralık
ayı içerisindeki 6 adet e-mail dışında bir ilgim ve ilişkim yoktur.” Daha ne
olsaydı?  Strafor  ile  arasında  bir  “hizmet  anlaşması”  olduğunu  kabul
ederek, işin içinden sıyırabileceğini sanıyor. Sanki Strafor diğer adamları ile
“ajanlık anlaşması” yapıyor!  Faruk Demir  ayda sadece  4 adet  soruya

28 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?
aType=RadikalEklerDetayV3&CategoryID=42&ArticleID=977726

29 2 numaralı bağlantıdaki yazı.
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yanıt veriyormuş! İfşa olana kadar, toplam 36 e-mail göndermiş. Fazla bir
şey yok yani! Dikkat ettiniz mi, kendisine ödenen ücret, personele verilen
gibi aylık olarak ödeniyor!..

TR-705’ kod numaralı Sezgin Tanrıkulu’na ücret veriliyor mu, bilemiyorum.
Vermiyorlarsa,  Direktör  Friedman’ı  protesto  etmeyi  düşünüyorum!..
Kendisine fena halde küseceğim! İster misiniz koskoca CHP Genel Başkan
Yardımcısının, analiz için gönderdiği bilgilerin ücretini de Emre alsın! Olur
mu olur!.. ABD’ye “Marabalık” yapmak Kürtlerin kaderi mi?.. Bu sorunun
yanıtını da geriye kalan Kürtler düşünüp bulsun!..

Birkaç yıl önce avukatlığını yaptığım Balkanlar’da “mafya lideri” olarak
tanınmış bir düşün adamı; bir sohbet sırasında kıssadan hisse kabilinden
bir hikâyecik anlatmıştı. Onu da paylaşmak istiyorum: “İkinci Dünya Savaşı
sırasında, bütün Avrupalı uluslar, Hitler’e ajanlık yapmışmış. Bu işi ücretsiz
olarak  yapan  bir  tek  bizim  aptal  Arnavutlardı!”  demişti  bana…  Genel
Başkan Yardımcımız ve bu çok değerli meslektaşımın, benzer bir duruma
düşürülmesine, asla gönlüm razı değil!.. Bilmenizi istedim!..

Hiç  merak  ettiniz  mi,  Başbakan,  CHP’ye  saldırmak  için,  gerektiğinde
Cumhuriyetin ilk yıllarını bile yerden yere vururken, bu konuda neden dilini
yutmuş? Sanki CHP ile gizli bir anlaşma yapmışlar. Değil mi? İlginçtir, MHP
de bu konunun üzerine bir türlü gidemiyor! Anlaşılan, karşı tarafta  ABD
olunca,  iktidar  da  muhalefet  de  dut  yemiş  bülbül  gibi!  Ve  zaten
söylenenlerin doğru olduğuna olan inancı pekiştiren,  onların bu tutumu
değil mi?..



TAŞIN ÜSTÜNDE TÜNEYENLER OLMASA!..
12  Haziran genel  seçimlerinden  sonra  “Tutuklu  arkadaşlarımız
bırakılmazsa,  ‘Meclis’e  gelmeyiz,  yemin  etmeyiz’  dediler.  Tıpış
tıpış geldiler mi, geldiler. İşte bunun ezikliği, şaşkınlığı, kompleksi
içindeler.  Tükürdüklerini  yaladıklarının  verdiği  eziklikle  TBMM’yi
terörize  etme  gayreti  içindeler”  dedikten  sonra,  Milli  Eğitim
Komisyonu’nda  yaşananlardan  CHP’yi  sorumlu  tutan  Erdoğan,  “Hangi
dilden anlıyorlarsa o dilden” diyerek meydan okumuş!.. Erdoğan’ın bu
sözlerini AKP milletvekilleri ayağa kalkarak alkışladılar! “Millet iradesini
hiç kimseye çiğnetmeyiz” sözlerinden sonra adeta çıldırdılar!..

CHP’nin tutuklu milletvekillerini seçen, sanki aynı milletin iradesi değildi!..

Yoksa millet sadece AKP’ye oy verenlerden mi ibaret?

CHP’liler bu kadar ağır sözleri hak etmediler…

Meclis  Başkanı  Cemil  Çiçek,  komisyondaki  kavganın  ardından  yaptığı
“Bizim anayasa yapımı süreciyle ilgili olarak yapmakta olduğumuz
çalışmayı  da  olumsuz  etkiliyor”   açıklaması  üzerine,  Kılıçdaroğlu
imdadına yetişti!..   Ankara’ya dönemediği için milletvekillerini bile doğru
dürüst  dinlemeden  alelacele  “Milli  Eğitim  Komisyonu  ile  Anayasa
Uzlaşma  Komisyonu  farklı  şeyler.  Oradaki  arkadaşlarımız
görüşmelerini  sürdürecek”  dedi.  Böyle  bir  açıklama  yapma  ihtiyacı
nereden  çıktı?   Genel  Başkan,  Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu’ndan
çekilmeyi ve  sine-i  millete  dönmeyi tartışmaya  başlayan  CHP’li
vekillerin kulağını derhal çekmiştir!.. Dikkat edilirse, o andan itibaren, CHP
milletvekillerinden  ‘çıt’  çıkmamıştır!..  Kılıçdaroğlu’nun  gerekçesi  de
çocukça!  Milli  Eğitim  Komisyonu  farklı,  Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu
farklıymış!  Sanki  komisyonlarda  farklı  AKP’liler  var!..  Bu  açıklamanın
inandırıcı bir yanı olamaz?..

Kuşkusuz, bütün bu olup bitenlerin bir anlamı vardır. Kılıçdaroğlu hakkında,
rejimin  değiştirilmesi  konusunda,  karşı  tarafla  işbirliği içerisine  girdiği
şeklinde iddialar var. Bu tür açıklamalar, iddiaları haklı hale getiriyor!.. Ne
yazık ki, parti grubunun çoğunluğu “işbirliği” iddialarına inanmıyor!..

http://cemilcan.gen.tr/2012/06/tasin-ustunde-tuneyenler-olmasa/


Ben  inanmaya  başladım.  Çünkü  böyle  bir  işbirliğinin  açık  ve  tartışma
götürmez  kanıtlarını görüyorum:  12  Eylül’de  yapılan  Anayasa
Referandumunda;  “kuvvetler  ayrılığı”,  “yargı  bağımsızlığı”  ve
“hukukun  üstünlüğü”  gibi  vazgeçilemeyecek  ilkelere  aykırılık  teşkil
edecekleri tartışmasız olan, aynı zamanda demokratik, laik cumhuriyetle
bağdaşmadıkları  ve  kabul  edilmeleri  halinde  Cumhuriyetin  temel
niteliklerinin değiştirilerek, rejimin dönüştürülmesi tehlikesini yaratacakları
için  “Hayır” dediğimiz  anayasa değişikliklerine,  bugün hangi  nedenlerle
“Evet”  diyoruz?  Bu  soruya yanıt  veremeyen Kılıçdaroğlu  ve  ekibinin,
AKP iktidarı ile “işbirliği” yaptığını söyleyenler haksız değildir. İşbirliğinin
ilk kanıtı budur!..

Nitekim  Anayasa  değişiklikleri  yürürlüğe  girdikten  sonra,  kuşku
duyduğumuz  bu  tehlikeler,  birer  birer  gerçekleşmeye  başlamıştır.  Yargı
bağımsızlığı yok edilmiş. Yasama ve yargı yürütmenin etkisi altına girmiştir.
Meclis’te  muhalefet  milletvekillerine  göstermelik  dahi  olsa  söz  hakkı
tanınmamaktadır.  Gerektiğinde  “anladıkları  dilden”  konuşularak,  kaba
dayakla susturulup, yola getirilmektedirler! Muhalefetin sesini iyice kısmak
için,  içtüzük  değişikliği  bile  yapılmak  istenmektedir.  Milli  Eğitim
Komisyonu’nda son yaşanan olaylar, yürütmenin devletin bütün erklerine
egemen  olduğunu  açıkça  ortaya  koymaktadır.  Kamuoyunda  “Silivri
Hukuku” olarak adlandırılan özel görevli ağır ceza mahkemeleri ile ilgili
yakınmalar ise, yargının yürütmeye bağımlılığı  hususunda yeterince fikir
vermektedir.  Sivas  Davası’nın  zamanaşımına  uğratılması,  Hizbullah
sanıklarının serbest bırakılması, Deniz Feneri Davası’nı soruşturan savcılar
hakkında  dava  açılması,  Hrant  Dink  Davası’nda  karar  veren  hakimlerin
verdikleri  karardan tatmin olmaması,  polisin “sehven” kanıtlar üretmesi
ve yıllarca süren tutuklu yargılamalar, “yargı bağımsızlığı”nın  ne hale
getirildiğinin en göze batabilen kanıtlarıdır!..

Ülkeyi bu duruma getiren icraatların dayanağı olan üst yapı kurumu,  12
Eylül Referandumu ile onaylanan anayasa değişiklikleri ile getirilmiştir!..

İşte  AKP,  bu değişiklikleri  “kırmızıçizgi ”si olarak muhalefete dayatıp,
Anayasa’nın  diğer  maddelerinde  değişiklikler  yapmak  için  bir  Anayasa
Uzlaşma  Komisyonu’  kurmuştur…  Amaç:  “Başkanlık  Sistemi”nin
yolunu açmak ve Kürtlerin kendilerini idare etmelerine olanak sağlayacak
(özerkliğe veya federasyona) anayasal zemin hazırlamaktır. Buna karşılık,
CHP Cumhuriyet Rejiminin iskeletini oluşturan Anayasanın ilk 4 maddesini
“kırmızıçizgi” olarak ileri sürüp, savunmaktan acizdir. En acısı, Y-CHP, bu
Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu’nda  oturmayı  içine  sindirebilmektedir!..
Şimdi de masadaki yerini korumanın gayreti  içerisinde debelenmektedir.
Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a daha önce “anlaştık ya” dediği husus budur!..

AKP’nin 4+4+4 konusundaki kararlı tutumu karşısında, “Gelin uzlaşalım
bu konuda ve bunu gerçekleştirelim” diyen Kılıçdaroğlu,  Erdoğan’ın
“Hangi konuda uzlaştık ki bu konuda uzlaşalım” şeklindeki yanıtına:
“Anayasa  konusunda  uzlaştık  ya,  oturduk  uzlaşma  komisyonu
kurduk  ya,  niye  bu  konuda  uzlaşamıyoruz”  diyerek  iyice
saçmalamaya  başlamıştır.  Evet,  ana  muhalefet  partisinin  genel  başkanı
aynen  böyle  demiştir.  Y-CHP’nin,  AKP iktidarı  ile  “işbirliği”  içerisinde
olduğunun ikinci kanıtı da bu ifadedir!..



Kılıçdaroğlu’nun  Y-CHP’si,  Cumhuriyet  Rejimini  Ilımlı  İslam’a
dönüştürmek için en önemli araç olarak kullanılan, özel görevli ağır ceza
mahkemelerine  de  karşı  değildir!  Bu  konudaki  görüşünü  “Biz
yargılanmasınlar  demiyoruz”  cümlesiyle  defalarca  dile  getirmiştir.
Kamuoyunun  tepkisinden  çekindiği  için,  arada  bir  karşı  imiş  gibi  sözler
söylemektedir!  Bu  sözlerin  hiç  birinde  samimi  değildir!  Kaldı  ki,  bu
konudaki  söylemi,  CHP tabanının  oldukça  gerisindedir!..   Y-CHP’nin
iktidarla işbirliği içinde olduğunun üçüncü kanıtı da bu tutumudur!..

Ne  yazık  ki  Kılıçdaroğlu,  tabanın  sesine  kulak  vermeden,  Atatürk  ve
Cumhuriyet  düşmanları  ile  el  altından  anlaşma yoluna  gitmiştir!  Bu
anlaşma ile  üzerine aldığı  görev ise,  utanç vericidir!  CHP’nin  geçmişini
inkâr etmek, Atatürk’ü ve İnönü’yü itibarsızlaştırmak ve böylece AB’nin de
isteği  olan;  Kemalizm’le  hesaplaşmak kavgasında düşmanın  safında  yer
almak olarak özetlenen bu görev “başarıyla” yerine getirilmektedir!.. Bu
bağlamda Kılıçdaroğlu’nun söylediği:  “AKP iktidarına karşı  mücadele
ederken,  ben  bazen  kendimi  1940’lar  CHP  iktidarına  karşı
mücadele  ediyormuş  gibi  sanıyorum.  Çünkü  AKP  iktidarı  aynen
1940’lar CHP iktidarının ortamının, koşullarını yarattı…”  şeklindeki
sözleri, itiraf niteliğinde ve  gerçekten ibret vericidir!.. 

Kılıçdaroğlu’nun daha önceki söylemleri ile bu son sözleri birleştirildiğinde;
onun  BOP’ni  benimsediğini  söyleyebiliriz.  Kaset  olayından  sonra
oluşturulan  ortamda,  TESEV  üyesi  arkadaşları  ile  birlikte,   CHP’lilerin
yaşamakta olduğu şok ve şaşkınlıktan da yararlanarak, kolayca sızdıkları
CHP’yi, ne yazık ki, kısa sürede ele geçirmişlerdir! Gelişmelerin seyrine
göre,  kaset operasyonundan önce, BOP içinde “ana muhalefet olma”
görevini kabul ettiklerini söylemek, çok da yanlış değildir! Milletvekillerinin
çoğu,  tabanın  “Bu  parti  hala  Atatürk’ün  CHP’sidir”  fikrine  bağlı
kalmasını  sağlamak  amacıyla  seçilmiş  vitrin  süslerinden  ibarettir…
Kılıçdaroğlu’na  rağmen,  olması  gereken  doğruları  savunmak,  giderek
cesaret işi haline gelmektedir. İsa Gök’e kurultayda yapılan muamele bu
konuda yeterli fikir verir sanırım!..

Sırası gelmişken belirtelim ki, Kılıçdaroğlu’nun ekibiyle birlikte partiyi ele
geçirmesini  kolaylaştıran  en  önemli  faktör;  Önder  Sav ile  Deniz
Baykal’ın  geçmişte izledikleri  antidemokratik  ve bireyci  uygulamalardır.
Onlar da vaktiyle, samimi partilileri kapı dışarı etmişler, altlarını kapıkulları
ile  doldurmuşlardı.  Sonunda  olanlar  oldu  işte;  fikirsiz  ve  inançsız
Brutuslar, hançerlerini önce efendilerine batırdılar, sonra da işbirlikçi bu
ekibin  yanında  yerlerini  aldılar!..  Böylece  partinin  sahipsiz  kalması
sonucunu doğurdular. Bu nedenle de  CHP’nin işgalinin vebali, Baykal ile
Sav’ın omuzlarındadır!..  Kurultaylarda yaşananlara, bu sahipsizliğin özeti
de  denebilir!..

Son haftalarda bazı yol arkadaşlarım bana: “Yeter artık! CHP’yi eleştirmeyi
bırak,  sen  de  elini  taşın  altına  koy ve  hep  birlikte  AKP’yi  eleştirin”
diyorlar!?  Benim  düşüncem  biraz  farklı:  Emperyalizme  ve  onların  yerli
işbirlikçilerine karşı, tek mücadele silahımız  CHP değil midir? O da karşı
tarafın  eline  geçerse,  mücadeleyi  başarıya  nasıl  ulaştırabiliriz?  Bu
noktadan itibaren ilk işimiz; arkasında milyonlarca seçmeni olan partimizi
(silahımızı) geri almak değil mi? Bu nedenlerle önceliklere göre, yeni bir



mücadele  stratejisi  belirlemek  zorundayız!  Halk  partisine  sahip  çıkıp,
yönetime  el  koyana  kadar,  önceliği  CHP yönetimini  izlemeye  vermek
gerekir!..

“Taşın altına elimizi koyalım” diyen yol arkadaşlarıma şimdi soruyorum:
Kılıçdaroğlu’nun  genel  başkanlığa  seçilmesinden  sonra,  pek  çok  kişinin
sıkça  tekrarladığı  bu  sözlerle  ne  anlatılmak  isteniyor?  Yani  ses
çıkarmayalım da, hep birlikte karşı tarafın değirmenine su mu taşıyalım?
Sıradan bir üye, yönetimden emin olmadıktan sonra, taşın altına elini nasıl
koyabilir? Parti yönetiminin görevi, partilileri parti ideolojisi doğrultusunda
eğitmek ve yönetmek değil  midir?  İktidarla  işbirliği  yapmaya muhalefet
yapmak denebilir mi?..

Kayıtsız,  koşulsuz  genel  merkezi  desteklemeyi  bir  parti  “görev“i  gibi
düşünen ve benim gibi genel merkezin politikalarını eleştirenleri, acımasız
bulanlara  bir  kez  daha  soruyorum:  Söyleyebilir  misiniz,  12  Eylül
Referandumunda  haklı  nedenlerle  “HAYIR”  dediğimiz  Anayasa
değişikliklerine,  şimdi  hangi  akılla  ve  gerekçelerle  “EVET”  diyeceğiz?..
“Kırmızıçizgiler”  olarak  dayatılan  bu  değişiklikler  karşısında, CHP
grubunun, AKP ile aynı masaya oturması başka ne anlamı olabilir?..

Yoksa  o  günlerde halka söylediklerimiz  yalan mıydı?  Bu sorunun yanıtı
“evet” ise,  o gün “yalan” söyleyen bir  parti  yönetimine, bugün neden
inanalım?..

AKP‘nin  “kırmızıçizgi”  olarak  belirlediği  o  değişikliklere
dokundurmayacağını  açıkça söylemesi  karşısında,  CHP yönetiminin hala
Anayasa Uzlaşma Komisyonu‘nda sonuna kadar oturacağını açıklaması;
rejimin  “Ilımlı  İslam’a”  dönüştürülmesinde  rol  almak değil  de nedir?
Özellikle de Milli Eğitim Komisyonu‘nda yaşananlardan sonraki bu ısrarı
anlamak  mümkün  değildir.  Bazı  milletvekillerinin,  gerektiğinde  Anayasa
Uzlaşma  Komisyonu’ndan  da  çekiliriz,  hatta   “sine-i  millete  bile
döneriz”  şeklindeki  tepkilerinin,  CHP tabanında  taraftar  bulup  yer
etmemesi  için,  Kılıçdaroğlu’nun  anlaşılmaz  bir  panikle,  “Oradaki
arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürecek” şeklindeki açıklamasına ne
diyorsunuz? Biri çıkıp anlatsın da öğrenelim!..

“BÖLÜNME  ANAYASASI”NIN  YAPILMASINDA  KILIÇDAROĞLU  ROL
ALIYOR!?..

“Anayasada  ETNİK  KİMLİK tanımı  yapılmaması  gerekir.  ÜST  KİMLİK
olarak  ‘TÜRKİYE  CUMHURİYETİ  YURTTAŞI’ tanımı  uygun  olacaktır”
demek, Amerika’nın önerdiği “BÖLÜNME ANAYASASI“na onay veriyorum
anlamına  gelir!..  Oysa  Anayasamızdaki  “Türklük”  tanımı,  Türkiye
Cumhuriyeti’ne  vatandaşlık  bağı ile  bağlı  olmayı  ifade  ediyor…  Bu
sözcükten  kimsenin  rahatsızlık  duymaması  gerekir…  Ne  yazık  ki,   bu
sözlerden  en  çok  rahatsız  olan  Kılıçdaroğlu’dur!..  İlginçtir  patrik  Türk
olmaktan  rahatsızlık  duymuyor!  İşte  Y-CHP’nin  bu  tutumu,  rejimin
dönüştürülmesi  eyleminde  (karşıdevrimde)  rol  aldığının  en  çarpıcı  olan
dördüncü kanıtıdır!.. 

 “Y-CHP neden  AKP‘nin  kuyruğuna takılmıştır”  sorusunun yanıtı  da bu
“işbirliği” içinde aranmalıdır!..



CHP gibi Osmanlı’nın küllerinden bir Cumhuriyet kuran parti,  BOP içinde
ana muhalefet partisi olarak herhangi bir görev alamaz!..

Belki  de  Kılıçdaroğlu  ve  ekibi,  şimdi  CHP YÖNETİMİNE  GETİRİLİRKEN,
HAZIRLANAN ELVERİŞLİ ORTAMIN DİYETİ  ÖDENMEKTEDİRLER?..

Sebep  her  neyse,  birileri  çıkıp  anlatsın  biz  de  öğrenelim…  Olguları
yargılamadan,  olup  biteni  sorgulamadan,  kör  kütük  lidere  bağlılık,
CHP’lilerin göstereceği bir davranış şekli olamaz!..

Kaslarımızda taşın ağırlığına karşı koyacak kadar gücümüz vardır… Atatürk
ilke ve devrimlerine olan inancımız  da tamdır.  Bu nedenle  en başından
taşın altına elimizi koyduk!  Lakin, gördük ki,  bizden görünerek, o taşın
üstünde tüneyenler var!.. Elimizi ezen onların bu ağırlığıdır!..



“HAYIR”LI OLSUN!..
“Cumhuriyet burada kuruldu, burada yıkılacak” sloganları eşliğinde,
Sivas’ta 35 ozanı canlı canlı yakanlar, zamanaşımından kurtulmuşlar…

Hayırlı olsun!..

AKP adına Hüseyin Çelik:

 ”Bu vahim olay olduğunda AK parti ana rahmine bile düşmemişti”
diyerek,  partisini  savunmuş. Zamanaşımı süresi  yakalanamayan sanıklar
için  dolmuştur.  Bu  sürenin  son  10  yılında  iktidarda  olan  AKP’ydi.
Dolayısıyla, sanıkları yakalamak görevi de ana muhalefet partisinin genel
başkanının  nefes  alışını  bile  izleyen  hükümetin  üzerindeydi…  Katilleri
yakala(ya)madılar…

Cuma’nız hayırlı, kandiliniz mübarek olsun!..

Hüseyin  Çelik’in  sözünü  ettiği  rahim,  Necmettin  Erbakan’ın  Refah
Partisi’dir. AKP’yi kuranlar gelişmelerini burada gerçekleştirmişlerdir. Diğer
yandan, Erbakan’ın kızı Zeynep’in şikâyet dilekçesinden anlaşıldığına göre;
“cihat paraları” hocanın diğer çocukları ve damadı tarafından zimmete
geçirilmiştir. Meğer rahimde beslendikleri kan helal değilmiş…

-Afiyet olsun!..

Hocanın  çevresinde  “Emin  Kişiler”  olarak  bilinen  bir  kısım   “Milli
Görüşçü”  de  kendilerine  duyulan  güveni  kötüye  kullanıp,  ”zındık”
çıkmışlar!..

-Onlara da aşk olsun!..

Sivas  Davası’nda  sanıklarını  savunan  avukatların  tümü,  AKP’den
milletvekili  seçilmiş  ve  dokunulmazlık  zırhı  ile  donanmışlar!  Gerisini
kendileri halledebilir artık…

-Çok şükür!..

Birkaç ay önce, Gonca Kuriş ve onun gibi pek çok kişiyi buzdolabı içinde
kaçırdıktan sonra, domuz bağı ile bağlayarak, canlı canlı toprağa gömen
Hizbullah’ın canileri de serbest bırakılmıştı…
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-Hamdolsun!..

Deniz Feneri Davası  sanıkları  serbest bırakılmış, soruşturmayı yürüten
savcılar  hakkında  dava  açılmış!..  Hrant  Dink  Davası’nda  karar  veren
hâkimler ise, verdikleri karardan tatmin olmamışlar…

-Hayırlara vesile olur inşallah!..

CHP’nin 16. Kurultay’ında muhalifler adına konuşmak istediğini söyleyen
İsa Gök,  “kaos” çıkartmakla suçlanmış ve Genel Başkan’ın birkaç adım
önünde tartaklanıp, karga tulumba salondan dışarı atılmış… Kılıçdaroğlu,
hangi dilden anladığını dosta düşmana göstermiştir…

-CHP’ye pek yakışmış!..

CHP’nin Yenimahalle İlçe Kongresi’nde, Yenimahalle’nin başarılı  Belediye
Başkanı  Fethi Yaşar da dövülmüş… Daha önce  CHP Ankara İl  Başkanı
Tarık,  başkanı  300 milyon  dolarlık  imar  rantında  aktif  rol  almakla
suçlamıştı… Söylenenlere göre, Fethi Yaşar ilçe kongresinde  muhalif  bir
adayı desteklediği için  hırpalanmış!..

-Y-CHP’nin dilini o da ancak anlamış!..

Yenimahalle İlçe Örgütü’nde ‘mahalle delegeliği’ yüzünden çıkan
tartışma sonucu, dayak yiyen CHP Yenimahalle üyesi Hikmet Eray
basının önüne çıkıp: “15 kadın gençlik odasına tekme tokat atıldık, bir
arkadaşımızın eli çatlak, eşi de çok kötü bir şekilde dayak yedi‘  demiş… 

--Hayırlısı olsun bakalım!..

Kongreler  sürecinde  bazı  CHP’liler,  muhalif  seslere  nasıl
davranılacağını ve hangi dilden konuşacaklarını, eylemli olarak, 74
milyonun huzurunda göstermeye devam ediyorlar!.. 

AKP’liler  de  bu  isteğe uyarak;  Milli  Eğitim Komisyonu’nda  söz  isteyen
CHP milletvekillerini  iyice  tartaklamışlar…  Yere  düşen  bayan
milletvekillerine, çifte yerine tekme atmışlar…

-İyi  de yapmışlar!..

Başbakan, ise Mart kedisi  misali,  muhalefeti   TBMM’yi  terörize etmekle
suçlayıp,  “Hangi dilden anlıyorlarsa o dilden” diyerek, arkadaşlarının
eylemini savunuyor!..

-Çok isabetli olmuş!..

Kılıçdaroğlu: ”Milli Eğitim Komisyonu ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu
farklı şeyler. Oradaki arkadaşlarımız görüşmelerini sürdürecekler” diyerek,
tepki veren milletvekillerini uyarıp, Başbakan’a verebileceği kadar destek
vermiştir!..

-Daha ne etsin!..

Bu  gelişmeler  üzerine,  Kılıçdaroğlu  halktan  umudunu  kesmiş  olacak  ki,
milletvekillerine yeni  bir  görev vermiş:  “Bütün dünyada birinci  göreviniz
post modern diktatörün yalanlarını her tarafa anlatmaktır” demiş…

-Peki, öyle olsun!..



Eski ABD Dışişleri Bakanı Clinton, “Nisan’da İran’a saldırılabilir” demiş.
Sebep; İran bölgesinde güçleniyormuş!  Tebligat  görevi  her  zamanki gibi
yine  Erdoğan’a  verilmiş!..  CIA Başkanı  General  Petreaus,  protokol
kurallarını  hiçe  sayarak,  doğrudan  Başbakanımızla  görüşerek,  yeni  “yol
haritasını” elden teslim etmiş!..

-Fesuphanallah!..

Bir  zamanlar  Necmettin  Hoca’nın  “Akıncılar”ı,  İran  İslam  Devrimi’ni
savunurlardı! Şimdi ise, emperyalizmin yanında yerlerini almışlar…

Çok şükür!..

Libya’dan sonra ,  Suriye ile  İran konusunda “doğru” yolda ilerliyoruz!..
Sonunda savaş kapımıza kadar dayanmış…

-Demek ki, lider ülke olmamızı kıskananlar var!..

Hâlbuki;

“Beraber  türkü  söyledik  biz  bu  yollarda,  beraber  ıslandık  yağan
yağmurda…”

Ve;

“Aynı yoldan geçmişiz biz, aynı sudan içmişiz…”

Önümüze hangi engel çıksa da;

“DURMAK YOK, YOLA DEVAM!..” edeceğiz!..



O ŞAFAK’TAN BU ŞAFAĞA!..
Sosyalist  Enternasyonal  Arap  Dünyası  Özel  Komite  Toplantısı’nın  ikincisi
CHP’nin ev sahipliğinde başlayıp bitirildi. Kılıçdaroğlu açılış konuşmasında:
”Arap Baharı’nın bazı çevrelerce yeni bir emperyalizm icat edilmesi için
istismar edilmesine olanak verilmemeli” diyerek “Yasemin Devrimi” ile
başlayan  sürecin   BOP ile  ilişkisini  kesmek  istedi.  Y-CHP’nin  resmi
görüşüne  göre,  Libya’da  olanlar  ile  Suriye’de  olacakların  arkasında
“demokrasi” ve “özgürlük” isteyen Arap halkları varmış! “Muhalifler”
olarak adlandırılan silahlı hareketlerin arkasında emperyalizmin  SOROS’u
olduğunu sakın aklınıza getirmeyin!.. Bu nedenle de Kılıçdaroğlu,  “Arap
Bahar’ı sonbahara dönüyor” diyerek masal anlatıyor…

Emperyalistler,  Kaddafi  rejimini  devirmek  için  aralarında  işbölümü
yaparken, bizim Başbakan “NATO’nun Libya’da ne işi var?” deyip, bu
harekâta  karşı  çıkmıştı.  Birkaç  gün  içinde  elinden  “İnsan  Hakları
Ödülünü” aldığı Kaddafi’yi devirmek üzere TSK’ni yola çıkartmak zorunda
kalmıştı.  Erdoğan  üç  dönem  iktidara  getirilmenin  diyetini  hala
ödeyemedi!..

Anlaşılan  CIA başkanı  Erdoğan’ın  önüne  yeni  iş  programını  koymuştur.
Şimdi  Suriye’ye saldırma zamanıdır ve bizimkinin işi bu defa biraz daha
zordur!..  Muhalefeti  de  yanında  göstermek  istemesi  o  nedenle  olsa
gerekir!?

Bunca  tertipten  sonra,  nihayet  TSK’yı  kontrol  altına  alınabilmiştir.
Başbakan,  Seul’e  uçmadan önce subaylara  verdiği  konferansta,  2023’ü
anlatmıştır!  O anlatırken,  bazı  yüksek  rütbeli  subaylar,  not  defterlerinin
arka sayfasında çıkartma işlemi yapıyorlardı: 2023-100= 1923. Demek ki,
Lozan’da  ıslak  imza  atmak  zorunda  kalan  Lord  Curzon,  gerçekten  o
günün rövanşının alınmasını torunlarına miras bırakmıştı.  Kefere, Atatürk
Cumhuriyeti’ne  en  fazla  100 yıl  ömür  biçmiş!  Her  neyse  biz  dönelim
Suriye’ye  yine.  Ona  da  kefen  biçiliyor  çünkü.  Tampon  bölge  ile  ilgili
hazırlıklar tamam. Çadır kentler de sınıra yakın kurulmuş. Lakin Suriye’ye
girmek  öyle  kolay  görünmüyor.  Rusya ve  Çin  BM’de  Suriye’ye  askeri
müdahale edilmesine karşı  çıkıyor.  Putin,  “Libya’da yaptığımız hatayı
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Suriye’de  yapmayacağız”  demiş  ve  denizaltılarını  Suriye  önlerine
göndermiş. İran da doğal olarak yerini Suriye’nin yanında belirlemiş…

Bu koşullar  altında  Y-CHP’nin  lideri,  “Bizim Suriye’de ne işimiz  var,
Müslüman Müslüman’a kurşun sıkar mı?”  diye  bağırıp  duruyordu!..
Hükümet,  Kemal’i  Alevi  olduğu için  Eset’e destek vermekle suçlamıştı!..
Kılıçdaroğlu,  Afganistan’da  şehit  olan  askerler  nedeniyle  yaptığı
açıklamada  da  aynı  çizgisini  muhafaza  etti:  ”Kabil’de,  Suriye’de  ne
işimiz var?” diyordu…30 Çok da doğru söylemiş Gandi Kemal. Afganlılar 7
düvele karşı verdiğimiz anti-emperyalist  Kurtuluş Savaşı’nda yanımızda
yer  alan  ve  ellerinden  geleni  yapan  dost  bir  halktı.  Şimdi  onlara  karşı
yürütülen  haksız  bir  savaşta,  emperyalistlerin  yanında  yer  almak  bize
yakışır mı?  Geçiniz o NATO masallarını, geçiniz!..

Kemal’in sözlerinin üzerinden henüz üç gün bile geçmedi.  Bizim  TESEV
kurucusu,  Sosyalist  Enternasyonal’in  kapanış  konuşmasında  yine
“tükürdüğünü yalayacağının” işaretini verdi. Çin haber ajansından bir
muhabirin;  “Ülkenizin  Suriye’ye  yapacağı  bir  askeri  müdahaleyi  siz
muhalefet  olarak  nasıl  önlemeyi  düşünüyorsunuz?”  sorusuna,  “Türkiye
uluslararası  kuruluşların  üyesi  bir  ülkedir.   …eğer  Birleşmiş  Milletler
karar  alırsa,  BM’in  bir  üyesi  olarak  Türkiye  Cumhuriyeti   bir
yükümlülük  duyarsa,  o  yükümlülüğün  gereğini  yerine  getirir”
diyerek kıvırmaya başladı!..

Libya’ya  müdahale  öncesinde  Erdoğan’ın  yaptığı  ile  Suriye  konusunda
Kılıçdaroğlu’nun yaptığı arasında ne fark var?..

Yanıtı  ben  veriyorum:  Her  ikisi  de  kendi  başına  bırakıldığında  doğruyu
söyleyebiliyor ama işin içine, iktidarda olmanın “diyet”i girince,  anında
çark edip, “görev”lerinin başına dönmek zorunda kalıyorlar!.. Çünkü onlar,
BOP’un arazide çalışan memurlarıdır. Birinin unvanı eş başkan, diğerinin
eş ana muhalefet başkanıdır!..  İkisi de bizim değildir, vesselam!..

***

Emperyalizm  çok  acımasız  bir  sistem.  Vicdansız  da… Yanlış  anlaşılmak
istemem.  Bizim  temiz  yüzlü,  dürüst,  genel  başkanımızı  kılıktan  kılığa
soktuğu  için  bu  yargıya  varmış  değilim.  Beni  asıl  üzen,  bir  zamanlar
TRT’de  Reha  Muhtar’la  “Ateş  Hattı”  programını  yapan  17 yaşındaki
Şafak’ın hüzünlü öyküsüdür.   Ne yazık ki,  Zürih Tren Garı’nda  24 Mayıs
1996 tarihinde  genç  bedeninin  yarısını  kaybeden  Şafak  da  bugün
vampirlerin  eline  düşmüştür!  Şimdi  onun  sakat  haliyle  başardıklarının
yarattığı  duygusal ortamı kullanıyorlar.  CHP’den milletvekili  seçilmeye
hiç mi hiç ihtiyacı yoktu bu hanımın. Acil olarak ihtiyaç ona duyulmuştur,
inanın. Bundan sonra iliklerine kadar sömürülecek ne yazık ki!.. Kurtuluşu
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yoktur. Şafak üzerinden de Türk halkının duyguları sömürülecek elbette…
O da ayrı bir acıklı yanımızdır!..

Amerika’nın  Ankara  Büyükelçisi  Francis  Ricciordane,   Amerika’dan
“cesur kadın” ödülü alan CHP Milletvekili Şafak Pavey onuruna evinde bir
resepsiyon verdi. Nedense, davetlileri Bay ve Bayan Ricciordane ile birlikte
Şafak  Pavey  karşılamıştır.  Ev  sahipliğini  bile  Şafak’a  vermişler.  Tıpkı
Sosyalist  Enternasyonal’in  Arap  Dünyası  Özel  Komite  Toplantısı’nın  ev
sahipliğini  CHP’ye  verildiği  gibi!..  Bu  Amerikalılar  ilginç  adamlardır
vesselam!..

Organ naklinin  bu kadar gelişmiş  olduğu günümüzde,  üstelik  Türkiye’de
bile yüz nakli  yapılırken, bu temiz yüzlü, okumuş ve akıllı  milletvekiline,
hala ne diye bir kol ve bacak takamamışlar? Onu “biyonik kadın” gibi
Meclis koridorlarında oradan oraya koşturmak yakışır mı bize? En azından
ayağına  o  mekanik  görüntüyü  gizleyebilecek  bir  protez  takılabilirdi.  Hiç
değilse,  üstüne  bir  pantolon  çekseydiler  diye  düşünürken,  Şafak’ın
öyküsünü merak ettim. Şafak üzerinden bize verilmek istenen, onun bile
farkına varmadığı bir mesaj mı vardı acaba?

Bu  sorunun  yanıtını  öğreneceğiz  yakında.  Kanımca  gelişmeleri  doğru
izleyebilmek  için  Şafak’ı  biraz  tanımak  gerekir.  Gelin  bundan  sonrasını
annesinden ve kendi cümlelerinden öğrenelim…

Şafak,  19 yaşında  Paul Pavey’e aşık olmuş. Tipik Türk kızı işte!.. Aşkın
gözü  kördür  bilirsiniz,  işinden  ayrılmış,  düşmüş  Paul’un  peşine.  Evlenip
İsviçre’de yaşamaya başlamışlar. Şafak’ın annesi, Erzurumlu gazeteci Ayşe
Önal’dır. Uzun yıllar Nokta dergisinde yazan, bir dönem Mehmet Altan‘la
‘Z  Raporu’  adlı  televizyon programını  hazırlayan Ayşe Önal,  İngiltere’ye
yerleşmiş ve İngiliz vatandaşı olmuştur…31

Ayşe Önal, bir televizyon programında “ateist” olduğunu söyleyecek kadar
da “cesur” bir kadındır.  Bu cesareti yüzünden olsa gerek, o da vaktiyle
Clincton tarafından “en cesur kadın” seçilmiştir.  Önal, bir konuşmasında;
kızının ameliyat olduğu saatlerde, her şeyden habersiz, burnu sızladığını ve
gözlerinden  sessizce  bir  kaç  damla  yaş  aktığını  söyleyerek,  fzik  ötesi
güçlere  olan  inancını  da  belli  etmiştir.  Uzun yıllar  Hrant Dink ile  aynı
mahallede oturmuşlar.  Şafak’ın  çocukluk arkadaşlarını  Hrant’ın  çocukları
arasından seçmiştir. Dink ailesi ile dostlukları hiçbir zaman bozulmamıştır.
Ayşe Önal bir gün Tuncay Güney’e,  en iyi arkadaşlarının hala Ermeniler
olduğunu  sanırım  bu  nedenle  söylemiştir.  İyi  bir  televizyoncu  olması
beklenen Şafak da bir ara Agos Gazetesi’nde köşe yazıları yazmıştır…

O korkunç kazadan sonra, Şafak’ın kör kütük âşık olduğu eşi, hastaneye
dahi gelmemiştir. Daha sonra boşanmışlar tabi. Ama Şafak, hala eski eşinin

31 http://www.reyhaber.com/guncel-haberler/chpli-safak-paveyin-annesi-gazeteci-ayse-
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soyadını  taşımaktadır.  Bu  şekilde  onu  cezalandırdığını  sanıyorum!
Westminster  Üniversitesi’nin  “Uluslararası  İlişkiler”  ve  “AB
Politikaları”   olmak  üzere  iki  bölümünü  bitirmiştir.  Pavey,  Yüksek
lisansını da  aynı  üniversitede  yapmıştır.  Daha  sonra,  Cenevre
Üniversitesi’nde  sanat  eğitimi almıştır.  Türkçe,  İngilizce,  Almanca,
Fransızca, İtalyanca dillerini ana dili gibi konuşur. Arapça ve Farsçayı giriş
seviyesinde  bilir.   Şafak,  uluslararası  işaret  diliyle de  konuşabilir…
Birleşmiş  Milletler  Engelli  Hakları  Dünya  Sekreteryası’na,   özel  kalem
olarak ilk defa atanan Şafak Pavey olmuştur. O şimdi,  BM İnsan Hakları
Yüksek  Temsilcisi  olan  33 yaşında  bir  diplomattır.  Genel  Sekreter  ile
arasında sadece 4 makam kalmıştır…

Anne Ayşe Önal, bugünleri öngörmüş olacak ki, kızının siyasete girmesini
hiç istememişti.  Sanırım bu öngörüsü nedeniyle,  NTV’de Ruşen Çakır’la
yaptığı  bir  programda  “Şafak’ın  kanına  Gürsel  Bey’in  girdiği
kanaatindeyim” demiştir. Şafak annesiyle birlikte “13 Numaralı Peron”
adlı  bir  de  kitap  yazmıştır.  Daha  sonra  “Nereye  Gitsem  Gökyüzü
Benimdir” adlı bir kitap daha yazmıştır…

13 Numaralı  Peron adlı  kitabın;  “Çaresizlikle kuşatılmış bir hayat içinde,
çarelerini  kendi  kendilerine  bulup çıkaran,  bu  ölümsüzlüğü,  sesini
duyuramamış benzerleri adına hayatın içine eklemek üzere yazıldı”ğını
belirtmişlerdir.  Kitap  daha  sonra  filme  de  uyarlanmıştır.  Zürih
Hastanesi’ndeki mücadelesi tez konusu bile yapılmıştır…

Bu  kadar  eğitimli  ve  birikimli  olan  CHP milletvekili  Şafak  Pavey’in
“ideoloji” konusunda ne düşündüğünü merak ettiniz mi, bilmiyorum. Ben
ettim.   Bu konuda Şafak  şunları  söylemiş:  “Gençler,  artık  ideolojinin
altın  kafeslerine  sıkışmak  istemiyor”  Peki,  CHP Genel  Başkanı
Kılıçdaroğlu bu hususta ne düşünüyor, onu da mı merak etmediniz? Ben
ettim.  Gandi  Kemal  şöyle  demiş:”  CHP’nin  ideolojisi  yok,  ideolojisi
kalmamış.”32

CHP yönetiminde  “CHP’liyim”  demeye  dili  varmayanların  yanında,  33
yaşındaki  CHP Milletvekili  Şafak Pavey’e,  Atatürk’ün partisini  tanımadığı
için kızamıyorum… Çünkü biliyorum ki, CHP’nin bir ideolojisi vardır ve o da
Kemalizm’dir. Kemalizm 6 okla ete kemiğe bürünmüştür. Kemal Bey, BOP
içinde,  ana  muhalefet  olmayı,  CHP’yi  “ideolojisiz”  bir  parti  yapmak
görevini üzerine alarak, kabul etmiş olabilir…  Amerikan düşmanlığını
dengelemek ve  ABD’yi  insan haklarına saygılı,  demokrat  bir  ülke  gibi
göstermek için, mücadeleci bir kadının sakatlığını kullanmayı da vicdanına
sığdırabilir!..   Hatta,  Amerikan  Büyükelçi’sinin  “yeni  dostlarımız”
sözlerinden  hoşlanabilir  de…  Bu  sözleri  söylerken,  elçinin  başını  Y-
CHP’lilere dönmesi bizim hiç de hoşumuza gitmemiştir.  Hatta zorumuza

32 http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=16210.0
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gitmiştir  diyebiliriz.  Bir  gün  sonraki  gazetelerde  gördüğüm  o  mutluluk
fotoğrafı ise, adeta  CHP’ye oy veren  anti-emperyalist milyonlarla alay
eder gibidir!..

Taşlar  yavaş  yavaş  yerlerine  oturmakla  olay  anlaşılıyor  sanırım.  Şafak
Pavey,  Kemal  Derviş’ten  boşalan  BM’e  ait  CHP’deki  milletvekilliği
kadrosuna atanmıştır.   CHP listelerinden milletvekili  seçilme sadece bir
illüzyondu.  Şafak Önal’a gerçekten yazık edilmiştir!..



“HEZİMET” GÖKÇEK’İ NE İLGİLENDİRİR?

Yerel  seçimler  yaklaşırken,  Ankara Büyükşehir  Belediye Başkanı  İ.  Melih
Gökçek,  yine  ortaya  çıktı… Her  zamanki  gibi  kendine  rakip  olarak  ana
muhalefet partisi  CHP’nin Genel Başkanını görüyor. Onunki de tuhaf bir
takıntı işte… Başkent’e yakışır mı derseniz yakışmıyor…

Yıllar önce, Kılıçdaroğlu henüz milletvekili iken, TV ekranlarında doğalgaz
sayaçları ihalesi ile ilgili  olarak yapılan tartışmada, Kılıçdaroğlu’na  mat
olan  İ.  Melih  Gökçek,   o  günün  rövanşını  almak  için,  fırsat  buldukça
Kılıçdaroğlu’na  ve  CHP’ye  yerli  yersiz  saldırdı.  Kılıçdaroğlu’nun
Aleviliğinden tutun da annesinin Ermeni  olmasına kadar girmediği  konu
kalmadı…

Kılıçdaroğlu  onu  muhatap  almayınca  da  adeta  kudurdu…   Nihayet,
Tandoğan  Mitingini  “hezimet”  olarak  nitelendirerek  muhatap  alınmayı
başarabildi!  Kendini Başbakan vekili gibi gördüğü için, Başbakan’ın yurt
dışında  bulunmasından  yararlanarak  araya  girdi.  Yoksa  ana  muhalefet
partisine  sataşmak  bir  belediye  başkanın  haddine  mi?  Kılıçdaroğlu’nun
boşluğa  düşerek  Gökçek’e:  ”  Ben  düşünen  insana  yanıt  veririm”
şeklinde  yanıt  verip  muhatap  alması,  hiç  doğru  olmadı.  Çankaya  veya
Yenimahalle  Belediye  Başkanlarından  biri  ona  yanıt  verseydi,  çok  daha
etkili olurdu…

Kılıçdaroğlu’nun Melih Gökçek için söylediği sözler, nedense bende Yunanlı
filozof Aristo’nun: ”İnsan düşünen bir hayvandır, insanları tanıdıkça
hayvanlara saygı  duyuyorum”  özdeyişini  hatırlattı… Aristo’dan sonra
insanoğlunun geldiği noktaya bakın. Demek ki,  insanın düşünenleri  de
varmış!..

Tam da bu söz düellosu yaşanırken,  Başbakan Tayyip Erdoğan’ı,  İran’da
mevkidaşı  yerine,  Dışişleri  Bakanı karşılamış.  Erdoğan,  Seul’da gördüğü
itibardan sonra,  Tahran’da duvara toslamış!..   Bu hareketin  diplomaside
ağır  bir  manası  vardır  elbette.  Yoksa  durduk  yerde,  bizimkinin  suratı
Çarşamba  pazarına  dönmezdi.   Melih  Gökçek’e  de  Kılıçdaroğlu  yerine,
CHP’li  bir  ilçe  belediye  başkanı  yanıt  verseydi,  sanırım onun  da  suratı
başbakanınkine  dönerdi…  Neyse,  bu  defa  beceremediler,  inşallah  bir
dahaki sefere…
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Belli ki, Melih Gökçek CHP’yi kendine muhatap alarak önemsenmek istiyor.
Hazret,  bu  şekilde  başarısızlığını örterek,  hükümet  üzerinde  kambur
olduğunu gizleyecek. 174 bin  579 aileye gıda, yakacak, ekmek, giysi, ev
eşyası,  çorba,  yemek  çadırları,  kırtasiye,  bot  ve  kaban  kalemlerinden
oluşan  toplam:  108  milyon  125 bin  615 lira  değerinde  “yardım”
yapmakla övünüyor! Yaptığı iş gerçekte sağılan ineğe, ot vermek gibi bir
şey!..  Seçim rüşveti işlemi gören bu “yardımlar” belediye bütçesinin %
4,5’uğunu oluşturuyor…

Hazine  Müsteşarlığı’nın  30 Eylül  2011 tarihi  itibariyle  alacaklarının
toplamı:  26,3 milyar lirayı buluyordu.  Alacak stoku içinde en büyük pay,
14,9 milyar lira ile  mahalle idarelere ait.  Mahalli  idareler içinde de  4
milyar  819 milyon  315 lira  ile  AKP’li  İzmit  Büyükşehir  Belediyesi  başı
çekiyor.  İkinci  sırada  2 milyar  570 milyon  944  bin  lira  ile  Ankara
Büyükşehir Belediyesi geliyor. Onu da 1 milyar 756 milyon 134 bin lira
ile EGO takip ediyor…

Ankaralılardan toplanan doğal gaz paraları yerine gidiyor mu?..

Bu rakamlar  açıkça  gösteriyor  ki,  Ankaralı  vatandaşın  ödediği  doğalgaz
paraları,  Melih  Gökçek’in  seçim  rüşveti olarak  174 bin  579 aileye
dağıtılıyor!..  Sonuçta  belediyenin  borcunu  hazine  ödüyor  tabi.  Bu
“yardım” adı altında yapılan “seçim yatırımları” hükümetin marifetiyle
74 milyon vatandaşa dağıtılıyor. Kısaca Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin
borçlarını bütün Türkiye ödemek zorunda kalıyor!..  Gökçek, CHP’lilere bu
nedenle minnettar olacak yerde, nankörce  saldırıyor!..

Her  aile  ortalama  5 kişi  olduğunu  kabul  edilirse;  “yardım”lardan
faydalananların sayısı 872 bin895 kişiyi buluyor…

2009 Yerel Seçim Sonuçlarına göre, Ankara’nın toplam seçmen sayısı:  3
milyon  407 bin  999’dur. Belediye Başkanlığı için seçime giren üç büyük
partinin  aldığı  oylar  ise  şöyledir:  AKP 939 bin  365,CHP 762 bin  299,
MHP 656 bin  895.  Melih  Gökçek  bu  formülle  4 dönemdir  Ankara
Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanıyor!..  872 bin  895 kişi çantada
keklik  olunca, yine de kazanabilir  tabi!..  Bir  de bu “keklik”lerin  tuzağa
çağıracağı,  diğer keklikleri  hesaba katın.  Sayı  900 bini aşabilir… Zaten
alınan oy da o kadardır:  939 bin  365.  Seçim yapmadan sayım tamam.
Melih’in rakipleri için sandığa ilk oy atıldığında, onun 900 bin civarında oyu
tutanağa yazılı!..   Al sana “gizli oy açık sayım” işte!..

Bu  hesabı  Başbakan  da  biliyor  elbette.  Onun  için  Melih’ten   bir  türlü
vazgeçemiyor!..

Muhalefete  bu  formülü  verdikten  sonra,  bakalım  onlar  bu  sefer  ne
yapacak? Ayrı  ayrı  mı  girecekler seçime, yoksa ortak bir  aday üzerinde
anlaşacaklar mı?..



74 MİLYONA AÇIK MEKTUP

Pek Değerli Ömer Amca ve Hatice Teyze;

Evvela  selam  eder,  ellerinizden  öper,  hayır  dualarınızı  beklerim.  Bu
mektubu, sizlerin üzerinden, seçimden seçime sandığa giderek oy veren ve
daha  sonra  köşelerine  çekilip,  olacakları  bekleyen,  bütün  amca  ve
teyzelerime  yazıyorum.  En  sonunda  sizlerden  bir  isteğim  olacak.
Başbakan’a, Cumhurbaşkanı’na ve Meclis Başkanı’na birer mektup yazıp
göndermenizi isteyeceğim. Bunu torunlarınız ve torunlarınızın çocukları için
yapacaksınız. Lütfen!.. Aksi halde bu mektubu okumayın…

Anımsıyor musunuz bilmiyorum. Yıllar önce, karşınıza geçip, Beşiktaş Özel
Görevli  Ağır  Ceza  Mahkemesi’nde,  zor  kullanarak hükümeti  devirmek
isteyen “darbeci”lerle ilgili dalga dalga gelen tutuklamalar için fazlasıyla
hukuk  dışına  çıkıldığından  yakınıyordum.  Sonradan  anladım  ki,  bu
hukuksuzlukların  amacı  korku toplumu yaratmakmış.  Sizler  ise,  o  gün
yapılanları: “Türk milleti adına karar veren bir mahkeme var orada, biraz
sabırlı  olup,  davanın  sonucunu  beklemek  gerekir.  Kuruların  yanında
yaşların yanacağından endişelenmeyin. Adaletli bir yargılıma yapıldığında
suçsuz olanlar ayıklanırlar. Orada görevli hâkimler de hukuk mekteplerinde
okudular.  Daha  davanın  başındayız,  bu  kadar  feveran  etmeniz,  insana
‘Ateş  olmayan  yerden  duman  çıkmaz’ özdeyişini  hatırlatıyor.  Siz
gençsiniz,  son  60 yılda  bu  ülkede  neler  yaşandığını  bilemezsiniz.  Bu
milletin yaşadıkları, sizin kitaplardan okuduklarınız gibi değildi. Bu milletin
reyleriyle iktidara gelen Menderes ve iki arkadaşını, 1960 ihtilali sonunda
yönetime el koyan subaylar astı.  1970’de senin gibilerin hala lider kabul
ettiği Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını da yoktan yere ipe çektiler…  1980
yılında  da  Türk  Silahlı  Kuvvetleri  yine  yönetime  el  koydu.  Aslında  her
seferinde el konulan milletin iradesiydi. Bizim ordumuz bizim irademize
nasıl el koyabilir? Yaşı tutmayan  Erdal Eren’i,  yaşını büyüterek astılar.7
düveli  dize  getiren  gazi  bir  orduya bu iş  hiç  yakıştı  mı  ?  Bu dönemde
işkencelerde öldürülenler  o  kadar  fazla  ki  sayısını  bile  kimse  aklında
tutamıyor. “Asmayalım da besleyelim mi?” sözleri hala kulaklarımızda
çınlıyor.  Askerimizi  de  biz  beslemiyor  muyuz oğlum? “Bir  kişi  sağdan
astık, bir kişi soldan” ne demek oluyor? Bu ifadenin içinde adalet olabilir
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mi?  Bir  an  için  diyelim  ki,  soldan  asılacak  suç  işleyen  biri  vardı,  ama
darbeciler, bir de sağdan asmaya karar verdiği için, suçsuz bir sağcıyı da
asmış olmadılar mı? Tersi de olabilir tabi. Demek ki, insanların suçlu olup
olmamasının bir  önemi yoktu. Bu nasıl  bir cumhuriyettir? Sırf,  “Bir kişi
sağdan  astık,  bir  kişi  soldan”  diyebilmek  için,  suçsuz  insanı
asabiliyorsunuz! Bize sorulsaydı, kahir ekseriyetle, o çocukları besleyelim
derdik!..  Nice  kır  çiçekleri  sıkıyönetimlerin  rutubetli  zindanlarında
solduruldu!..

28 Şubat 1997’de bir MGK toplantısı sonucu açıklanan kararla başlayan
süreçte, Başbakan Erbakan istifa ederek, iktidarı bırakmak zorunda kaldı.
Buna  “post-modern darbe”  dediniz…  O  günlerde  olup  bitenlerin  bir
numaralı aktörü TSK idi…

27  Nisan  2007’de  Genelkurmay  Başkanlığı’nın  Cumhurbaşkanlığı
seçimi ile ilgili yaptığı açıklama da, milletin zihninde “muhtıra” gibi işlem
gördü…

Silahlı  Kuvvetlerimiz,  elindeki  silah  gücüne güvenerek,  10’ar  yıllık
aralıklarla siyasi yaşama sürekli müdahale etti…

İşte,  bu  müdahaleler  TSK’nin  siciline  eksi  olarak  yazıldı.  Halkın
çoğunluğunun  oylarının  bir  değerinin  olmadığı,  buna  bağlı  olarak  da,
ülkede demokrasinin bulunmadığı iyice gün yüzüne çıktı… Biz demokrasi
ile idare edilmeye layık değil miyiz be oğlum, bizim demokrasi ile idare
edilen halklardan ne eksiğimiz var?..

Sonunda iyice bunalan halk, TSK’nin, sivil iradenin emri altına alınması
gerektiğine  karar  verdi.  “Sağduyu”  dediğiniz  şey  budur  işte.  İnsanlar
kendiliğinden  bu  noktaya  geldiler.  Son  olayın  mağduru  olarak  gözüken
AKP’ye  de  o  nedenle  destek  verildi  ve  bu  işi  çözmesini  halk  istedi…
Buraya kadar anlattıklarıma bir şey diyemezsiniz herhalde!…

AKP’nin  iktidara gelmesinden birkaç yıl  sonra,  TSK içinde,  yeni  darbe
hazırlıklarının yapıldığı fark edildi… Bu defa siviller, gizlice “darbecileri”
izlemeye başladılar. Sonunda işin içinde olanları  tutuklayıp, yargılamaya
başladılar.  Ellerinde  kanıtlar  olmasa,  komutanları  tutuklayabilirler mi?
Tutuklasalar  bile  mahkûm edebilirler  mi?  Yüksek mahkemeler  ne  güne
duruyor? Sonra,  700 bin kişilik ordudan 500kişi tutuklu yargılansa gökte
bir delik mi açılır? Bu kadar sayıda subay tutuklandığında, eğer ordumuz
devre dışı kalacaksa, varsın kalsın anasını satayım. Demek ki, geri kalanlar
ordu  değildir  ve  biz  bitmişiz.  Askerler  kalem  efendisi  değildir  oğlum.
Hastal’da nöbet tuttuklarını var saysınlar. Kaldı ki, tutuklu olanların sayısı
300 civarındadır. O kadar da abartmayın canım!.. O bakımdan askerlerin,
bizim  seçtiğimiz  kişilere  müdahale  etmemesi  için,  bu  işin  bir  an  evvel
bitirilmesi gerekir. Sabredin ve biraz daha bekleyin” diyerek, sivil iradeyi
savunmuştunuz!..

Sevgili Ömer Amcam ve Hatice Teyzeciğim;

Dediğiniz gibi biz de sabrettik ve bugüne kadar bekledik. Şimdi işin sonuna
gelindi. Gelişmeler ise bize anlattığın gibi olmadı. Hala şikâyetlerimiz var. O
nedenle  sağduyunuza  güvenerek,  adil davranmanız  için  yine  size



başvuruyoruz. Lütfen bir şeyler yapın artık. Sizden başka müracaat edecek
hiçbir “makam” kalmadı…

Beşiktaş’taki o meşhur mahkemeyi Silivri’ye taşımışlar. Tutukluların eşleri
“Vardiya Bizde” dediler ve çadır nöbetine başladılar. Bilirsiniz bizim köylü
hanımlar, subay eşlerini pek tutmazlar. O nedenle onlar da yeterince etkili
olamadılar…  Komutanlar  hiç  kusura  bakmasınlar  ama  eşleri  evlerinde
otursaydı, belki de daha iyi sonuçlar alınabilirdi…

Buradan itibaren yazdıklarımı okurken, içerideki tutuklular arasında kendi
çocuklarınızın olduğunu düşünün lütfen!.. Yüreğinizle vicdanınız arasındaki
çizgi hiç eğrilmesin… Eğrilmez de bilirim…

Birkaç gün önce “iddia makamı” esas hakkındaki  mütalaasını okumuş.
Duydunuz  mu?  Tüm  hukukçular  şaşırıp  kaldık.  “Esas  hakkındaki
mütalaa”  delillerin  toplanmasından  sonra,  son  savunmalardan  önceki
aşamadır. Savcılığın şüpheliler aleyhine getirdiği belgelerin çoğunun sahte
olduğu, duruşmalarda kanıtlanmıştı. Sanıkların, tanık dinletme istekleri de
vardı.  Yeniden  bilirkişi  incelemesi yapılmasını  istiyorlardı.  Bunlar
“soruşturmanın  genişletilmesi”  kapsamındaki  talepler  değildir.
Doğrudan savunmayla ilgilidirler. Öte yandan, tutuklu olanlar şüphelilerdir
fakat  mahkemenin  acelesi  nedir  anlamak  mümkün  değildir!  Herkesin
bildiği  gibi  adil  bir  yargılama,  ancak iddia ve savunmanın  eşitliği  ile
mümkün olabilir. Teknik deyimle buna “silahların eşitliği” denir. Çağdaş
hukuk  sistemlerinde,  sadece  iddialara  ve  kanıtlara  bakılarak  ceza
verilemez.  Savunma  kanıtlarının  da  getirilmesi  gerekir.  Savunmaya
yapılacak en küçük bir müdahale “savunmanın kısıtlanması” anlamına
gelir…

Hazır  söz  savunmadan açılmışken,  size  şu  önemli  olayları  da  aktarmak
istiyorum:  Birkaç  hafta  önce,  İşçi  Partisi  Genel  Başkanı’na,  mahkemede
savunmasını yaparken kullandığı sözler nedeniyle, 22 yıl 9 ay hapis cezası
verilmiştir. Aynı nedenle devam eden davalarda  20 yıl daha hapis cezası
verilmesi isteniyor. Avukatına ise, savunmada kullandığı sözler nedeniyle,
4 yıl hapis cezası verilmiştir. Türk yargısı adına utanılacak bir durum değil
mi  bu?  Ayrıca,  savunma  avukatlarının  pek  çoğu  duruşmalardan  dışarı
atılmış,  bazılarına  16  celseye  kadar,  bazılarına  ise,  esas  hakkındaki
mütalaaya  kadar  duruşmalara  alınmama cezası  verilmiştir.
Anlayacağınız sanıklar ile avukatları, kum torbası muamelesi görüyorlar…

Sizler hükümete destek verirken, böyle şeyler olsun, istemiş miydiniz?..

Sevgili Ömer Amcam ve Hatice Teyzeciğim;

Siz de bilirsiniz ki, özel görevli mahkemelerde görülen davaların en meşhur
olanı  “BALYOZ DAVASIDIR”.  Bu  davada  yargılanan  subaylar,  “darbe”
yapmaya teşebbüs ettikleri için yargılanıyorlar… Yanlış anlamayın, darbe
yaptıkları  için yargılanmıyorlar,  darbe  yapmaya teşebbüs  ettikleri  için
yargılanıyorlar.  Darbe yapanlar,  kendi hukuklarını  da getirdiği  için,  onlar
yargılanamazlar!  Kenan  Evren  ve Tahsin  Şahinkaya için  geçenlerde
açılmış olan dava ise, tamamen göz boyamaya yöneliktir. Ona aldanmayın,
sonuç veremez. Çünkü bizim eski ceza kanunumuzdaki zamanaşımı süresi
en fazla 30 senedir ve bu süre fazlasıyla dolmuştur. Yeni hükümler getirilse
de  aleyhte  olanlar  geriye  yürütülemezler.  Dolayısıyla  Kenan  Evren  ve



arkadaşlarını  yargılayıp  cezalandırmak  hukuken  olanaklı  değildir.  Balyoz
Davası’nın sanıkları ise, darbeye teşebbüs ettikleri için yargılanıyorlar. Eğer
gerçekten böyle bir teşebbüste bulunmuşlarsa, adil bir şekilde yargılanıp
cezalandırılsınlar. Buna kimsenin bir şey söylemeye hakkı yoktur. Yargılama
adil değilse, işler yerleşik içtihatlara ve temel hukuk prensiplerine aykırı
olarak yürütülüyorsa,  insanın aklına şu olasılık  gelir:  TSK’nin  geçmişte
yaptığı  darbelerin  kefareti,  bu  subaylara  ödetilmek
istenmektedir!.. Böyle bir şeyi kabul edebilir misiniz? Başkalarının işlediği
bir  suçtan  ötürü,  ilgisi  olmayan  bir  başkasını  cezalandırmaya  “evet”
diyebilir misiniz? Bir an için bu şekilde cezalandırılacak olan kişinin siz veya
çocuğunuz olduğunu düşünün!.. Bu soruya öyle yanıt verin…

Buradan itibaren söyleyeceklerim hakkında fikir yürütebilmek için hukukçu
olmanız gerekmez. Çok basit şeyler anlatacağım size. Ona göre kararınızı
verin.  Balyoz  Davası’ndaki  kanıtlar,  genel  olarak  “dijital  veriler”
şeklindedir. Bir de “gizli tanık” modası çıktı biliyorsunuz. Dijital veri nedir?
Torunlarınızın  bilgisayarda  oyun  oynadığı  CD denen  plaklar  içindeki
bilgilere  “dijital  veri”  diyorlar.  Bunların  içine,  çok  değişik  şekillerde
müdahale  etme  olanağı  da  varmış.  Bunları  yeni  öğreniyoruz.  İşte  bu
şekildeki kanıtlar arasında 1500’den fazla sahtelik olduğu ortaya çıkmış.
Komutanların  savunmasından  anlaşıldığına  göre:  TSK’ni  itibarsızlaştırıp,
komuta kademesini etkisizleştirerek, orduyu kendi amaçları doğrultusunda
kullanmak  isteyen  dış  güçler  vardır.  Ve  düşmanlarımızla  işbirliği  yapan
hainler  de  ne  yazık  ki  bu  işin  içindedir.  İşte  bunların  birlikte  sahneye
koydukları komplo, bu  CD’lere kaydedilmiştir… Bu işlerden biraz anlayan
biri  olarak,  komutanların  bu  savunmalarının  doğruluğuna  yürükten
inanıyorum…

Nedenini az sonra size de anlatacağım.

Türk halkı bu davayla neden ilgilenmemektedir?

Bu  soruya  uzunca  bir  zamandır  yanıtlar  arıyorum.  Pek  çok  seçenek
üzerinde kafa yordum. Sonunda ikiye kadar indim. Bana göre, bunun iki
nedeni  olabilir:  Birincisi,  eskiden  yapılmış  “darbeler”  nedeniyle,  halk
TSK’nin  sicilini bozuk  kabul ediyor ve bekleyip sonucu görmek istiyor.
İkincisi  ise,  komutanlar  nasıl  olsa  başlarının  çarelerine  bakabilirler
düşüncesidir. Gerçekten de komuta kademesinin çaresiz kaldığı bir yerde,
biz piyadeler ne yapabiliriz ki?..

Balyoz Planı’nın temel dayanağı olarak; bir Plan Semineri esas alınmıştır.
Plan Semineri, tatbikat gibi bir şeydir. Olası bir savaşta, en kötü olasılıklar
üzerine kurulmuş senaryolar karşısında,  TSK’nin sahip olduğu  imkân ve
kabiliyetler  sınanır.  Hayali  olaylar  üzerine  hayali  planlar  yapılır.  Amaç
TSK’ni  en  kötü  olasılıklara  karşı  eğitmektir.  İddia  makamına  göre,  bu
seminerde, güya “Balyoz” adlı bir darbe planı örtülü olarak denenmiştir!
Komutanların savunmasına göre ise,  olabilecek en kötü duruma göre 1.
Ordu’nun hasım ülkeye yönelik harekât planı tartışılmıştır. Burada ilginç bir
noktanın  altını  çizmek  isterim.  Bu  tür  hayali  planlar,  ordu  içinde  gizli
belgeler olarak  saklanırlarmış.  Nasıl  olmuşsa,  bu  defa  belgeler  birileri
tarafından dışarı sızdırılmıştır… Demek ki, düşmanın ordu içinde ajanları
vardı!..



Şimdi  de  gelelim  diğer  ilginçliklere:  Dava  konusu  edilen  bu  seminere
katılan 162 subaydan sadece 51’i hakkında dava açılmıştır. Neden acaba?
Davada yargılanan 365 subaydan 314’ü ise bu seminere hiç katılmamıştır.
Onlar davaya neden katıldı o da açıklanmamıştır!..

Bilgisayar ortamında kurgulanıp üretilmiş, sahteliği duruşmalarda defalarca
kanıtlanmış  olan,  imzasız,  sanal/dijital planlar  ve  bunlarla  bağlantılı
olduğu izlenimi verilen yazışmalar, subayların suçlanmasına neden olarak
gösterilmiştir…

Sevgili Ömer Amca ve Hatice Teyze;

Şimdi de size, yapılan sahtekârlıkların öne çıkanlarını anlatayım:

1. Cami bombalamak için 2003 yılında yapılan keşif raporlarında adı
geçen bazı  cadde ve  sokak  isimleri  2006  yılında  verilmiştir.  Bu  durum
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi yazısı ile sabittir. Belediye  3 yıl
sonra bu plana göre sokak isimlerini değiştirdi denebilir mi?

2. Aksaz’da  gizli  toplantıda  olduğu  iddia  edilen  amiraller,  o  tarihte
yabancı bir limandadır.

3. “Gözaltına  alınacak  personel”  isimlerinden  oluşan  listedeki
üniversite öğrencilerinden bir kısmı o tarihte ortaöğretimdedir.

4. Bazı kurumlarda gösterilen personel ise, o kurumlara 2006 yılından
sonra girmiştir.

5. Darbe  hazırlığı  için  görev  yapan  gemiler,  o  tarihte  tersanede
bakımdadır.

İşte bu şekilde, komutanlar aleyhine delil olarak gösterilen belgelerde, akıl
ve mantık dışı  1500’den fazla sahtekârlık tespit edilmiştir. Şüphelilerin
savunma  için  getirmek  istediği  kanıtlar  ve  tanıklar  ısrarla  ve  inatla
mahkemeye  getirilmemektedir…  Bunun  adı  “savunmasız”  yargılama
değil mi? İddia makamı, esas hakkındaki mütalaasını vermiş. Her bir sanık
için  15 ile 20 arasında hapis cezası verilmesini istemektedir. Bütünlüğü
bozulmuş kanıtlara göre, mahkeme mahkûmiyet hükmü kurabilir mi? Hangi
kanıta nere göre üstünlük tanıyacaktır? Böyle adalete adalet denir mi? Bu
soruların yanıtı şimdilik belli değildir!..

Sevgili Ömer Amcam ve Hatice Teyzeciğim;

Bugüne kadar şakadan bile olsa, sizlere yalan söylemediğimi bilirsiniz. Her
zaman  doğruluğuna  inandığım  şeyleri  savunmuşum.  Pek  çok  konuda
sizlerden farklı  düşündüğüm doğrudur.  İnanın hak bildiğim yoldan hiçbir
zaman şaşmadım. Haksızlıkların karşısında her zaman onurlu bir şekilde
dikildim. Yanlış yapanlar en çok sevdiğim kişiler bile olsa, onları görmezden
gelmedim.  Gerektiğinde  de  acımasız  bir  şekilde  eleştirdim.  Son  birkaç
aydır,  hiyerarşik  yapı  içinde  siyasi  amirim durumunda  olan  CHP Genel
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na ne kadar ağır eleştiriler yaptığıma tanıksınız.
Bu eleştirilerimi az önceki sözlerimin kanıtı olarak kabul edin. Şimdi sizlere
30 yıllık  hukukçu  deneyimim  ile  söylüyorum:  Özel  görevli
mahkemelerde  yapılan  yargılamalar  adil  değildir!..  Bu
mahkemelerden  verilecek  olan  kararları  hiçbir  vicdan  kabul
edemez!..



Avrupa Parlamentosu’nda hükümet ve cemaate yakın kesimler Türkiye
raporunda  değişiklik  yapılması  için  yoğun  çaba  sarf  ettiler.
“Soruşturmadaki tutarsız deliller” ifadesinin metinden çıkartılması için
Yeşiller’e  değişiklik önergesi verdirdiler. Bu hareket bile tek başına özel
görevli  mahkemelerde  yapılan  yargılamaların “siyasi”  olduğunu
göstermeye yetmektedir!..

Suçsuz  insanları,  haksız  yere  zindanlarda  çürütmenin  vebaline  ortak
olmayınız! Biz ne yapabiliriz de demeyin artık.  Adalet yolundan şaşan
bir iktidarı uyarmak, sizin yapabileceğiniz ilk iştir ve görevinizdir. Örneğin
Başbakan’a,  Cumhurbaşkanı’na  ve  Meclis  Başkanı’na  birer  mektup
yazabilirsiniz. Onlardan hak yolundan ayrılmamalarını isteyebilirsiniz. Hatta
diyebilirsiniz ki: Bu dünyada bizden aldığınız güçle, bir tek haksızlık bile
ederseniz, öteki dünyada iki elimiz yakanızda olacaktır!..

Bu  hükümete  verdiğiniz  destekle,  Irak’ta  1,5 milyon,  Libya’da  300 bin
Müslüman katledilmiştir,  bunu unutmayınız.  O  suçsuz  insanların  kanının
kokusu, sizin parmaklarınıza da sinmiştir. O cinayetlere sizler de ahlaken
ortaksınız!..  Şimdi  kendinizi  affettirmenin  zamanı  gelmiştir.  Bari  aynı
kötülüğü  kendi  çocuklarınıza  yapmayın.  Hükümeti  uyarın,  halka  zulüm
yapan  bu  özel  görevli  mahkemeleri  kaldırsınlar.  Aksi  halde  ilk  fırsatta
hükümetten  desteğinizi  çekeceğinizi  söyleyin!..  Sizi  dinlemek
zorundadırlar…

Yoksa bu halinizle ölmek bile ölemezsiniz,  kara toprak sizi  kabul etmez.
Bugüne dek yaptığınız  ibadetler ile  cenazelerinizin arkasından yapılacak
duaların ise, size bir yararı olacağını hiç sanmam!.. Zaten bizden de Fatiha
falan beklemeyin!…

Kalıyor geriye üç kâğıt ve bir kalem. Kâğıtları  torununuzun harita metot
defterinin  ortasından  kopartın.  Kurşun  kalemle  yazabilirsiniz,  çantasında
var.  Hadi  bakalım  iş  başına,  sallanmayın  artık.  Bugün  için  namazınızı
kazaya bırakın. Doğru postaneye!..



ABD İÇİN SAVAŞACAĞIZ!..

Bir  dönem  CIA Başkan  Yardımcılığını  yürüten  Graham  Fuller,  1980’li
yıllarda  Türkiye’deki  istasyonun  şefliğini  yapmıştı.  Şimdi,  Kanada’da
Vancouver’da Simon Fraser Üniversitesi’nde öğretim üyesi.

Fuller, Radikal gazetesine yaptığı açıklamada; Irak’ın kuzeyinde bağımsız
bir  devlet  kurulacağını,  sonra  Türkiye’ye  entegre olacağını,  bu
entegrasyonun başkentinin de Diyarbakır olacağını söyledi. Fuller, Kürtler
bağımsızlık ilan ettikten sonra,  Türkiye’ye katılmak isteyeceklerini ileri
sürmüş!…33 Türkiye’nin  topraklarını  parçalama  planı,  ancak  “entegre”
sözcüğü ile bu kadar etkili anlatılabilirdi. Fransızcadan dilimize girmiş olan
“entegre”  sözcüğü  “bütünleşmiş” anlamına  geliyor.  Kuzey  Irak’taki
Kürtler  “bağımsızlık”  ilan  edince,  Türkiye’ye  katılmak  isteyecekler  ve
Diyarbakır  başkentleri  olacak!  Peki,  sonra  ne  olacak?  İlan  ettikleri
bağımsızlıktan  vazgeçecekler  mi?  Yoksa  bir  süre  sonra  “başkent”
Diyarbakır,  yeniden  Türkiye’nin  bir  şehri  mi  olacak?  “Bağımsız
Kürdistan”ın başkenti Türkiye’den bir şehir seçilince, o şehir bizim kabul
edilebilir mi? Entegre, bütünleşme demek değil mi?!..

Amerikalılar  ilginç  insanlar,  Irak’a  ve  Afganistan’a  da  “demokrasi”
getirmek üzere Atlantik’i geçip, buralara kadar geldiler. Iraklılar, Saddam’ı
mumla arıyor şimdi! Demokrasi getirme yalanları ile  1,5 milyondan fazla
insanı öldürdü Coniler. Tecavüz ettikleri kadınların yanı sıra, yaşanan diğer
rezilliklerin sözünü bile etmiyoruz şimdi!..

Fuller,  ABD’nin  Türkiye’ye  ve  Ortadoğu’ya  dönük  politikalarını
seslendirmekle görevli. Tüm yaşamını Müslüman dünyasında,  Müslüman

33 http://www.aktifhaber.com/chpnin-durumu-abdyi-bile-isyan-ettirdi-583145h.htm
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hareketlerle  ilgili  çalışmalara harcadığını  söylüyor.  Fuller,  Türkiye’de
kesinlikle  daha çok  İslami  parti  olmasını  ve  İslam’ı  politikaya  daha çok
sokmasını önermiyor. Hazret, Türkiye’de “daha çok sol hareket” görmek
istediğini belirterek, asıl  AKP’ye gözdağı veriyor!..  12 Haziran milletvekili
seçimlerinden  önce  de  CHP ile  daha  “iyi  ilişkiler”  kurmak  gerektiğini
söyleyerek AKP’nin kulağını çekmişlerdi. Alabilecekleri tavizin en fazlasını,
yedek atı göstererek alıyorlar!?..

Kürt  sorununu  PKK yerine,  “şiddete  bulaşmayan”  sivil  siyasetçilerle
müzakere ederek çözülmesini  öngören hükümetin,  “Yeni Kürt Planı”nı,
ABD’nin  iki  numarası  Clinton,  çok  olumlu  bulmuş  ve  “doğru  yolda
atılmış  bir  adım”  olarak  değerlendirmiş!..  Böylece  BDP’yi,  şiddete
bulaşmayan  “sivil”  Kürt  siyaseti  olarak  tanımlamış  oluyor.  Böylece
BDP’nin inkâr edemediği, PKK ile olan organik ilişkisini, ABD bir kalemde
silmiş!..  ABD, Türk kamuoyunun ezici bir çoğunluğunun kabul ettiği gibi,
“PKK-BDP birlikteliği”nin adını “ayrılık” olarak koymuş!..

ABD Başkanı  Obama’nın,  nükleer  programla ilgili  mesajını  Tahran’a
ileten  Erdoğan,  sonunda  dürüst olmamakla  suçlanmış!..  Bir  gün
bekletildikten sonra,  görüşmeye  kabul  edilen  Erdoğan’a,  İran  gezisi
soğuk  duş  etkisi  yapmış.  İran’ın  en  yetkili  ağzından  çıkan  “Türkiye
dışlanmıştır!”  sözleri  ise;  Erdoğan’ın,  ABD’nin  “İran’a  olan  arka
kanalı” işlevini, beklendiği gibi yerine getiremediğini ortaya koyuyor!…

Erdoğan,  Obama’nın  “arka kanal”ı  olduğunu kanıtlamak için,  şimdi  de
Çin’e  doğru  yola  çıkartılmış!  Uçağa  binmeden  önce,  Annan’ın  Suriye
konusunda “elini sıkı tutması” gerektiğini söyleyen Başbakan, şiddetin
durması  için Annan’ın  verdiği,  10 Nisan’a  dikkat çekti.  “10 Nisan’dan
sonra da atacağımız adımları uygulamaya koyacağız” diyerek askeri
müdahale seçeneğini hatırlattı!..

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Harp Akademileri’nde verdiği konferansta,
içinden geçtiğimiz süreci; “böyle dönemlerin ciddi risklerin olduğu kadar,
muazzam  fırsatların da  doğduğu  dönem”  olarak  tanımladıktan  sonra,
“Komşumuz  Suriye’de  akan  kan  devam  etmekte,  Irak’ta  mezhepsel
temelde  siyasi  istikrarsızlık  yaşanmakta;  İran’ın  nükleer  programı
çerçevesinde  odaklanan  gerilimin  sıcak  bir  çatışmaya  dönüşme
ihtimali  bulunmaktadır.  Bölgedeki  gerilimin sıcak çatışmalara veya iç
savaşa  sebep olması  durumunda,  yeni  bir  belirsizlik  ve  kaos  ortamının
doğması yüksek bir ihtimaldir. Bu şartlar altında, Türkiye’nin gelişmeleri
uzaktan  izleme  lüksü  yoktur.  Dolayısıyla,  Türkiye  için  diplomatik
aktivizm ve askeri hazırlık bir seçenek değil, zorunluluktur” dedi…34

34 http://www.dha.com.tr/cumhurbaskani-abdullah-gul-harp-akademileri-komutanligini-
ziyaret-ediyor-haber

http://www.dha.com.tr/cumhurbaskani-abdullah-gul-harp-akademileri-komutanligini-ziyaret-ediyor-haber_295098.html
http://www.dha.com.tr/cumhurbaskani-abdullah-gul-harp-akademileri-komutanligini-ziyaret-ediyor-haber_295098.html


Her  şey  son  derece  açık  değil  mi?  ABD’nin  çıkarlarına  göre
konuşlandırıldık. Saldırmak için emir bekliyoruz!..

AKP,  ABD ile  işbirliği  yaparak,  Rahmetli  İsmet  İnönü’nün  deyimiyle,
gerçekte “ayı ile aynı yatağa girmiştir.” Ayrıca  ABD’ye elini vererek,
kolunu  da  kaptırmıştır!..  Ülkeyi  adım  adım  felakete  doğru  sürüklüyor.
Gelinen bu noktada, onları da ülkeyi de kurtarmanın bir tek yolu kalmıştır.
O da güçlü ve demokratik halk muhalefetini yükseltmektir. Ancak o
zaman ABD’nin akıl dışı isteklerine direnebilirler!… Kısaca iş yine CHP’ye
düşüyor. Toplumsal muhalefeti  yükselterek ve  doğru önderlik yaparak,
ülkeyi Ortadoğu bataklığına girmekten belki kurtarabiliriz!…

Başbakan’ın  İran’a  yönelik  “dürüst  değiller”  suçlamasına,  İran  Meclisi
Milli  Güvenlik  ve  Dış  Politika  Komisyonu  Başkanvekili  İsmail  Kevseri’nin
vermiş olduğu: ”Ankara, bir nevi dünya emperyalizminin taşeronu
ve aracı haline gelmiştir. Erdoğan ve Türkiye’deki karar vericiler
kendileri  karar  veremiyor.  Onlara  dikte  edilenleri  yapıyorlar”
şeklindeki  yanıt,  CHP’nin  yapacağı  muhalefetin  ana  iskeletini
oluşturabilir!..



“ÖZERKLİK ŞARTI” ve “TAM BAĞIMSIZ” KÜRDİSTAN!..

Ana  muhalefet  partisi  Y-CHP’nin  Genel  Başkan  Yardımcısı  Gökhan
Günaydın:  ”Yerel  yönetimlere  mali  ve  idare  anlamda  özerklik
verilmesini istiyorum. Eğer Türkiye Avrupa’da ilerlemek istiyorsa adem-i
merkeziyetçiliği dikkate almalı” dedi… İki dönem Ziraat Mühendisleri Odası
Genel Başkanlığı’nı yapan; Hukuk, Ziraat ve İktisat Fakülteleri mezunu olan
Gökhan Günaydın; Abant İzzet Baysal Üniversitesinde öğretim üyesidir. AB
sürecinde,  tarımın başına gelecekleri anlatmasına fırsat verilmedi.  Y-
CHP’den  Milletvekili  seçilerek,  onu  da  sesi  kısılanlar  arasına  kattılar.  O
Şimdi BOP’nin alt başlıklarını savunmakla görevlidir!..

Geçenlerde Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi Sosyalist Grubu üyeleri,
Kadıköy  Belediyesi  öncülüğünde  bir  araya  gelerek,  “Türkiye’de  Yeni
Anayasa  Yapım  Süreci  ve  Adem-i  Merkeziyetçilik”35 konularını
tartıştılar…

Konferansın birinci oturumunda Avrupa Birliği (AB) üye ülkelerinde Âdem-i
Merkeziyetçilik süreçleri ve Türkiye’de Âdem-i Merkeziyetçileşme önündeki
zorluklar tartışıldı. Öncelikle Avrupa’dan gelenler, kendi ülkelerinden yerel
yönetimlere özerklik ve  adem-i merkeziyetçilik konusunda örnekler
sundular.  Avrupalı  konuşmacıların  tamamı Türkiye’de yapılmaya çalışılan
yeni  anayasa  metninde  ademi-i  merkeziyetçiliğin  yer  alması
gerektiğini  savundular.  Türkiye’de  farklı  kimlikler olduğuna  dikkat
çeken Avrupalı  temsilciler,  bu farklılıklar açısından  her bölgenin kendi
özerkliğini elde etmesi gerektiği üzerinde durdular…

35 Adem-i merkeziyetçilik: Devlet merkezinin gücünü azaltarak yerel yönetimlerin
yetkilerinin artırılmasını ifade eder.
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Türkiye’de farklı  kimlikler olduğuna dikkat çeken Avrupalı  temsilciler,  bu
farklılıklar açısından her bölgenin kendi özerkliğini elde etmesine vurgu
yaptılar…

Türkiye genelinde 57 belediyenin üye olduğu Sosyal Demokrat Belediyeler
Derneği’nin (SODEM)  işbirliği  ile  gerçekleştirilecek konferansa, derneğin
aynı zamanda kurucu başkanlık görevini de üstlenen Kadıköy’ün Belediye
Başkanı  Selami  Öztürk,  hükümetin  son  yasal  düzenlemelerdeki
dayatmacı  tutumunu eleştirdi.  7  milyon  nüfusu  temsil  ettiklerini  ileri
süren belediye başkanı,  yeni  anayasa yapımına toplumun her kesiminin
katılması  gerektiğini  savunarak,  gerçek  demokrasinin  merkezden
değil, yerelden geçtiğini vurguladı…

Avrupa  Birliği  Bölgeler  Komitesi  Türkiye  ile  Çalışmalar  Grubu
Başkanı  Bernard  Soulage ise,  konuşmasında;  “Bu  bir  özerklik
projesidir.  Siyasi  bağlamı  olan  bir  şey”  dedikten  sonra,  “Adem-i
merkeziyetçi  devlet  olmadan,  müktesebat  gereği  de  AB’ne
giremezsiniz.  CHP’nin  bu  konuyu  sahiplenmesi  belirleyici”
olduğunu vurguladı…

CHP Milletvekili,  Türkiye-AB Karma  Parlamento  Komitesi  Üyesi  Umut
ORAN da Anayasa yapım sürecinde samimiyet gerektiğini, oysa iktidarın
samimi olmadığını vurgulayarak, ”Türkiye’de ‘Ya bendensin ya yok ol, ya
tarafsın  ya  bertaraf,  ya  sev  ya  terk  et’  zihniyeti  var.  Bu  zihniyet
değişmediği sürece, ne Adem-i Merkeziyetçilik olur ne de yeni Anayasa”
diyerek “Bölünme Anayasası”nın yapımında CHP’ye bekledikleri önemin
verilmediğinden yakındı!..

Oturumun  ikinci  bölümünde,  TBMM  Anayasa  Komisyonu  Üyesi  CHP
Milletvekili  Rıza Türmen konuştu. Türmen: ”Yeni anayasaya toplumsal bir
talep var. Bunu gittiğimiz yerlerde görüyoruz” dedikten sonra, başarılı bir
anayasada,  bütün  farklı  kimliklerin  korunması  ve  bunların  anayasa
yoluyla  tanınması gerektiğini  söyledi.  Türkiye’nin  Avrupa  Yerel
Yönetimler  Sözleşmesi’nin  20paragrafına  taraf  olduğumuzu  ve  10
paragrafına çekince koyduğumuzu belirten Türmen, “Söz veriyoruz, Bu 10
paragrafa da biz taraf olacağız” diye konuştu…

Grubun  11.  Çalışma  Toplantısı,  Antalya  Büyükşehir  Belediyesi’nin  ev
sahipliğinde  19 Eylül  2011′de Antalya’da gerçekleştirilmişti… O zaman
yapılan  toplantının  açılış  oturumunda  konuşan  Avrupa  Birliği  Bakanlığı
Müsteşar  Yardımcısı  Ahmet Yücel,  AB projesinin  bir  devlet  politikası
olduğunu, siyasi kaygılarla bu sürecin  engellenmemesi  gerektiğini,  AB
standartlarının,  halkın  hayat  standardını  yükselteceği  anlayışıyla
önemsediklerini  vurgulayarak,  yapılan  çalışmaların  Türkiye  için  reform
niteliğinde  olduğunu  kaydetmişti.  Toplantıda  AB‘li  dostlarından  da  aynı
yaklaşımı  beklediklerini  belirten  Yücel,  “Gelin,  sürecin  önünü tıkamayın,
ekonomik olarak daha kalkınmış bir Türkiye AB’nin lehinedir” demişti…

Hatırlıyor  musunuz? 24.05.2011  günü  Van’da  düzenlenen  mitinginin
ardından Hakkâri’ye  geçen  Kılıçdaroğlu, Hakkâri’deki  konuşmasında;
“Avrupa’da kabul edilen Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı aynen
kabul edeceğiz” demişti… Kılıçdaroğlu’nun bu yaklaşımının, CHP‘nin 22
ve  23.İstanbul  Milletvekili  Şükrü  Elekdağ tarafından  Avrupa  Birliği



hukuku ve uygulamalarıyla ilgili olarak yürütüp ‘“Toplumsal Mutabakat
ve  Milli  Bütünleşme  Raporu”na  bağladığı  çalışmalara  dayandığını,
Milliyet Gazetesi yazarı Fikret Bila  28.05.2011 tarihli köşe yazısında dile
getirmişti… “Bölünme kaygıları” nedeniyle pek çok kişinin karşı çıktığı ve
esasen  bu  kaygılar  nedeniyle,  Demirel  hükümetince  sözleşme,  10
paragrafa çekince koyularak imzalanmıştı. Tehlike henüz ortadan kalkmış
değil.  Tam aksine daha da yaklaşmışken,  Şükrü Elekdağ: “Anayasa’nın
127. maddesine  göre36 merkezi  idare,  yerel  yönetimlerin  hizmetlerini
denetlerken bu  hizmetlerin  3 ilkeye  (1.  İdarenin  bütünlüğü  ilkesi,  2.
Kamu hizmetlerinde birliği sağlama ilkesi ve 3. Toplum yararının korunması
ilkesi) uygun olmasını dikkate alacaktır. Bu ilkeler dikkate alındığı takdirde,
Şart ile  ileri derecede bir adem-i merkeziyetçilik uygulanamayacağı
da anlaşılır” diyerek, ısrarla çekince konulan 10 paragrafın kabul edilmesi
ile “ulusal bütünlüğün pekişeceğini” savunmaktadır!..

İlginçtir,  bu  deneyimli  diplomat,  sorunun  çözümünün  gerçek  anlamda
“ileri  demokrasi”de olduğunu savunarak,  bu konuda  AKP ile  aynı  dili
konuşmaktadır!..  “İleri  Demokrasi”  insana  ABD’nin  son  yıllarda  bazı
ülkelere  “özgürlük  ve  demokrasi”  götürmesini  çağrıştırıyor.  Tıpkı
Graham Fuller’in geçenlerde bölünmeyi, “entegre” (bütünleşme) sözcüğü
ile anlatmasında olduğu gibi… “İleri Demokrasi” tesis edildiğinde, sorun
çıkarmayacağı  ileri  sürülen  “Avrupa  Yerel  Yönetimler  Özerklik
Şartı”nın,  var  olan cılız  demokrasi  bile  yok edilirken,  Y-CHP tarafından
gündeme taşınmasını anlamak mümkün değildir!..

Elekdağ,  bu  düşüncesini  Anayasa’nın  127. maddesinde  hüküm  altına
alınan “idari vesayet” nedeniyle,  merkezden kopuk bir yerel  idareye
izin  vermeyeceği fikrine  dayandırmaktadır.  Hâlbuki,  önümüzde  yeni
anayasa  çalışmaları  var  ve  pek  yakında  “idari  vesayet”i  kabul  eden
hükmün de yerinde yeller esebilir!.. Kaldı ki, “idari vesayet” Anayasa’da
kaldıktan sonra “yerel yönetimlere özerklik” tanımak, işlevsiz bir ifade
olmaktan  öteye  bir  anlam  taşımayacaktır.  AB’nin  bir  isteğini  yerine
getirirken, o isteği bir anayasa hükmü ile işlemez hale getirmeye “Şark
Kurnazlığı”  denir.  Bunu  ise  AB’ye  yutturmak  olanaksızdır…  O  halde
uyutulmak istenen yine Türk halkı olacaktır. Ve ne yazık ki, bu görevi de Y-
CHP üzerine almış bulunmaktadır!..

Y-CHP, “Bölünme Anayasası”nın yapımında neden görev almaktadır?.. Y-
CHP halkının partisi olmaktan çıkarılıyor mu?..

36 ANAYASA m.147/3: “Merkezî idare, mahallî idareler üzerinde, mahallî 
hizmetlerin idarenin bütünlüğü ilkesine uygun şekilde yürütülmesi, kamu 
görevlerinde birliğin sağlanması, toplum yararının korunması ve mahallî 
ihtiyaçların gereği gibi karşılanması amacıyla, kanunda belirtilen esas ve usuller 
dairesinde idarî vesayet yetkisine sahiptir.”



Y-CHP’nin  okumuş,  yazmış  deneyimli  milletvekilleri,  bugünlerde kraldan
daha fazla kralcı görülüyorlar Türk halkını yatıştırmak için AKP’nin ağzına
almadığı  konuların  tümünü,  önce  onlar  dile  getirmektedirler.  Neymiş
efendim? İktidara geldiklerinde, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince
konulmuş  bütün  maddelerini  imzalayacaklarmış!  Güleyim  bari.  Ülkenin
bölünmesine  hizmet  eden  bu  söylemlerle  iktidara  gelinebileceğine
inanıyorlar  mı  acaba?  “Bölünme  Anayasası”na  “evet” diyen  Y-CHP
iktidara  gelebilir  mi?  Y-CHP’nin  işbirliği  stratejisi  giderek  ortaya  çıkıyor
aslında.  Anlaşılan  bu  dönem  seçilenlerin  tek  derdi  var.  O  da:  AKP’nin
iktidardan düşmemesidir. Tıpkı MHP’nin “AKP’de bir bölünme olursa kaos
çıkar” düşüncesinde olduğu gibi.  Halkın üç beş adım gerisinden gelerek
muhalefet yapmayı siyaset yapmak sanıyorlar! Üstelik de risksiz iş. “Ana
muhalefet”in üzerine aldığı bu iş son derece de kolay.  AKP’nin yapacağı
icraatları  onlardan  önce,  dile  getirip  sahiplenmek.  Hepsi  bu  kadar  işte.
“Paralı  Askerlik”  ve  “Vicdani  Ret”  olaylarında  olduğu  gibi…  Gerisini
hükümet  zaten  yapacaktır…  Tıpkı  28  Şubat nedeniyle  başlatılan
operasyonlar da olduğu gibi. Hükümet sözcüleri de öyle demiyor mu? CHP
Meclis’te  defalarca  bu  konuyu  dile  getirdiği  için,  biz  de  soruşturmayı
başlattık!..

Bu noktadan sonra, Atatürk Cumhuriyeti’nin yıkım taşeronları arasına ne
yazık ki, Y-CHP’yi de katmak zorundayız…

Y-CHP Milletvekillerinin,  “Avrupa  Yerel  Yönetimler  Özerklik  Şartı”nın
çekince  konulan  maddelerinin  tamamının  imzalanarak  “ulusal
bütünlüğün  pekişeceği”  masalı,  halkı  sakinleştirmek  için  AKP adına
yapılmış bir hamledir. Artık onlara aldanmamak gerekir. Zira çok yakında
nelerin yaşanacağını BDP eş başkanı açık açık söylüyor bize. Dilerseniz bu
noktada  ona  kulak  verelim.  Hazret;  “Suriye’de  özerk  Kürdistan
oluşabilir.  İran’da  zaten  Kürdistan  eyaleti  var.  Bu  durumda
Iğdır’dan  Hatay’a,  Türkiye’nin  tüm  güney  sınırları  resmen
Kürdistan olacak” diyor…

Y-CHP’yi dinleme yerine, Demirtaş’ın özlemini dile getirdiği bu söylemine
göre konuşlanmak çok daha akıllıcadır!..



 
DELEGEYE ÇAY VER!..

Y-CHP  Genel  Başkanı  Kemal  Kılıçdaroğlu,  önceki  gün  din  adamları  ile
gerçekleştirdiği  toplantıda:  “Heybeliada  Ruhban  Okulu  konusunda,
eğer hükümet yeniden açılması lehinde samimi, içten tavrını bize
yansıtırsa, buna destek vereceğiz, engel olmayacağız” diyerek, AKP
iktidarının “akıncı birliği” olduğunu kanıtladı!..

Bu açıklamanın anlamı şudur:

Ruhban  Okulu’nun  açılması  ile  ilgili  olarak  yasal  veya  anayasal  bir
düzenleme  yapılırsa,  y-CHP anayasaya  aykırılık  iddiası  ile  Anayasa
Mahkemesi‘nde dava açmayacağı sözünü vermektedir!..

“söz vermek el vermeye benzemez!..”

Yukarıdaki  açıklama,   adalar  belediye  başkanvekili  ve  meclis  encümen
üyesi  Raffi  Hermon  Araks  tarafından,  basına  kapalı  olarak
gerçekleştirilen  toplantı  ardından  yapılan  haberlerde,  Kılıçdaroğlu’nun
kullanmadığı sözlerin yer alması üzerine yapılmıştır… yani bir “düzeltme”
yazısıdır!..

Dolayısıyla  Y-CHP’nin  ruhban  okulu  konusundaki  resmi  görüşünü,  bu
şekilde kabul edilmek zorundadır!…

Bu nedenle  ben de aynı  konu ile  ilgili  olarak,  12.07.2009 günü kaleme
aldığım köşe yazısının bağlantısını  aşağıya koyuyurum!..

Bu paylaşımım sadece  CHP’nin “Brutus” olarak nitelendirilen delegeleri
içindir…

Y-CHP yönetimi  hakkında  yaptığım;  “AKP’nin  akıncı  birliği”
yakıştırmasında eğer haksızlık etmişsem, özür dileyerek bir daha ağzımı
açmayacağıma  söz  veriyorum…  delegeler  beni  haklı  bulursa,  o  zaman
benim de onlardan küçük bir isteğim olacak: Y-CHP’nin AKP’ye çok lazım
olan bu yönetimini,(Kılıçdaroğlu’nu)  bir gün bile geciktirmeden görevden
alsınlar!…

Bu işin nasıl yapılacağı tüzüğümüzde yazılıdır!.. Aman geç kalmayın ha!..

http://cemilcan.gen.tr/2012/06/143/


Ruhban  okulunun  açılmasına  itiraz  etmeyip,  sadece   hükümetin  süt
dağıtımını  eleştiren  bu  parti,  cumhuriyeti  kuran  önderlerimizin  partisi
olamaz!..

Yargıyı ele geçiremeyen (!) Cemaat, sonunda  CHP’yi ele geçirmiştir!..

Şimdi “güzellik uykusu”ndan kalkıp CHP’ye sahip çıkma zamanıdır!..



RUHBAN OKULU BAHANE, AMAÇ: LOZAN’I DELMEKTİR!

ABD Dışişleri  Bakan yardımcısı  “Türkiye süper güç oldu, ABD baskı
yapamaz”37 sözlerini  Kıbrıs  Rum  Yönetimi  Meclis  Başkanı  Marios
Kariyan’a söylediğinde bizim taraftan da buna inananlar vardı kuşkusuz.
Bu sözlerin üzerinden daha 10 gün geçmeden Obama’nın Türkiye ziyareti
sırasında  “ricanın  çok  ötesinde” bir  üslupla,  Heybeliada  Ruhban
Okulu’nun  açılmasını  istemesi  iktidar  tarafından  doğru  algılanmış  ve
gereği yapılmak üzere kollar sıvanmıştır!..

İlk  bakışta  önemsiz  ve  sıradan  gibi  görünen  bu  olayın  arkasında,
Türkiye’nin başta  egemenliği; daha sonra da  toprak bütünlüğü olmak
üzere ciddi iki tehdidin bulunduğunu belirterek söze başlamak gerekir. Bu
nedenle  ezici  çoğunluğun  Müslüman  olduğu  ülkemizde,  Hıristiyan
vatandaşların  “din ve ibadet özgürlüğü” kapsamında bir  sorunu gibi
takdim edilen Ruhban Okulu’nu tartışmaya başlamadan, bazı temel bilgileri
hatırlamak yararlı olacaktır:

Okulun  kuruluş  amacının  “rahiplik  mesleğine  girecek  öğrencileri
eğitmek” olduğu  konusunda  tartışma  yoktur…(*) 127  yıl  açık  kalan
Ruhban  Okulunun  bu  süre  içinde  görünen  amacına dönük  faaliyet
gösterdiğini  söylemek  ise  oldukça  zordur.  Mora  Ayaklanmasında38

37 30 Haziran 2009 13:14KKTC ve Kıbrıs Rum kesiminde temaslarda bulunan ABD Dışişleri
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mathiew Bryza, Kıbrıs konusunda tutumunu değiştirmesi 
için ABD’nin Türkiye’ye baskı yapmasını isteyen Rum Meclis Başkanı Marios Karoyan’a, 
”Türkiye süper güç oldu, ABD baskı yapamaz” karşılığını verdi.
http://www.haber7.com/haber/20090630/Turkiye-super-guc-oldu-ABD-baski-yapamaz.php

38 Mora Ayaklanması: “…İstanbul Patriği Grigorios V, Mora İsyanı’nı desteklediği için suçlu
bulundu. Sadrazam Benderli Ali Paşa’nın Patrikhane’ye yaptığı baskında, şu belgeleri 
bulduğu belirtilir: “Moralı asi kaptanlara yazılan mektuplar, İstanbul’daki hazırlıklar için 

http://www.haber7.com/haber/20090630/Turkiye-super-guc-oldu-ABD-baski-yapamaz.php
http://cemilcan.gen.tr/2012/06/ruhban-okulu-bahanedir-amac-lozani-delmektir/


Osmanlı’yı  arkadan  hançerleyenin  Patrikhane  olduğu  tarih  kitaplarında
yazılıdır.  Birinci  Dünya  Savaşı  sonrasında  Rum  Patrikhanesine bağlı
olarak faaliyet gösteren Pontus Rum Derneği’nin39 Karadeniz Bölgesinde
Pontus  Rum  Devleti Kurmak  amacıyla  yıkıcı  faaliyetler  içinde
bulunduğunu da unutmamak gerekir…

Emperyalizmin dünyayı  kontrol  altında  tutmak  amacıyla  kullandığı
mekanizmalardan biri olan din faktörü, bugün karşımıza “Ruhban Okulu
Sorunu”  adı  altında  masum  bir  istek gibi  çıkartılmaktadır.  “Din  ve
İnanç Özgürlüğü” kapsamında ileri  sürülen bu isteğin gerçekleşmenin
önündeki en büyük engel de kuşkusuz “laiklik ilkesidir”…

verilen bilgiler, Dışişleri Bakanlığı’nın maiyetinde çalışan Fenerli Rum beylerinden alınan 
Devlet’in gizli hazırlıkları; İngiliz ve Fransız elçiliklerinden edinilen bilgiler, özellikle 
Rusya’daki hazırlık safhaları; Odesa’daki F.Eterya merkezinden gönderilen silahlar; dünya 
Ortodoks alemine hitap eden yardım beyannameleri; yardımlara ait makbuzlar… Hepsi ele
geçmiştir.”Ayrıca Rus Elçisi General Ignadyef’in hatıralarında Patrik Grigorios’un Rus Çarı 
Aleksandr’a gönderdiği öne sürülen bir mektup da, Patrikhane’nin Mora İsyanı’na destek 
verdiğinin kanıtı olarak değerlendirilir.“Kin Kapısı”
Patrik Grigorios ile Efes, Ahyolu ve İzmit metropolitleri, 22 Nisan 1821’de Fener 
meydanında Patrikhane’nin ortakapısı önünde idam edildiler. Daha sonra bunlara Terkos, 
Edirne ve Selanik metropolitleri de eklendi.
O gün Fener Patrikhanesi yöneticilerinin aynı seviyede bir Türk din veya devlet adamı 
asılmadıkça o kapının açılmayacağına dair yemin ettikleri söylenir.
Bugün hâlâ Fener Patrikhanesi’ne girişte kullanılan kapı, hizmetkârların kapısıdır. Ana kapı,
yani Grigorios’un idam edildiği kapı hâlâ kullanılmamaktadır…”

39 Yabancıların Kurduğu Zararlı Dernekler:1. Mavri Mira
Patrikhane’nin desteği ile kurulmuştur. Batı Anadolu’daki ve Marmara bölgesindeki 
Rumları örgütlemiştir. Yunanistan yararına çalışmalarda bulunmuştur. Bizans Devletini 
yeniden kurmayı amaçlamıştır. Mavri Mira’nın alt teşkilatları şunlardır:
a) Yunan Kızılhaçı ve Göçmenler Cemiyeti:
Rum ve diğer azınlık okullarında silahlı çeteler kurmuştur.
b) Trakya Rum Komitesi
Doğu Trakya’yı Yunanistan’a katmayı amaçlamıştır.
2. Etnik’i Eterya:
Yunanlıların tarihi cemiyetidir. Mavri Mira ile birlikte çalışmıştır. Trabzon ve dolaylarındaki 
Rumları birleştire-rek ve Rum Pontus Devleti’ni yeniden kurmayı amaçlamıştır.
3. Pontus Rum Derneği
Rum Patrikhanesine bağlı olarak çalışan bir örgüttür. Rum Pontus Devletinin kurulması için
çalışmıştır.
4. Kordos (Rum Göçmenler Cemiyeti)
Anadolu’daki Rumları ayaklandırmıştır.
5. Taşnak Sütyun Partisi – Hınçak Derneği
Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermeni Devleti kurmak amacıyla çalışmışlardır.
Not: Yabancıların kurduğu bu derneklerin ortak amacı, Anadolu’yu paylaşarak kendi 
devletlerini kurmaktı.
http://bunduka.blogcu.com/1-dunya-savasi-sonundaki-anlasmalar-ve-cemiyetler_7899511.html   

http://bunduka.blogcu.com/1-dunya-savasi-sonundaki-anlasmalar-ve-cemiyetler_7899511.html


Aynı şekilde dinin siyasallaşması ile oluşan  Siyasal İslam’ın egemen bir
düşünce olmasının  önündeki  en  büyük  engelin  de  yine  “laiklik  ilkesi”
olduğunu söylemekte bir yanlışlık yoktur…

Bu noktada “Siyasal İslam” ile “Emperyalizm”in ortak düşmanı olarak
laik  Türkiye  Cumhuriyeti,  hedef  tahtasına  oturtulmuş bulunmaktadır…
Laiklik ilkesini  delmek için Anayasa değişikliğine teşebbüs eden AKP’nin,
iktidarda bulunduğu bu kritik dönemin, Ruhban Okulu’nun açılması için en
elverişli dönem olduğu gün gibi ortadadır… Bu nedenle Ruhban Okulunun
açılması  yönündeki  taleplere  AKP  iktidarının  en  hızlı  bir  şekilde  yanıt
vermesine  şaşmamak  gerekir…  Ne  var  ki,  bu  durumu  kendi  seçmen
tabanının içine sindirebileceği bir şekilde anlatması ve ulusalcı kesimin
de  tepkisini en aza indirmesi  zorunlu görülmektedir. Gerekli anayasal
ve  yasal  düzenlemeleri  yapmadan  önce,  kamuoyunu  hazırlamak  üzere
Turizm  Bakanı  Ertuğrul  Günay40 ile  Meclis  Başkanı  Köksal  Toptan’ı
sahaya sürmeleri bu yüzdendir…(**) Milli Eğitim Bakanı  Nimet Çubukçu41

ile  YÖK Başkanı  Yusuf   Ziya  Özcan’nın,  soruna  olumlu  yaklaştıklarını

40 Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Posta Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan 
Çelik’in dün Kanal 24’te yayınlanan Hafta Sonu Moderatörü programına katıldıBakan 
Günay, programda ruhban okulu tartışmalarıyla ilgili olarak şunları söyledi: “Hem kişisel 
hem de edindiğim genel eğilim okulun açılacağı yönünde. Şu andaki üniversite sistemine 
uymuyor ama başka bir formül bulunacak, siyasi bir sorun yok, çalışmalar teknik seviyede
devam ediyor. Türkiye’de bir takım Ortodoks dini kurumlarının yönetiminde başka ülkede 
eğitim görenler mi bizim ülkemizde eğitim görenler mi görevlendirilsin? Bence bizim 
ülkemizde eğitilenler daha akla yatkın. Zaten açıktı bu kurum.Kıbrıs gerginlikleri nedeniyle
kapatıldı. Artık ’dünle beraber geçti ne varse düne ait’ şimdi yeni şeyler söylemek lazım.”
Moskova Patriği geliyor
 Günay, Temmuz başında yeni seçilen Moskova Patriği’nin de Türkiye’ye geleceğini ve 
kendisiyle bir görüşme yapacağını söyledi. Bakan Günay Moskova Patriği ile yapacağı 
görüşmeye İstanbul Rum Patriği Bartholomeos’un da katılacağını açıkladı.
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11958562.asp

41 Hükümet Heybeliada Ruhban Okulu`nun açılması için harekete geçti.Milli Eğitim Bakanı
Nimet Çubukçu`nun isteği üzerine hazırlanan raporda, Ruhban Okulu`nun lise kısmının 
Milli Eğitim`e yüksekokul bölümünün de YÖK`e bağlı olarak açılması öngörülüyor.
HÜKÜMETİN GÜNDEMİNDEKİ FORMÜL

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/11958562.asp


açıklayarak çözüm seçeneklerini dile getirmeleri de aynı planın gereğidir…
(***) 

Ruhban  Okulunu  yeniden  açabilmek  için  bir  dizi düzenleme  yapılması
gerekmektedir:

Bunların başında Anayasa’mızın 12. Maddesinde belirtilen “eşitlik ilkesi”
gelmektedir. Zira Patrikhanenin isteği “dini ve askeri alanda özel okul
açılamayacağı” kuralı karşısında bir imtiyaz olup, eşitlik ilkesine aykırılık
teşkil  etmektedir.  Ruhban  Okulunun  açılması  Anayasa’nın
24.Maddesindeki “din ve ahlak eğitim öğretimi devletin gözetim ve
denetimi  altında  yapılır”  kuralına  da  aykırılık  teşkil  etmektedir.  Öte
yandan,  Anayasa`nın  130.  maddesi  “kanunda  gösterilen  usul  ve
esaslara göre kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar
tarafından  devletin  gözetim  ve  denetimine  tabi  yükseköğretim
kurumları kurulabilir” hükmünü getirmektedir.

Bunların  yanında,  403  sayılı  Tevhid-i  Tedrisat (Eğitim  ve  Öğretimin
Birliği) Kanunu ise, Türkiye`de din öğretim ve eğitimini cemaatlerden
ve  özel  kişilerden alarak,  bir  devlet  görevi  olarak  Milli  Eğitim
Bakanlığı’na vermiştir. Yine, 625 Sayılı Kanunun 3. maddesi, özel şahıs
ve  tüzel  kişilere  dini  eğitim  ve  öğretim  yapan  özel  öğretim
kurumu açma yetkisinin  verilmemesini öngörür.625 sayılı  kanunun
28. maddesi,  bir  özel  okula  alınabilecek  yabancı  uyruklu  öğrenci
sayısının,  okulda  okuyan  Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşı
öğrencilerin  yüzde  20`sini  aşamayacağını  hükme  bağlamıştır.  Türk
Milli Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri, 1973 tarihli “Milli Eğitim
Temel Kanunu” ve  1981 tarihli `Yüksek Öğretim (YÖK) Kanunu` ile
belirlenmiştir. Bu yasalara göre hangi derece ve türde olursa olsun, okul
programının  bu  genel  amaç  ve  temel  ilkelere uygun  olarak
geliştirilmesi zorunludur!.. 

Vakıf  olmayan Ruhban  Okulu’nun  bu  amir  yasa  hükümleri
değiştirilmedikçe açılmasına olanak yoktur!.. 

Bu  noktada  başka  bir  sorunun  daha  yanıtını  aramak  gerekir.  Rum
vatandaşlarımızın sayısının son zamanlarda  2000’in altına düştüğü bir
gerçektir.  Dolayısıyla  bunların  din  adamı  ihtiyacı  da  son  derece  sınırlı

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu, bürokratlarından Ruhban Okulu konusunda yeni bir 
rapor istedi. Çubukçu`ya sunulan raporda, ikisi lise ikisi de yüksekokul olmak üzere dört 
alternatif üzerinde duruluyor. Ruhban Okulu`nun lise kısmının meslek ya da din öğretimi 
veren lise statüsünde olması ve MEB`e bağlı açılması planlanıyor. Ancak bunun için Özel 
Öğretim Kanunu`nun değişmesi gerekiyor. Ruhban Okulu`nun yüksekokul bölümünün de 
meslek yüksekokulu ya da YÖK`e bağlı bir üniversite olması planlanıyor. Ancak bunun için 
de 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu`nunda değişiklik gerekiyor. Milli Eğitim Bakanı 
Nimet Çubukçu, `Henüz olgunlaşmış bir karar yok` dedi.



olacaktır. Bu gerçek karşısında Patrikhanenin asıl amacının yurt dışından
öğrenci getirterek, dünya Ortodoksluğunun reisi olmak ve geleceğin
Vatikan-Fener`inin  meşruiyet  temellerini  atmak  olduğu  ortaya
çıkmaktadır!… 

Hükümet, Patrik`in taleplerine karşılık, yukarıda kısaca maddeler halinde
sıraladığımız  Türk  hukuk  ve  eğitim sisteminin  emredici  hükümlerini
hatırlatarak; konuyu kestirip atabilirdi… Bunu yapmayıp, isteklere boyun
eğerek,  nasıl  ve  ne  şekilde  taviz  verileceğinin  telaşı  içerisine
olduğunu  göstermesi  acizlikten  başka  bir  şey  değildir…  Devletlerarası
ilişkilerde “karşılıklılık” esas olduğu halde, Başbakan’ın Ruhban Okulunun
açılması  karşılığında Müslüman Türk azınlık  için  “ben de Atina`da bir
cami yapılmasını isterim!” demesi bir kara mizah örneği bile değildir.
Başbakan  da  birkaç  gün  önce  yaptığı  açıklamada,  Ruhban  Okulu`nun
açılabilmesini  Türk  azınlığın  Batı  Trakya`da  seçtiği  müftülerin
Yunanistan tarafından tanınması şartına bağlanması ise, kamuoyunu
aldatmaya dönük bir aldatmacadan ibarettir!..

Belirtmek  gerekir  ki,  bugün  tartışmakta  olduğumuz  konu  her  ne  kadar
Rumlarla  (Yunanistan’la)  ilgiliymiş  gibi  görünmekteyse de gerçekte  öyle
değildir. Lozan’da “gayrimüslim azınlıklar” ile ilgili yapılan düzenlemeyle
getirilen  hakların öznelerinin,  bazen  gayrimüslimler iken,  bazen  bir
bütün olarak  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları  olduğunu unutmamak
gerekir. Bilindiği gibi Türkiye’deki “gayrimüslimler” ise sadece Ortodoks
Rumlar  değildir.  Ermeniler,  Yahudiler, Süryaniler  ve diğer  Hıristiyan
Cemaatler  de  gayrimüslim  tanımı  içerisindedir.  Bunların  bir
bölümünün ise, Türkiye dışında “karşılıklılık” esasına muhatap olacak bir
devletleri  dahi  yoktur!  Denebilir  ki,  hükümet  bu  hamlesiyle,  verdiği
tavizlerin  karşılığını  “olmayan  devletlerden”  bazı  tavizler  almayı
garantileyerek iyi bir iş çıkartmıştır!..

Sonuç  olarak,  Ruhban  Okulunun  dayatılan  şartlarda açmamız,  kendi
ellerimizle  “devlet  içinde  devlet”  yaratmak  anlamına  gelmektedir!..
Anlaşıldığı  kadarıyla,  yandaş  medyanın  kiralık  kalemleri ile  işbirlikçi  2.
Cumhuriyetçi  hainler yaz  boyunca  Avrupa  Birliğine  girmemizi
kolaylaştıracağı masalını  anlatarak,  Ruhban Okulunun  açılması  yönünde
kamuoyunu hazırlayacaklardır…

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Eğitim-Sen İstanbul İl Başkanı Yrd. Doç. Dr. M.
Hanef Bostan’ın bu konudaki uyarısı dikkat çekicidir:

“Patrikhane  ve  Ruhban  Okulu  konuları,  birbirinden  ayrı  olaylar  değil,
kopmaz bir bütünlük oluşturan bir tek olaydır. Nasıl ki İtalyan Devleti`nin
toprakları  içerisinde  bağımsız  bir  kimliği  bulunan  bir  din  devleti  olan
Vatikan  devletçiği  ve  Roma  Katolik  Kilisesi,  Roma  İmparatorluğu`nun
manevi varisi ve bütün Katolik Hıristiyan dünyasının ruhani başı ise; Fener
Patrikhanesi`nin  iddiası  ve  hedefi  de  hem  Doğu  Roma`nın
(Bizans`ın)  manevi  varisi  olmak  ve  hem  de  bütün  Ortodoks
Hıristiyan  dünyasının  ruhani  başı  olmaktır.  Dikkat  edildiğinde
görülecektir  ki  bu  iki  iddianın  her  ikisi  de  siyasidir ve  Türkiye
Cumhuriyeti`ne  açık  bir  düşmanlık ve  kaba  bir  meydan okumadır.
Bizans`ın  manevi  varisi  olmak  iddiasını  hiçbir  zaman  terk  etmeyen



Patrikhane`nin  bütün  dünya  Ortodoksluğunun  ruhani  başı  olmak,  yani
`Ekümenik Patriklik` iddiası, İstanbul içerisinde Vatikan benzeri bir
devlet  yapılanmasına  gitmek,  yani  Fener  Patrikhanesi`ni
Vatikanlaştırmaktan başka bir anlam taşımamaktadır”

Unutulmamalıdır ki, Cumhuriyetimizin laiklik ilkesini delmek üzere iyi bir
fırsat gibi  görülen  Ruhban Okulu’nun açılması sorununu  çözecek ve
buna bağlı olarak Türkiye’nin başına yakın gelecekte sarılacak olan belaları
önleyebilecek olan yine “laiklik ilkesidir” kendisidir…

***

(*) Ortodoks din adamı yetiştirilmesi amacıyla ilk defa 1844 yılında, Patrik IV. Germanos’
un destekleriyle Aya Triada Manastırı bünyesinde teoloji eğitimi veren bir okul açılmıştır.
Bilindiği gibi, İstanbul’ un fethinden sonra İstanbul Rum Patriği’ ne “Millet-Başı” unvanı
verilmiş ve kendisi Bab-ı Ali’ ye karşı Osmanlı İmparatorluğundaki tüm Ortodoksların lideri
olarak kabul edilmiştir. Okulun açıldığı yıllarda (1844) gerek İstanbul’ da gerekse Osmanlı
İmparatorluğu’nun sınırları içinde ve dışında yaşayan yüzbinlerce Ortodoks için iyi eğitim
görmüş;  dini  vazifesini  çağdaş  bilim  ve  teknolojiyle  birleştirerek  en  iyi  şekilde  ifa
edebilecek din adamlarına ihtiyaç duyulmaktaydı. Batı Kiliselerindeki reformlar ve kültürlü
din  adamları  bir  yerde  böyle  bir  okulun  kurulmasını  zorlamıştır.  Böylece  Heybeliada
Ruhban  Okulu  1844  yılındaki  açılışından  1971  yılındaki  kapanışına  kadar  Aya  Triada
Manastırı ile bütünleşmiştir. Okul faaliyet gösterdiği süre içinde (1844 – 1971) 1000 yakın
mezun vermiştir. 1951-1971 yılları arasında Sadece rahiplik mesleğine girecek öğrencileri
yetiştirmek  amacıyla  faaliyet  göstermekte  idi  1971  yılında  Türkiye’  deki  bütün  Özel
Yüksekokulların devletleştirildiği, ya da kapanmak zorunda kaldığı dönemde, Türkiye’ de
muadili olan başka kuruluş bulunmadığından; Heybeliada Ruhban Okulu kapattırılmıştır.
Bugün,  İstanbul  Rum Patrikhanesi’  ne  bağlı  bir  manastır  olarak  işlevini  sürdüren Aya
Triada Manastırında 1993-1998 yılları arasındalar Teoloji ve Çevre Sorunları konulu bazı
toplantı ve seminerler yapılmıştır. Dilerseniz Hıristiyanlar için Ruhban Okulu’nun öneminin
ne  olduğunu  okulun  Müdürü  Apostolen  Danilidis’le  yapılan  bir  röportajdan  çıkarmaya
çalışalım:

http://www.megarevma.net/ruhbanokulu.htm

Öğrencisini Bekleyen Üniversite

FÜSUN AKAY

Şimdilerde ÖSYM’ye bağlanmak istenen bir okul var: Heybeliada Ruhban Okulu. Ortodoks
teolojisi eğitimi verilen ve papaz yetiştiren Ruhban Okulu 1971′de kapatılmıştı. 130 bine
yakın  kitapla  zengin  bir  kütüphaneye  sahip  olan  okulun  müdürü  Apostolos  Danilidis
“ÖSYM’ye bağlanma okulumuzu kuruluş amacından uzaklaştırır” diyor.

Heybeliada.  Kuzeye  bakan,  Bizans  döneminde  Bizanslılar  tarafından  Elipdas,  Türkler
tarafından da Ümit Tepesi diye adlandırılan küçük tepede, Ruhban Okulu çam ağaçlarının
arasında tüm yalnızlığı ve ıssızlığıyla gözüküyor. Şimdilerde bu okulun ÖSYM kapsamına
alınması,  İstanbul  Üniversitesi’ne  bağlanması  öngörülüyor.  Oysa  otuz  yıldır  mezun
vermeyen  okulun  yöneticilerinin  isteği  kuruluş  amacına  bağlı  kalmak.  Okul  Müdürü
Apostolos Danilidis “Burası yatılı ve ruhani papaz yetiştirmek amacıyla kurulmuş bir okul.
Herhangi bir üniversiteye bağlı normal bir tedrisat olursa, yani günde iki üç saat diğer
üniversitelerde olduğu gibi çocuklar derslerini görüp okuldan ayrılırsa Ruhban Okulu eski
havasından çok şey kaybedecek” diyor.

Danilidis’in okula biçilen geleceğe ilişkin eleştirileri şöyle:

“Bu okulun kuruluş prosedürüne uymuyor. Burada yalnız Ortodoks ilahiyatı okunuyordu.
Şimdi böyle dinler tarihi olursa bütün Gayrimüslimler, Protestanlar, Ermeniler, Katolikler,
Süryaniler  katılacak  ve  Ortodoks  teolojisi  verilmeyecek.  O  eski  kuruluş  amacından
uzaklaşacak. Böylece istediğimiz şekilde bir eğitim ve öğretim olmayacak.”

http://www.megarevma.net/ruhbanokulu.htm


Danilidis’le  görüşmek üzere  Ruhban Okulu’ndayız.  Fotoğraf  çekmek için  izin  istiyoruz.
Ruhban Okulu’nun personel sorumlusu bize eşlik ediyor. Yaklaşık on beş senedir burada
görevli.  Yani  hiç  öğrenci  görmemiş  okulda.  Ruhban  Okulu’nu  dolaşmaya  Aya  Triada
Manastırı’ndan başlıyoruz.

Aya  Triada  Manastırı,  862  yılında  İstanbul  patriklerinden  Aziz  Photios  tarafından
yaptırılmış. Hıristiyanlığın Kutsal Üçlüsü’ne (Aya Triada) ithaf edilen manastır, 1821 yılında
çıkan  yangında  kullanılamaz  hale  gelince,  Patrik  IV.  Germanos  tarafından  yeniden
yapılması  için  çalışmalar  başlatılmış.  Bu  sıralarda  Avrupa’da  Hıristiyanlığın  diğer
mezhepleriyle  ilgili  dini  okullar  hatta  üniversiteler  açılırken  Ortodoksların  eğitimi  ise,
dağınık küçük okullarda ve manastırlarda yapılıyordu. 1830′lu yıllarda Ege Denizi’ndeki
Andros  adasında  Theofilos  Kayiris  adında  bir  papaz,  Anadolu’ya  geçerek  Ortodoksları
Lutherciliğe döndürmeye başlar. Anadolu’da zaten sayısı az olan Ortodokslardan bazıları
mezhep  değiştirmeye  başlayınca  Fener  Rum  Patrikhanesi  telaşlanır  ve  İstanbul’daki
Ortodoks  cemaatine  ciddi  bir  eğitim verecek  bir  okulun  açılması  gerektiğini  düşünür.
Fener Rum Patriği IV. Germanos’un maddi yardımlarıyla harap durumda olan Aya Triada
Manastırı onarılır ve burada bir ruhban okulunun açılması için gerekli tüm girişimler yine
IV. Germanos tarafından yapılır. Patrikhane metropolitleri tarafından 145 bin kuruş para
toplanır.  Yapımı  13  Eylül  1844′te  biten  okul,  1  Ekim  1844′te  yapılan  açılış  töreniyle
öğrencilerine  merhaba der.  İlahiyat  bölümünün başlangıçta  üç  yıl  olan  eğitim-öğretim
süresi 1853 yılında yedi yıla çıkarılınca, üç yıllık okul da tam lise olarak düzenlenir. 1894
yılında  meydana  gelen  depremde  büyük  zarar  gören  manastır  ve  ahşap  okul  binası,
zengin bir Rum tüccar Pavlos Stefanovik Skiliçis tarafından 25 bin lira harcanarak, mimar
Mavrokordato ile yardımcısı Periklis Fotiadis’e kâgir ve üç katlı olarak yeniden yaptırılır.
Yaklaşık iki buçuk yıl ara verilen eğitime, 6 Ekim 1896′da tekrar başlanır.1904 yılına kadar
iki yüz seksen mezun veren okulun bu mezunları arasından IV. İoakim, VIII. Neofitos, VII.
Anthimos, V. Konstantinos ve Athenagoras Fener Rum Patriği olurlar.

1918 yılında Bahriye Nezareti’nin Heybeliada’daki  Deniz Harp Okulu binasının yetersiz
kalması  sebebiyle  okulun  aday  sınıfları,  Ruhban  Okulu’na  yerleştirilir.  Ruhban  Okulu
öğrencileri  de geçici  olarak Heybeliada’daki  Aya Yorgi  Manastırı’na taşınır.  Mütarekede
boş bulunan okula Alman askerler yerleştirilir.  29 Aralık 1918 tarihinde öğrenciler eski
okullarına  geri  dönerler.  Yine  bu  yıl  içerisinde  Ruhban  Okulu,  “beş  yıllık  yüksekokul”
statüsüne çevrilir.

Bolşevik İhtilali’nden sonra ülkelerini terk edip İstanbul’a gelen Ruslar, Ruhban Okulu’na
yerleştirilir.  24  Ocak  1920′de  Fransız  subaylarından  oluşan  bir  kurul,  Rus  göçmenleri
barındırmak amacıyla okulun bazı bölümlerini işgal eder. 1923′te ise diğer okullarla aynı
uygulamaya alınarak, eğitim süresi yedi yıla çıkarılır.

Ruhban Okulu, cumhuriyetin ilanından sonra dördü lise, üçü yüksekokul olmak üzere yedi
sınıflı bir akademi halini alır. Daha önce liseyi tanımış olan Milli Eğitim Bakanlığı, 1947′de
süresi dört yıl olan yüksek bölümü de resmen tanır, ancak verilen diploma, liseden sonra
eğitim veren meslek lisesi okullarının mezunlarına verilen diplomaya tekabül eder. Milli
Eğitim Bakanlığı’na bağlanan okul,  bundan sonra eğitim ve öğrenimini  25  Eylül  1951
tarihli  Eğitim Yönetmeliği’ne  göre  sürdürecektir.  Okulun  Milli  Eğitim Bakanlığı’na  bağlı
olmasına karşın, diplomalar Kültür Bakanlığı’ndan verilir.

Yıl 1971… Türkiye’de özel yüksekokullar devletleştirilir. Ruhban Okulu’nun yüksek bölümü
de bu statüye dahil edilerek hükümet tarafından kapatılır. Sadece lise bölümü kalır. 1985
yılında  faaliyetine  son  veren bu  bölüm şu  an  hukuken açık.  Ancak ne hocası,  ne  de
öğrencisi var.

Okulun bahçesinde bir kum saati ve büyük çanlar var. Bir başka bölümünde bir mezarlık
bulunuyor.  Burada gömülü olanlardan bazıları  şunlar:  Patrik  VII.  Kirillos,  şair  ve  klasik
filoloji öğretmeni İliyas Tantalidis, Patrik V. Konstantinos, okul müdürü ve öğretim üyesi
Germanos Grigoras…

Bir hazine: Kütüphane…

Her sınıfta bir öğrenci kitaplığı var. Eksik olan tek şey öğrenciler. İçeride öyle bir sessizlik
var ki, bundan yirmi sekiz yıl öncesine kadar öğrencilerin bu koridorlarda koşturduğunu,



seslerinin duvarlarda çınladığını düşlemek bile zor geliyor insana. Mermer merdivenlerden
çıkıyor ve ikinci kata varıyoruz. Duvarda beş kişinin fotoğrafının konulduğu bir çerçeve
dikkatimizi  çekiyor,  personel  sorumlusuna  soruyoruz  ve  bu  kişilerin  lise  bölümünde
okuyan son öğrenciler olduğunu öğreniyoruz. İdari odaların yanı sıra öğretmen ve öğrenci
yatakhaneleri  de  bu  katta  bulunuyor.  Yaklaşık  seksen  kişilik  kapasitesi  olan
yatakhanelerin  her  biri  altı  kişilik.  Burada  da  yine  aynı  şey  eksik.  Öğrenci.  Ruhban
Okulu’nun kabul  ve tören salonu da bu katta yer alıyor.  Bu sırada aramıza Theodore
adında  bir  rahip  katılıyor.  Gezimize  onunla  devam  etmeye  başlıyoruz.  Okulun  diğer
merdivenlerinden, İsa ve Meryem Ana ikonlarıyla süslenmiş duvarlarına bakarak zemin
kata iniyoruz.  Theodore,  kütüphanenin kapısını  açıyor.  Burası,  manastırın  kurulmasıyla
birlikte oluşmuş ve gelişmiş. Kitapların çoğu bağış yoluyla elde ediliyor. 1881 yılında çıkan
bir  yangında  birçok  eser  kaybolmuş.  Theodore,  kütüphanede  araştırma  ve  çalışma
yapmanın izne bağlı  olduğunu söylüyor. Çünkü daha önce buraya gelenlerden bazıları,
kitaplardaki  resimleri  keserek  ya  da  başka  şekillerde  kütüphaneyi  istila  etmeye
kalkışmışlar.  Bundan dolayı  içerisi  büyük  bir  titizlikle  korunmaya çalışılıyor.  On altıncı
yüzyıldan bu yana biriktirilen kitapların sayısı 130 bine yakın. İsa’dan sonra yaşamış olan
din büyüklerinin orijinal kitapları kütüphanenin en önemli eserleri arasında. İlahiyatla ilgili
kitapların yanı sıra klasik eserler, Latin dili ve edebiyatına ait kitaplar, arkeoloji, coğrafya,
hukuk  ve  genel  tarih  (Roma ve Bizans  Tarihi)  kitapları  ve  çeşitli  dergilerle  büyük bir
hazine yatıyor okulun zemin katında.

Apostolos Danilidis’in konuklarını uğurladığını öğrenince odasına geri dönüyor, röportaja
başlıyoruz:

“Ruhban Okulu’nun Ortodoks âlemi için önemi nedir?”

Ruhban Okulu,  Ortodoks âleminde,  Atina Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi’nden
sonra kurulan ve İstanbul’da bulunan üniversite, akademi düzeyinde ilkokuldur.
Yalnız patrikhanenin değil, tüm Ortodoks âleminin okulu olduğundan ayrı bir
önemi vardır. Buraya 1964′e kadar -ki o zamana kadar izin veriliyordu, daha sonra bu da
kaldırıldı hükümet tarafından- sadece İstanbul’dan değil, İskenderiye, Kahire, Kudüs, Şam,
Yunanistan, Etiyopya, Yugoslavya ve hatta İngiltere’den talebeler geliyorlardı. Onun için
tabiri  caizse yalnız Ortodokslara ve patrikhaneye değil,  tüm Hıristiyanlığa atfedilen
bir okuldu…

“Okulun lise bölümü hukuken açık olmasına karşın öğrenci yok. Bunun nedeni
nedir?”

Lise bölümü 1985 yılına kadar açıktı. Patrikhane tarafından kapatılması için dilekçeyle M.
E.  Bakanlığı’na  başvurulduysa  da  kabul  edilmedi.  Bu  okulda  yüksekokul  öğrencileri
çoğunluktaydı. Lise öğrencisi azdı ve yatılı bir okuldu. Patrikhane açısından da elverişsiz
oluyordu. Ayrıca okulumuzun eski atmosferi de artık kalmadı. Talebeler de gelmez oldular.
Rum Ortodoks  cemaatinin  İstanbul’da  da  beş tane  lisesi  olduğundan,  talebeler  oraya
devam etmeye başladılar.

“Okulun açılması için neler yapıldı?”

Bu mesele hakkında, okulun kapatıldığı tarihten beri devlet makamlarına yazılı ve sözlü
olarak pek çok resmi girişimlerde bulunuldu. Şimdi patriğimiz olan Bartholomeos, 1991
senesinde patriklik asasını aldıktan sonra, okulun açılmasını devamlı olarak gündemde
tutmaktadır. Devlet büyüklerimize yapılan ziyaretlerde ve aralarında geçen konuşmalarda
bu konu devamlı olarak gündeme gelmektedir.  Bunun dışında Avrupa devletleri ve
hatta ABD de, Ruhban Okulu’nun açılmasıyla yakından ilgilenmektedir.

Başrahip,  metropolit  Apostolos  Danilidis,  yaptıkları  gözlemlere  göre  okul  açıldığında
talebin  yoğun  olacağını  söylüyor  ve  şimdilik  personeli  en  az  düzeyde  tuttuklarını
belirterek “Okul açılır açılmaz organize olarak eğitim-öğretimimize başlayacağız. Her şey
yolunda olacak” diyor.

“Okulun kapalı olması ne gibi sonuçları beraberinde getiriyor?”

İyi bir eğitim verdiği ve yatılı bir okul olduğu için çocukların amacı okumaktı. Hem tarih,
hem de  maddi-manevi  açıdan  zengin  bir  kütüphanesi  de  olduğundan  talebelere  çok



faydası oluyordu. Patrikhane de kendisi için çok önemli olan yeni nesil ruhani yetiştirmesi
için  çok  duyarlıydı.  Ancak  okulun  yirmi  sekiz  yıldır  kapalı  olmasından  dolayı,  ruhani
bulmakta ve yetiştirmekte büyük zorluklarla da karşı karşıyayız. Bunun neticesi olarak da
Rum Patrikhanesi,  Ortodoks âleminde Ana Kilise unvanı ile üstlenmiş olduğu
vazifeleri, yetişkin eleman eksikliğinden zorlukla yürütüyor.

Danilidis, okulun amacının iyi ruhaniler yetiştirmek olduğunu, ancak buradan mezun olan
herkesin ruhani olacağı gibi bir kaide olmadığını belirtiyor ve “Ruhban Okulu’ndan mezun
olarak, liselerde hocalık yapan, profesör olan, diş doktoru olan, başka ilimlere yönelen
kişiler de var. Şimdiki Avustralya başpiskoposu, aslen Giritli olup buradan mezundur. On
beş senedir aşağı yukarı her sene, şiirle dolu kitapçıklar yayımlıyor. Kendisi doçent ve
orada kendisinin kurmuş olduğu ilahiyat fakültesinin dekanı” diyor. Danilidis şöyle diyor:

“Böyle  bir  ilim  yuvasının  tekrar  eğitime  ve  öğretime  açılmasını  bekliyor  ve  devlet
büyüklerimizden bu hoşgörü ve iyi niyeti göreceğimizi tahmin ediyoruz.”

http://www.egitim.aku.edu.tr/akay.htm 

(**)
 Toptan’dan Ruhban Okulu Açıklaması:

TBMM Başkanı Köksal Toptan, Ruhban Okulu’nun açılmasında hiçbir sakınca görmediğini
belirterek,  “Ruhban  Okulu  eski  statüsünde  açılacak  ise  Anayasa’nın  24.  maddesi,  şu
haliyle engel. Şayet, Ruhban Okulu ilgilileri, Ruhban Okulu’nun bir devlet üniversitesine
doğrudan ya da bir devlet üniversitesinin ilahiyat fakültesine bağlı olmasına razı olsalar,
hiçbir sorun yok. Ama benim bildiğim kadarıyla ona yanaşmıyorlar” dedi.

Toptan, TRT TÜRK’te canlı yayınlanan programda soruları yanıtladı. “Ruhban Okulu’nun
çözümü  konusunda  son  dönemde  Hükümet  için  de  ‘Bu  iş için  Anayasa  ya  da  yasa
değişikliği  yapmaya gerek yok,  bu  iş  için  siyasi  irade yeterlidir.  Milli  Eğitim Bakanlığı
bünyesinde sorun çözülebilir’ deniyor. Sizce bu yeterli mi, bir siyasi iradeyle çözülebilir mi
yoksa  bir  yasal  düzenleme yapmak gerekiyor  mu?”  sorusuna karşı,  olayın  iki  boyutu
olduğunu ifade eden Toptan, şunları kaydetti:

“Olayın  bir  siyasi  irade,  bir  de  hukuki  boyutu  var.  Türkiye’de  bu  sorununun  çözümü
konusunda  bir  siyasi  iradenin  öteden  beri  mevcut  olduğunu  biliyoruz.  Sorun,  hukuki
sorun…Ruhban Okulu, eski statüsünde açılacak ise Anayasanın 24. maddesi, şu haliyle
engel. Çünkü bu madde, din eğitimi ve öğretiminin devletin denetim ve gözetimi altında
yapılması  gerekliliğini  öngörüyor.  Bu çerçevede baktığınız zaman,  bir  özel  imam hatip
okulu ya da bir özel ilahiyat fakültesi olmaz Türkiye’de. Niye? Bu devletin denetim ve
gözetimi altındadır. İşte devlete bağlı imam hatip okulu var, devlet üniversitelerine bağlı
ilahiyat fakülteleri var. Sorun burada çıkıyor. Şayet, Ruhban Okulu ilgilileri, başta Sayın
Patrik olmak üzere, Ruhban Okulu’nun bir devlet üniversitesine doğrudan ya da bir devlet
üniversitesinin  ilahiyat  fakültesine  bağlı  olmasına  razı  olsalar,  hiçbir  sorun  yok.  Ama
benim  bildiğim  kadarıyla  ona  yanaşmıyorlar.  O  açıdan,  Hükümet  kanadından  yapılan
açıklamalar, öyle bir doğruyu ifade ediyor. Ama sadece siyasi iradeyle bunun çözülmesi
mümkün değil. Karşı tarafın buna ‘evet’ dememesi halinde… Öyle denildiği zaman zaten
hiçbir  sorun  kalmıyor.  Zaten  şimdiye  kadar  da  bu  çoktan  çözülmüştü.  Yanlış
hatırlamıyorsam  Sayın  Hüseyin  Çelik’in  önerisi  vardı;  ’Marmara  Üniversitesi  İlahiyat
Fakültesine bağlı  olarak burayı  açabiliriz’  diye. Ama karşı  tarafta böyle bir karşı  irade
ortaya konulmadığı için çözümsüzlük bugüne kadar geldi. Ya Anayasanın 24. maddesini
değiştirmek  lazım,  bağımsız  bir  ruhban okulu  açılabilmesi  için,  veyahut  da  bir  devlet
üniversitesine bağlı meslek yüksekokulu olarak…”

Toptan,  “Sizin  şahsi  görüşünüz  nedir,  Sizce  açılmalı  mı?”  sorusuna,  “Bence  hiçbir
sakıncası yok” derken, “Hem de onların istediği gibi çok da ilahiyata bağlamadan ayrı bir
üniversite olarak..” sözlerine, “Onun için Anayasayı değiştirmek lazım” karşılığını verdi.

“Belki Anayasa değişikliği çalışmalarına bunu da koyarsınız” denmesine Toptan, “Ama o
zaman Türkiye’de bir sürü din eğitimi veren okullar açılacak. Onu da tartışmak lazım”
karşılığını verdi. Toptan, “Münhasıran buna yönelik bir şey olmaz diyorsunuz” sözlerine
karşılık  ise,  “Gayet  tabii…  Herkes  için  yol  açılır.  Burada  bir  makulde  uzlaşmak
mümkündür. Yeni ne olur Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesine bağlı bir enstitü ya da

http://www.egitim.aku.edu.tr/akay.htm


meslek yüksek okulu olsa…Gidip orada Marmara Üniversitesi Rektörü her hafta Ruhban
Okulu’nu denetlemez. Niye denetlensin ki? İnattan vazgeçmek lazım” diye konuştu.

http://www.haberler.com/toptan-dan-ruhban-okulu-aciklamasi-haberi/   

 (***) YÖK: Ruhban Okulu açılabilir

A.A

9 Temmuz 2009

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması
konusunda kendilerinden şu ana kadar bir çalışma yapılmasının istenmediğini
belirterek, “Bizce açılabilir. Biz olumlu bakıyoruz” dedi.

YÖK Genel Kurulu, Özcan başkanlığında YÖK’te toplandı.

Toplantıya öğle yemeği arası verildiği sırada Özcan, üyelerle birlikte yemek için ÖSYM’ye
geçerken  gazetecilerin  sorularını  yanıtladı.  Özcan,  “Heybeliada  Ruhban  Okulu’nun
açılmasına ilişkin bir çalışma yapılıp yapılmadığı”nın sorulması üzerine, “Bize hiçbir şey
gelmedi. Gelsin karar veririz” dedi.

Bir gazetecinin, “Milli Eğitim Bakanlığı’nın bazı önerileri var. Örneğin, meslek okulu olması
tartışılıyor”  sözleri  üzerine  Özcan,  “Bize  yüksek  okul  olarak  gelirse,  ancak  öyle
ilgilenebiliriz. Öyle bir teklif de gelmedi” diye konuştu.

“Sizin görüşünüz nedir? Açılabilir mi?” sorusuna da Özcan, “Bizce açılabilir.  Biz olumlu
bakıyoruz”  karşılığını  verdi.  “Üniversitelerde  ikinci  öğretimde  öğrencilerinden  alınacak
harç  miktarlarının  bazı  programlarda  yüzde  100  ve  üzerindeki  oranlarda  artırılması
önerisinin tepki çektiği” dile getirilerek, “İkinci öğretim ücretlerini indirmeyi düşünüyor
musunuz?” sorusu üzerine de Özcan, örgün öğretim programlarının ücretlerine sadece
yüzde 8 zam yaptıklarını, bunun da enflasyon dikkate alınarak belirlendiğini ifade etti.

Özcan,  “İkinci  öğretim ücretlerini  de biz  artırmıyoruz.  Üniversitelerden gelen taleplere
onay veriyoruz.  Bizimle hiç  bir  alakası  yok” şeklinde konuştu.  “Üniversitelerden gelen
teklifleri  siz  düşürebiliyor musunuz?” sorusuna da Özcan,  “Düşürebiliriz,  yükseltebiliriz
de… Ama hiçbir  şey yapmadık  bugüne kadar.  Gelen tekliflere  aynen onay  veriyoruz”
yanıtını verdi.

 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12038394.asp

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/12038394.asp
http://www.haberler.com/toptan-dan-ruhban-okulu-aciklamasi-haberi/


“BÜTÜNŞEHİR” VE PARÇALANMASI 
BEKLENEN ÜLKE!..
Kılıçdaroğlu,  Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu’nun  CHP’li  üyelerinden;  yeni
Anayasa  yapılırken  “Avrupa  Yerel  Yönetimler  Özerklik  Şartı”nın
ruhunun yeni anayasaya yansıtılmasını ve “Türkiye vatandaşlığı” tanımı
üzerinde uzlaşma sağlanması için çaba sarf etmelerini istemiş. AKP’nin ise
derdi  çok  daha  başka:  Onlar  10 yıl  içinde  yaptıkları  pek  çok  icraat  ile
defalarca  Anayasa  ihlalleri  yaptılar.  İşledikleri  suçların  hepsi  de  Yüce
Divan’lık.  İlgili  yasalar  ve  Anayasa  değiştirilmeden,  kazara  bir  iktidar
değişmiş  olsa,  sittin  sene  Silivri’den  çıkamazlar.  Bu  nedenle,  işledikleri
suçları,  suç  olmaktan  çıkartan  yasalar  ve  Anayasa  değişikliği  yapmak
ihtiyacı duyuyorlar. Bu arada, iktidarlarını sürekli kılacak, yeni bir rejimi de
ancak  bu  şekilde  garanti  altına  alabilecekler!  CHP çaresizlik  içinde,
kendine verilen rolü oynamaya çalışıyor.  Anayasa’dan “Türk” sözcüğünü
çıkarmak  işi  bile  onların  üzerinde  kalmış!..  MHP  yetkilileri  ise,  çok
konuşmuyorlar  ama  Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu’ndan  onlar  da
kalkmayacaklar. Bu kararlılıklarını ısrarla ifade ediyorlar. Demek ki, onlara
da aynı rolün bir parçasının verildiği belli oluyor. Anlaşılan muhalefet olarak
varlıklarını ancak bu şekilde sürdürebilecekler! İktidar, işlediği suçlarını suç
olmaktan  çıkartacak,  muhalefet  varlığını  koruyacak.  Koyun  ve  kasap
kıssası misali. Biri can, diğeri et derdinde!..

Yabancılara  mülk  satışını  düzenleyen  yasada,  “karşılıklılık”
(mütekabiliyet) şartı kaldırılmış. Yani Türkiye’den dilediği kadar mülk satın
alan bir yabancının ülkesinde, Türkler mülk satın alamayacaklar! Bu kesin.
Çıkartılan yasanın  36. Maddesinde; toprak  satışının sınırı da neredeyse
kaldırılmış.  Taşınmazların  toplamı,  özel  mülkiyete  konu  alanlar  için  ilçe
yüzölçümünün yüzde 10‘unu, ülke genelinde de kişi başına 30 hektarı
geçemeyecekmiş.  Ama  Bakanlar  Kurulu,  30 hektarı  2 katına
çıkarabilecek.42 Türkiye  toprakları  üzerinde  ikinci  bir  İsrail  devletinin

42 http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6302.html

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6302.html


kurulması  için   üst  yapı  da  hazırlanmış!..  Nedense,  bu  yeni  devlete
Kürdistan demeye dilim varmıyor.  O kadarını  da siz  anlayın işte! Suriye
sınırındaki mayınları temizleme karşılığında, 49 yıllığına  İsrail’e verilmesi
düşünülen  toprakları,  artık  Yahudiler  para  ile   satın  alabilecekler!..
Gözümüz aydın!..

İçişleri Bakanlığı,  24 Nisan’da hazırladığı bir genelge ile yeni büyükşehir
olacak 13 ilin yanı sıra,  İstanbul ve Kocaeli dışındaki büyükşehirlerin belde
belediyeleri  ve  28 kentin  köy  muhtarlıklarının  tüm yetkilerini  valiliklere
devretmiş.43 Büyükşehirden  “bütünşehir”e,44  doludizgin  gidiyoruz.
Oradan da “özerk yönetime”  (veya eyalete) doğru giden yol hazırlanmış
gibi… Başkanlık sisteminin en önemli koşulu, eyalet sistemi olduğu göz
önünde tutulduğunda,  AKP’nin Oslo’da eline tutuşturulan yol haritasının,
ülkeyi nerelere doğru götüreceği  daha net olarak görülüyor şimdi!..  Bu
işin “Yerel Yönetimlere Özerklik Şartı” gibi  en ağır yanını savunmak
yine  CHP’ye   düşmüş!..  Yarından  tezi  yok  “Başkanlık  Sistemi”ni
tartışmaya başlıyoruz!..

Zaten  BDP Milletvekili  Gülten  Kışanak  da  Washington  dönüşü  Radikal
gazetesine  verdiği  demeçte:  “ABD’den  rol  istedik”  dememiş  miydi?
Hanımefendi PKK’nin sivil kanadının konumunu belli etmiştir… BDP Lideri

43 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/eyalet-sistemine-adim-h2795.html

44 Hükümetin düşüncesine  göre, nüfusu 750 bini geçen iller “Bütünşehir” 
yapılmak istenmektedir. İl Özel İdaresi’nin devre dışı bırakılacağı “Büyükşehir” 
uygulamasında sonraki adım eyalet sistemi olacağı için üniter yapıyla yönetilen 
Türkiye’de kabul edilemez.  Normalde bir yerleşim yeri “büyükşehir” haline 
geldiğinde, o sınırlar içindeki belde belediyeleri eğer nüfusları 50 binin üzerinde 
ise, “Büyükşehir İlk Kademe belediyeleri” haline gelmeleri planlanmaktadır.  Tüzel
kişilikleri ise devam edecektir. Nüfusu  50 binin altındakilerin ise, belediyelikleri 
düşecek ve  köy ise, tüzel kişilikleri sona erecektir.  İçişleri Bakanlığı tarafından 
onaylanarak yürürlüğe giren kararda yeni düzenleme ile İl sınırlarının aynı 
zamanda belediye sınırlarına dönüştürülmesi öngörülmektedir.

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/eyalet-sistemine-adim-h2795.html


Demirtaş  ise:  “Başkanlık  sisteminden  önce  demokratik  özerkliği
tartışalım”45 diyerek, bütün yanlış anlaşılmaların önüne geçmiştir!..

Rotamız  belli  oldu:  Hedefine   “tam  bağımsızlığı”   koymuş  “Özerk
Kürdistan”a doğru!..

***

 AKP 10 yıldır iktidarda!  10 yılda, sadece bir defa  7 milyon çocuğa süt
dağıtmışlar.  İktidarın  sütü bozuk  çıkmış.  Hastalanıp  hastaneye kaldırılan
yüzlerce çocuk varmış.  Bu olaydan sonra çocuklar,  evde de süt içmeye
korkuyorlar!… Hükümet, çocuklara süt içirmek için mi, yoksa sütü bozuk
bir yandaşın sütünü paraya çevirmek için mi süt dağıtmaya karar vermiş?
Bu sorunun yanıtı şimdilik belli  değil… Ana muhalefet ise, işin  “beceri”
boyutuyla  ilgili.  Dağıtımdaki  aksaklıkları  öne  çıkartıp  eleştiriyor…  Tıpkı
4+4+4 sisteminin,  “eğitim ve öğretim birliğini” ortadan kaldırmasını
görmezden gelip,  20milyon liralık alımın Kamu İhale Yasası kapsamından
çıkartılmasını eleştirdiği gibi…

Hem  verilen  görevi  yapacaksınız,  hem  de  katıldığın  bu  işe  muhalefet
edeceksiniz!.. Kabul etmek gerekir ki, muhalefetin işi iktidardan daha zor!..

Başbakan, Devlet Tiyatrolarının kapısına kilit vurmaya karar vermiş. Bunu
duydunuz biliyorum. Oyuncular için “Parayı bizden alıp, parmak sallayarak
bizi  eleştiriyorlar”  demiş.  Birden  Kültür  Bakanı  Ertuğrul  Günay’ın,  CHP
Genel  Başkanlığı’na  aday  olduğu  Kurultay’daki  konuşmasını  anımsadım.
Sonunda tiyatroları  kapatmak da ona nasip olacak!..  Günay, o günlerde
kendini laik, demokratik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Atatürk ve
İnönü’nün koltuğuna oturmaya layık görüyordu! Şimdi devlet tiyatrolarının
kapatılması gerektiğini savunmak için uygun cümleler kurmaya çalışıyor.
Sanatçının  canının  fazla  acımasını  istemiyor  galiba.   Nereden  nerelere
gelmişiz!.. “Çağ atlamak” böyle bir şey olsa gerekir!..

Başbakan’a göre, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Bekir Coşkun’un kaleminden
“pislik” akıyormuş. Bekir Coşkun; usta bir mizah yazarı, işlek bir kalem,
korkunç da birikimi var. Kıvrak zekâsı ile olup biten her şeyi bir kaç cümle
ile özetleyebiliyor.  Kısaca yetenekli  bir  adam. Üstelik  herkesin kolaylıkla
anlayabileceği  basit  cümleler ile bu işi  yapıyor.  Ağzından bir  defa olsun
küfür  çıktığını  duymadım.  Köşe  yazıları,  her  yazarın  gıpta  edeceği  şiir
akıcılığında.  En  karmaşık  konuları  bile  anlaşılır  hale  getiren  bu  yürekli
yazardan, ne isteniyor? Belli  ki,  hükümet de Bekir  Coşkun’un hükümete
muhalif olanları uyandırdığının farkında. Onları da uyandırmış aslında!.. Asıl
korkuları  AKP’ye  “ibadet  etme” amacıyla  oy  verenleri  uyandırması!..  O
zaman “yandı gülüm keten helva”!..

45 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/abdden-rol-isteyerek-emek-ve-sosyalizm-
mucadelesi-verilir
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Başbakan,  İstanbul  Barosu  Başkanı  Doç.  Dr.  Ümit  Kocasakal’dan  da
şikâyetçiymiş! Acaba Kocasakal’ın, “silahsız kuvvetler” nitelemesinden,
halkı kastetmiş  olduğunu  anlayamadılar  mı?  Hiç  sanmam,  bal  gibi
anlamışlardır.  Amaçları  başka.   Hükümeti  asıl  rahatsız  eden;  İstanbul
Barosu’nun,  “Silivri  Hukuku”na karşı,  haklı  direniş gösteren savunma
avukatlarının yanında yer almış olmasıdır. Diğer barolara örnek olabilir. O
bakımdan,  başkanın  bu  sözlerini  bulunmaz  bir  olanak  gibi  kullanmak
istiyorlar.  Hükümet  bu  fırsattan  yararlanarak,  Genelkurmay’a  ve
komutanlara dünyanın en büyük barosunun başkanı ile Türkiye’nin en çok
okunan  yazarına  haddini  bildirme  emrini  vermiş!..   Aynı  zamanda
kendilerini test ediyorlar tabi.  Bakıyorlar askere verdikleri  emirler yerine
getiriliyor  mu?  Genelkurmay  Başkanı  Nejdet  Özel,   tereddüt  etmeden
sivillerden gelen emri  yerine getirmiş!  Sivilleşiyor  muyuz acaba ne? Ne
büyük çelişki  değil  mi?  Hükümet,  vaktiyle  Özel’in  komutanlarını,  güncel
konular üzerinde görüş bildirdikleri için tutuklayıp cezaevine atmıştı. Şimdi
kendisinden  aynı  işi  yapmasını  bekliyorlar.  Başbakan’ın  görüşleriyle
uyumlu ve fakat askerin görevi içinde de bulunmayan, tutarsız açıklamalar
yapması  için  askeri  teşvik  ediyorlar!..  Geçen  hafta  Genelkurmay
Başkanlığı, hükümetin basın bürosu gibiydi!..

 



“RİCA” DÖNEMİ VE EHLİYETLİ RİCACILAR!..

CHP’ye  gönül  veren  seçmenler,  unutmuş  değillerdir.  Eski  Genel
Başkanımız Deniz Baykal, kaset komplosundan sonra ”Komployu ayıplar
gibi  yapanlar,  aslında  bizzat  ayıbı  işleyenlerdir”  dedikten  sonra,
”İktidarın  samimiyetine  inanmıyorum  ama  ABD’den
Prensilvanya’dan aldığım mesajlara  da  inanıyorum”  diyerek,  AKP
iktidarını işaret edip gitmişti.46 Bu açıklama bize Gülen Cemaati’nin değil
fakat  AKP iktidarının  işin  içinde  olduğu  mesajını  vermişti…  Kasetin
internette  yayınlanmasından  4 gün  sonra  (10  Mayıs  2010)  CHP
seçmeninin  büyük  çoğunluğu,  kendini  Baykal’ın  cürüm  ortağı  gibi
hissetmeye başlamış ve bu yüzden de uzun süre başları önde gezmişlerdi!

Mayıs 2011’de ikinci kaset bombasını patlattılar!..

Bu defa komplosunun kurbanı  MHP yöneticileriydi.  O günlerde, “yandaş
medya” korkunç bir bilgi kirliliği yaratarak, halkı bu işleri devlet içindeki
“Ergenekoncu” bir grubun yaptığına inandırmaya çalışıyordu. Bir taşla iki
kuş  vuracaklardı.  Daha  sonra  yapacakları  geniş  tutuklamalar  için,
meşruiyet  zeminini  de  hazırlamış  oluyorlardı  tabi.  Yandaş  basın,  tüm
kadroları ile bu fikrin yayılması için seferberlik halindeydi…47 Koca Türkiye,
dizi seyreder gibi televizyonlara kilitlenmişti!.. Ne hikmetse, toplum olarak
bayılırız dizilere. Hele de “belden aşağı” görüntüler verilirse…

Bu  yaşananlardan  sonra,  aradan  çok  zaman  geçmedi.  Baykal  eşiyle
birlikte, Erdoğan’ın evine geçmiş olsun ziyaretine gitmişti. Samimi bir hava

46http://www.turkishnews.com/tr/content/2010/05/10/deniz-baykal-chp-genel-
baskanligindan-istifa-etti/O günlerde haberin veriliş biçimi için aşağıdaki bağlantıya göz 
atınız.
http://arama.hurriyet.com.tr/arama.aspx?t=Kaset&a=&s=&d=20100510&p=1&r=tarih
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içinde geçen sohbette, “Ergenekon Davası”ndan tutuklu CHP Milletvekili
Mehmet Haberal’ın,  hasta annesini  ziyaret edebilmesi  için,  “tek adam”
Erdoğan’dan  yasal  bir  düzenleme  yapmasını  “rica” etmişti!..   Meclise
döndüğünde  biraz  da  kasılarak  basın  mensuplarına  şunları  söylemişti:
“Mehmet Haberal’ın  92 yaşında hasta bir annesi var. Haberal’ın annesini
görmesi  gerekiyor,  bunu  rica ettim.  Büyük  ilgi  gösterdi.  ‘Derhal  adalet
bakanıyla konuşup gereğini yapmasını isteyeceğim’ demişti”…48

Bilindiği  gibi,  kamuoyunda “Haberal  Yasası”  olarak bilinen,  tutuklu  ve
hükümlülerin  hasta  yakınlarını  ziyaret  etmelerine  olanak  sağlayan  yasa
değişikliği,  Cumhurbaşkanı  Abdullah Gül’ün onayının  ardından yürürlüğe
girdi.  Cumhuriyet  Gazetesi’nden  Utku  Çakırözer,  yasanın  çıkmasından
sonra, Baykal’a ne yaptığını sormuştu. Aldığı yanıt sürpriz gibiydi. Baykal:
“O  görüşmeyi  yaptım  bile!”  demiş…  “Kanun  çıktıktan  sonra  Sayın
Başbakan’a  telefon  ederek  teşekkür  ettim  ve  tabii,  size  daha  önce  de
söylediğim  gibi,  tutuklu  vekillerin  durumu  konusunda  yeni  adımlar
atılması gereğine ilişkin beklentimi de kendisine aktardım” diye de
eklemiş. Baykal bu konu ile ilgili beklentilerini şöyle özetlemiş:” “Başından
bu yana ben aynı şeyi söylüyorum.  Türkiye’nin önündeki en öncelikli
mesele tutuklu milletvekilleri  konusudur.  Ne anayasa değişikliği
ne  de  başka  bir  şey  bunun  önüne  geçebilir. İktidarıyla,
muhalefetiyle hepimizin, bu tahliyeleri bir an önce sağlamak gibi
bir  zorunluluğumuz  var.  Türkiye’de  bu  konunun  çözümü  artık  bir
mecburiyet  anlamına  geldi.  Bu  konu  çözülmeden ne  Meclis  Başkanı  ne
hükümetin ne de siyasi partilerin inandırıcı olma ihtimali vardır. Herkese
düşen büyük sorumluluk var. Bir an önce sonuçlanması gerekir.”

Muhalefet  partilerinin  beklediğinin  aksine,  tutuklu  milletvekilleri  ile  ilgili
yapılacak  yasal  düzenleme  konusunda,  anlaşamayacakları  varsayımı  ile
hareket eden Hükümet,  partiler arasında anlaşma gerçekleşince, ipe un
sermeye  başlamış.  Anlaşılan  Hükümet  tutuklu  milletvekillerini  bir  süre
daha  “rehine”  olarak  tutmak  istiyor.  Tutuklu  milletvekillerinin  tahliye
edilmelerine  olanak  sağlayan  yasal  düzenleme  karşılığında,  büyük
olasılıkla  “Başkanlık  Sistemi”ne  “evet”  demelerini  dayatacaktır.  Hatta
“rejim değişikliği”ne de “evet” demelerini de isteyebilir!… Bu noktada

47 http://www.sabah.com.tr/Yazarlar/akoz/2011/05/25/mhp-kasetleri-ve-karsi-operasyon
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yaşanan düş kırıklığını  CHP  Grup Başkanvekili  Emine Ülker Tarhan:  “Biz
bu süreci TBMM Başkanı’nın yönettiğini sanıyorduk, yanıldık. Mide
bulandırıcı  bir  samimiyetsizlik  ve  ahlaki  bir  problemle  karşı
karşıyayız. AKP’nin zalim ve despot yüzü görüldü” sözleri ile dile
getirdi…49 Oysa işe ne kadar da umutla başlamıştı!.. 

Muhalefet  partilerinin  uzlaştıkları,  fakat  başarısız  kaldıkları  bu  konuda,
bakalım  CHP’nin eski Genel Başkanı Baykal, “rica” ile sonucu alabilecek
mi?..

10 yıllık  AKP iktidarının  sonunda  geldiğimiz  yer  “rica  kurumu”  adı
altında, yeni bir “hukuki” düzenleme yapma yönteminin yürürlüğe girmiş
olmasıdır!..  Bu  hususun  özellikle  altını  çizmek  istiyorum!..  Ricada
bulunabilmek için fiil ehliyetine sahip olmak yeterli  değil elbette. Baykal
kadar “deneyimli” olmak koşulu da aranıyor!… O nedenle bundan böyle
“ricada  bulunmak”  söz  konusu  edildiğinde,  Memur  Kemal’i  bir  adım
geriye itmek gerekecektir!..

Öte yandan belirtmek gerekir ki, Türkiye’nin önündeki en öncelikli mesele;
Baykal’ın  söylediği  gibi,  tutuklu  milletvekilleri  konusu  değildir!  Aksine,
öncelikli  sorunumuz;  muhalefetin  iktidara  kayıtsız  ve  koşulsuz  “teslim”
olmasıdır!  Bu durumu iktidar tarafından muhalefetin  “teslim alınması”
olarak  da  tanımlayabiliriz.  Bu  iş  içinde  Baykal’ın  üstlendiği  rol  ise,  son
derece  önemlidir!  Gerçekte,  AKP’nin  iktidarını  muhalefetsiz  olarak
sürdürmek niyetinde olduğu görülüyor.  Toplumsal  taleplerin,  Baykal  gibi
deneyimli  ve  “ehliyetli” bir  siyaset  bilimci  tarafından,  kısa  aralıklarla
iktidara  iletilmesi  ile  halka  verilmek  istenen  bir  mesaj  elbette  vardır.
Anlaşılan  kaset  komplosundan  sonra,  Baykal’ın  bu  yönünden  istifade
edilmesi düşünülmüştür!..  Planlamayı her kim yaptıysa, kutlamak gerekir,
son derece mükemmeldir!..

Peki,  son  yaşadığımız  olaylarla  kamuoyuna  verilmek  istenen  mesaj
nedir?..

Aklıma  ilk  gelen  olasılık;  Baykal’ın  istifa  ederken,  kaset  komplosundan
sorumlu  tuttuğu  AKP’ye,  o  gün   haksızlık  ettiğini  şimdi  anlamış
olduğudur!?..  O bakımdan, özür dileme yerine verilen görevleri  yapıyor.
Eğer  durum böyleyse,  Baykal’ın  acil  olarak CHP’ye  gönül  verenlere  bir
açıklama borcu var. Anımsayınız, istifa etmeden önce, kaset komplosunda
Cemaat’in parmağı olmadığını söyleyip, Fetullah Hoca Efendi’ye teşekkür
etmişti.  Bugünkü  tavrından  anlaşıldığına  göre,  AKP iktidarının  da  bu
olayda bir sorumluluğu yoktur!? Ya da Baykal,  şimdi daha da büyük bir
şantaj  ile  karşı  karşıyadır  ve  altında  bulunduğu  tehdit  onu  böyle
konuşmaya  zorlanmaktadır.  Bu  noktada,  Baykal’ın  genel  başkanlık
dışındaki  taleplerine destek vermek de bizim görevimizdir.  O zaman da

49 http://www.ilk-kursun.com/haber/104883
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bize  bu  şantaj  ve  komploları  yapanların  kimler  olduğunu  açıklaması
gerekiyor…

Eğer  Baykal,  hala  ilk  günkü  açıklamalarının  arkasındaysa,  o  zaman  iş
değişir. CHP’nin eski genel başkanı olarak, kendisine ve  CHP’liler olarak
bizlere karşı, bu ağır hakaretleri yapan bu hükümetin kapılarını; ricacı sıfatı
ile aşındırmanın ne maksatla yapıldığını açıklamak zorundadır…

Türkiye’nin öncelikli sorunu, bağımlı yargı marifetiyle “rejim değişikliği”
ve GOP nedeniyle “toprak bütünlüğünün tehlikede bulunması” iken,
deneyimli  bir  siyaset  adamı  olarak,  önceliği  neden  8  milletvekilinin
tutuklanması gibi çok daha alt sıralardaki bir konuya neden verdiğini de
anlatmalıdır…

Bizim için bu sorulardan çok daha önemli olan bir başka soru daha vardır:
Bütün muhalefetin uzlaşarak,  AKP’ye götürdükleri ve reddedilen öneriyi,
Baykal’ın ricası üzerine hükümet acaba yerine getirecek midir?..

Getirirse  eğer,  o  zaman  da  “rica  etmek”   parlamenter  demokrasinin
vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerden daha etkili ve sonuç alıcı bir
“kurum” haline getirilmiş olmayacak mı?..

Bir başka soru daha vardır: Acaba bu yeni dönemde muhalefet partilerinin
toplamı, Baykal kadar etmiyor mu?..

Acaba, Baykal’ın Erdoğan’dan ettiği ricalardan, Kılıçdaroğlu’nun haberi var
mıydı?..

Varsa, bu görüşme için “oluru” var mıydı?

Gandi Kemal’in “oluru” yoktuysa, o zaman da Baykal’ın bu başına buyruk
olmasını  nasıl  açıklayacağız?  CHP’nin  “genel  başkanlık”  ve  “liderlik”
unvanlarının,  Kılıçdaroğlu  ile  Baykal  arasında  bölüşülüp  paylaşıldığı
anlamını çıkarabilir miyiz?..

Baykal,  CHP’nin “gölge lideri”  olarak; yeni  siyaset yapma yöntemini,
“rica etmek” üzerine kurduğunu ve halkın taleplerini bu şekilde çözmeye
çalışacağını  ortaya  koyduğuna  göre,  partililer  Kılıçdaroğlu  ne  yapacak?
Anlaşıldığına  göre,  bu  iş  bölümü  içinde,  Kılıçdaroğlu’na  kalan  iş
Baykal’ınkinden  çok  daha  kolaydır.  Salı  günleri  grup  toplantısındaki
konuşmayı ezberlemekte ne var ki? Bir de genel merkezdeki tahta kurulup,
kongrelerde  geçerli  oy  kullanmayı  dahi  beceremeyen  delegeler  ile  19
Mayıslarda Atatürk anıtlarına çelenk koymayı dahi beceremeyecek, inanç
ve yürekten yoksun “Brutuslar”ı seçmek. Bunlar da iş midir yani? Son bir
işi daha olabilir. Muhtemelen o da  Temmuz’da yapılacak olan kurultayda,
partiden tasfiye edilecek (kaba)  ulusalcıları  listelemektir!..  O konuda
yeterince yardımcısı var zaten!..

Bunları  bir  kalem  geçelim  isterseniz.  Asıl  “rica”  ile  partililere  verilmek
istenen mesajın ne olduğunu anlamaya çalışalım. Kanımca bize: “Boşuna
mücadele etmeyin artık, sizin mücadele aracınız CHP elimizdedir.
Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu, ağzımızın içine bakıyor;  liderleriniz
Baykal ise özel kalem odasında ‘rica’ için beklemektedir” deniyor!..

Yanıldığımı mı söylüyorsunuz?..



O zaman kanıtlayın da hepinizden özür dileyeyim…

Ya  da  bekleyip  hep  beraber  görelim  canlarım;  Halep  ordaysa,  Arşın
buradadır!…



KARŞIDEVRİMİN ÖNCÜLERİ VE İŞBİRLİKÇİLER!..

İçimizden  birinin  “teslim  olalım”  anlamına  gelen  önerisi  ile  güne
başladım. Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür Yeni CHP‘nin Genel Başkan
Yardımcısı  Erdoğan Toprak ile yaptığı söyleşiyi köşesine taşımış: ”Önceki
Akşam  bir  araya  geldiğimiz  CHP Genel  Başkan  Yardımcısı  Erdoğan
Toprak’la CHP’deki kısır döngüyü konuşuyoruz. Toprak çok rahat ve emin
görünüyor.  CHP‘nin büyük bir  dönüşümün eşiğinde olduğunu belirtiyor
ve şöyle diyor: ‘Önümüzdeki kurultay dönüm noktası olacak. Biraz
bekleyin. Yeni CHP o zaman şekillenecek. CHP milliyetçi-ulusalcı
solla ilişiğini kesmeli. Anadolu’ya dönmeli.  Biz ekip olarak bunu
yapmaya başladık ve hayatın her alanında yer alıyoruz.’  CHP bu
değişimi gerçekleştirirken önünde Avrupa solunun yükselişe geçiş örneği
duruyor”  demiş.50 Bu  sözler,  karşıdevrimin  tamamlanmış  olduğunu  ve
“direnişin” bir işe yaramayacağını göstermek içindir. Bu duruma psikolojik
savaşın son aşaması da denebilir.  23 Nisan resepsiyonuna türbanlı eşleri
ile katılan mülki zevatın, askerlere bakarak bıyık altından gülümseyişi de
kuşkusuz  aynı  anlama  geliyordu…
Çok geçmeden Bosna-Hersek yolundaki  Y-CHP‘nin Genel Başkanı Kemal
Kılıçdaroğlu  Toprak’ın  imdadına  yetişti.  İzinli  de  olsa  verilen  mesaj
CHP’deki  planlı  bir  bölünmeyi  işaret  ediyordu.  Kılıçdaroğlu,  ”Siyasi
partiler  kendilerini  yenilemek  zorundadırlar.  Bunu  yapmazlarsa
statükonun esiri  olurlar.  Biz  de ekonomik ve sosyal  gelişmelere
göre kendimizi yeniliyoruz” diyerek desteklediğini açıklayıp kararlılığını
belli etti… Atatürk’ün CHP‘si düşmana teslim olmamış, işbirliği yapmıştı!..
Artık yollar ayrılmıştır ve tasfiye beklenen bir şeydir… Bence de “tasfye”
hoş  gelir  sefalar  getirir…  Hiç  değilse  geriye  kalan  bir  avuç  Atatürkçü
yurtsever yeni bir çatı altında bir araya gelebilir!..
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Birkaç ay önce, Zaman gazetesinin,  25’inci kuruluş yıldönümü nedeniyle
verilen  resepsiyonda,  CHP  Genel  Başkan  Yardımcısı  Erdoğan  Toprak’ın
söylediği:  “Zaman her  gün takip  ettiğim bir  gazete.  İnşallah bu ülkeye
daha uzun yıllar hizmet eder” şeklindeki sözlerini anımsadım.51 Erdoğan
Toprak, bir defa olsun solcu bir gazetenin kapısından içeri girmiş değil. Belli
ki  bu  sözleri  de  nezaket  üslubu  içinde  söylenmiş  sözler  değildi…  Aynı
resepsiyonda;  “ABD Büyükelçisi  Francis  Ricciardone: Zaman’ın  Türk
demokrasisine  katkısı  çok  özel  ve  önemli..  Almanya  Büyükelçisi
Eberhard Pohl: Basında Zaman gibi bir gazete olduğu için minnettarız.
Fransa  Büyükelçisi  Laurent  Bili: Zaman  Gazetesi,  eski  tek  fikir
zamanlarına  yeni  bir  rüzgâr  getirdi”   diyerek  karşıdevrimin  gazetesine,
başka bir ifade ile kendi sözcülerine övgüler diziyorlardı.52 İlginçtir, o gün Y-
CHP‘nin Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak ile büyük elçiler hep bir
ağızdan aynı türküyü söylüyorlardı!.. Bu yüzden de Erdoğan Toprak’ı daha
yakından tanımak ihtiyacı duydum!..

Toprak’ın  hakkında  pek  fazla  bir  şey  yazılıp  çizilmemiş.  Öğrendim  ki,
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi’ni bitirmiş. Serbest ticaretle
uğraşıyor,  Türkiye  Genç  İşadamları  Derneği  (TÜGİAD)  üyeliği,  İstanbul
Ticaret  Odası  (İTO)  Dayanıklı  Tüketim  Grubu  Yönetim  Kurulu  Üyeliği,
Beşiktaş Genç İşadamları Derneği (BEGİAT) Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği,
Bahçelievler Spor Kulübü’nün 3.Dönem Başkanlığı, Bakırköyspor Kulübü As
Başkanlığı  yapmış.  1992 yılında  uzun  yıllar  gönül  verdiği  ve  mensubu
olduğu  DSP‘nin Bahçelievler Belediye Başkanı adayı olarak aktif siyasete
atılan Toprak’ın, Atatürk Cumhuriyeti’ni kara toprağa gömmekle görevli bir
mezarcı  olduğu  sonunda  ortaya  çıkmıştır.  Bir  ara  Türkiye-Hindistan
Parlamentolar  arası  Dostluk  Grubu  Başkanlığı  ile  Devlet  Bakanlığı  da
yapmıştır.  Evli  ve  3 Çocuk babasıdır.  25 Aralık  2010 tarihinden itibaren
CHP Genel  Başkan  Yardımcılığına  getirilmiştir.  Bu  görevlendirmelerin
nedenini ne Ecevit ne de Kılıçdaroğlu hiç bir zaman açıklamamıştır!  XX,
XXI ve  XXIV.  Dönem  İstanbul  Milletvekilidir.53 Hiçbir  zaman  CHP‘li
olamamış ve Atatürk adı ağzından duyulmamıştır…

Hazretin Sabah gazetesindeki erken açıklaması tepki toplayınca, düzeltme
ihtiyacı içerisine girmiştir. Dikkat ettiniz mi bilmem, CHP‘yi dönüştürmekle

51 http://www.serenti.org/chpnin-derin-demokrasisi/
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görevli  olan  bu  beyler,  önemli  açıklamalarını  genellikle  ya  yurtdışı  bir
seyahat  sırasında uçakta,  ya da  iktidar  yandaşı  bir  gazete muhabirine
yaparlar!..  Erdoğan Toprak da öyle yapmış ve haberi yapan arkadaşından
bir düzeltme yazısı yazmasını rica etmek zorunda kalmıştır.. Ricayı yerine
getiren  gazeteci  Mahmut  Övür,  yazısını:  “Notlarımı  kontrol  ederken  bu
kavramların  başında  “kaba”  sözcüğü  olduğunu  gördüm.  Kısaca  CHP,
”kaba milliyetçilikle”  bağını  kesip  evrensel  sosyal  demokrat  bir  parti
olarak  Anadolu’ya  yayılıp  toplumun  her  kesimiyle  buluşmaya  çalışıyor.
Bunu  başarırlarsa  sadece  kendileri  değil  Türkiye  de  kazanır”54 şekline
dönüştürmüştür…

Toprak, “milliyetçilik” sözcüğünün başına “kaba” sözcüğünü ekleyerek,
durumu kurtarabileceğini  düşünmüştür!  Ne var ki,  “ulusal sol”  ifadesi
hala orada durmaktadır. Anlaşılan Övür, o ifadenin başına bir sözcük koyup
anlamını  değiştirmeyi  becerememiştir.  Kim  bilir,  belki  de  kasten  öyle
yapılmıştır. Her neyse,  Y-CHP‘nin “ulusal sol” ile ilişkisini kesmek istediği
son derece açıktır. Sanırım Toprak bu itirafını kamuoyu ile paylaşmak için
çok erken hareket etmiştir. Bu nedenle geri vitese takılmak ihtiyacı ortaya
çıkmıştır.  Gerçi  Y-CHP‘nin  bu kararını  anlamak için  illa  da yetkili  birinin
böyle  bir  itirafı  gerekmiyor.  AKP’nin  karşıdevrimine direnme  yerine,
teslimiyeti öneren Y-CHP‘dir ve bu tutumu sağır sultanlar bile duymuştur.
Bu dönem halka  narkoz vermek görevini,  Y-CHP‘nin üzerine aldığı son
derece  açıktır.  TSK mensupları  ve  Türk  aydınları  için  “Biz
yargılanmasınlar demiyoruz” veya bazı subaylar için  “…. haklarında
neden dava açılmıyor”  diyerek,   adres  gösteren  de  ne  yazık  ki,  her
zamanki  gibi  yine  bizim  genel  başkanımız  Kılıçdaroğlu  olmuştur!
Karşıdevrimin en önemli aracı olarak kullanılan özel görevli ağır ceza
mahkemelerini meşrulaştıran,  ne  yazık  ki  Y-CHP‘nin  bu  işbirlikçi  ağzı
olmuştur!..

Öte  yandan,  Y-CHP ve  Y-MHP yönetimlerinin  bir  defa  olsun  gündem
belirlediğine  tanık  olamamışız.  Ana  ve  yavru  muhalefet  partileri,  her
seferinde Erdoğan’ın  önlerine attığı,  içeriği  olmayan, boş ve gerçek dışı
konular  üzerinde  laf  yarışına  girişmişlerdir.  Bari  onu  becerebilselerdi…
Haklı  pozisyonda  olduklarında  bile,  Osmanlı  şamarını  yiyip,  yerlerine

53 http://tr.wikipedia.org/wiki/Erdo%C4%9Fan_Toprak
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oturmak durumunda kalmışlardır.   Belki de onlara verilen  rol  sadece bu
kadardı.  Laikliği  benimseyen  insanların  üzerinde  bir  satır  dahi
konuşmayacakları dinsel konular üzerinde, bu iki parti günlerce tartışma
sürdürerek,  karşıdevrimi  kamuoyundan  gizlemek  görevini
yürütmüşlerdir. “Bölünme Anayasası”na verilen destek konusunda hala
bir şey söylememiş olmak, gerçek anlamda pişkinlik kabul edilmelidir!..

Y-CHP‘nin  AKP ile gizli  bir ittifak içinde olduğunu şu örnek göstermeye
yetmektedir. 4+4+4 diye bilinen ve kesintisiz eğitim sistemine son veren,
ayrıca  imam hatiplerin  ortaokul  kısımlarının  yeniden  önünün  açılmasını
sağlayan yasanın, ana muhalefet sadece  20 milyar dolarlık kamu alımını
ihale  kanunu  kapsamına  çıkararak,  denetimden  kaçırılması  hususunu
gündeme  taşımakla  ilgilenmiştir.  Yasanın  uygulanması  sırasında  ortaya
çıkabilecek,  olası  yolsuzluk  üzerinde  haftalarca  konuşarak,  asıl  eğitim
birliğinin  yok  edilmesinin ortaya  çıkartacağı  temel  sorunların  üzeri
örtülmüştür…  Bu  yasanın  iptali  için  Anayasa  Mahkemesine  yapılan
başvurusu da göstermelik, beyhude bir çabadan ibarettir.  Zira  12 Eylül
Referandumundan  sonra,  yapısı  değiştirilen  Anayasa  Mahkemesi’nin
laiklik  ilkesini  korumak  gibi  bir  derdi  kalmamıştır.  Nasıl  ki,  Cumhuriyet
Devrimi’nin temel yasası (üst yapı kurumu)  Eğitim ve Öğretim Birliği
Yasası idi,  aynı  şekilde  karşıdevrimin temel  yasası  da  4+4+4 diye
bilinen  yasa  olmuştur.  Bu  yasanın  geçmesinden  sonra,  her  gün
uygulamaya sokulan yasaklar, karşıdevrim uygulamalarından başka bir şey
değildir…

Nitekim  Başbakan  Erdoğan  da  AKP‘nin  Bursa  İl  Kongresi’ndeki
konuşmasında: “Partimiz bize ne görev verirse onu yapacağız. Neden mi?
Çünkü  biz  bu  ülkede  bir  devrimin  öncüleriyiz.”55 diyerek,  gerçek
durumun bir karşıdevrim olduğunu ağzından kaçırmıştır!..

Karşıdevrimcilerle  işbirliği  yaparak,  geçmişine  ihanet  eden  Y-CHP
yönetimi,  yaklaşan  kurultayda,  parti  programını  değiştirmeye  ve
CHP’nin gerçek sahipleri olan ulusal solcuları kapı dışarı etmeye
hazırlanmaktadır.  Hiç  kuşku  yok  ki,  bu  son  operasyonlar  da
“Brutuslar”dan alınacak güçle yapılacaktır.  Bu noktada sosyal paylaşım
sitelerinde  Baykal’ın,  kurtuluş  için  kendini  adres  olarak  göstermesi  ise
üzüntü ve ibretle izlenmektedir. Önder Sav’ın örgütçülüğünün ise ne kadar
boş ve işlevsiz olduğu zaten Tüzük Kurultayı’nda ortaya çıkmıştı…

Karşıdevrim  yapıldığını  anlamazlıktan  gelmek,  gerçek  durumu
değiştirmemektedir.  TSK‘yı,  MİT‘i  ve  direnç  gösterecek  diğer  ulusal
kurumları devre dışı  bırakarak, teslim alma planlarını yapan ve içerideki
işbirlikçilerinin yardımı ile uygulamaya koyan  CIA‘nın, muhalefet partileri
CHP ile  MHP‘yi kendi başlarına buyruk bırakmayacağı son derece açıktı.
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Nedense  Türk  halkı  bu  yalın  gerçeğe  uzun  süre  inanmak  istememiştir.
Kaset  operasyonları  ile  her  iki  partinin  “ayarlandığı”  ve  göstermelik
muhalefet yapmayı kabullendikleri,  nihayet gün yüzüne çıkmıştır.  Y-CHP
ve  Y-MHP‘nin,  halkı  uyutma  görevini tam  olarak  yerine  getirip
getirmediklerini,  ABD‘nin onlara vereceği karneye bakarak anlamaya da
ihtiyaç  kalmamıştır.  “Bu  partilerin  gündeminde  ne  vardır?”  sorusuna
verilecek yanıt bize aradığımızı yanıtı vermektedir.  Y-CHP ve  Y-MHP‘nin,
son on  yıldır  gündeme aldıkları  konular,  asıl  işin  yanında  teferruat  bile
olamayacakları son derece açıktır…

AKP‘yi  eleştirmeyi  bir  yana  bırakıp,  Y-CHP‘yi  eleştirmeme  kızan  yol
arkadaşlarım,  bu  olup  bitenlerden  sonra  umarım  yattıkları  güzellik
uykusundan uyanabilirler!..  Muhalefet partileri bizim düşmanla mücadele
edecek tek silahlarımızdı.  Eğer onlar da karşı tarafın eline geçmişse, ilk
ödevimiz  onları  geri  almaktır.  Aksi  halde  silahsız  girdiğimiz  her  savaşı
kaybederiz!..

Hal böyle olunca, ya eski silahımızı geri alacağız, ya da etkili yeni bir
silah edineceğiz. Başka yolumuz kalmamıştır!…

*** 



KURTULUŞUMUZ KENDİ ELLERİMİZLE OLACAKTIR!..

Kemal  Kılıçdaroğlu’nun  kiralık  ağzı  Tunceli  Milletvekili  –o  kendisini  hala
Dersim  milletvekili  olarak  tanıtıyor-  Hüseyin  Aygün’ün,   Atatürk  ve
İnönü’yü  itibarsızlaştırmakla görevli  bir  memur  olduğu  ayan  beyan
ortaya çıkmıştır. Bu işi başardığında,  CHP’yi  AKP’nin “Temizlik Kolları”
haline getirmiş olacaktır. Hazret, geçenlerde halkın sorunlarını bir yana itip,
“Dersim’in kayıp kızları” ile ilgili bir soru önergesi vermiş. Önergesine
verilen yanıt ise, hiç hoşuna gitmemiş. Yine de işine gelmeyen yanıtları
bahane  ederek,  genel  başkanın  oluru  ile  Cumhuriyetimizin  önderlerine
karşı, içindeki kini kusmaya devam ediyor!..

Hüseyin Aygün yaptığı açıklamada: “Dersim 1938 katliamı ve sonrasında
anne-babaları  öldürülen  çocukların  asimilasyonu için  bazı  politikalar
uygulanmıştır. Yüzlerce olduğunu tahmin ettiğimiz Dersimli kız ve erkek
çocuğu,  askerler,  bürokratlar  ve  diğer  resmi  memurlarca  ‘evlatlık’  adı
altında  adeta  ‘ganimet’  anlayışıyla  Türkiye’nin  çeşitli  yerlerine
götürülmüş; bu çocuklar ev ve tarla işleri  başta olmak üzere ‘angarya’
işlerde  kullanılmış;  çoğuna  nüfus  cüzdanı  bile  çıkarılmamış  ve  eğitim
almaları  için  ilkokula  dahi  gönderilmemişlerdir”  demiştir…  Daha  ne
diyecekti  beyefendi,  bir  de küfür  mü etseydi  bize!..  Asıl  ilginç  olan;  bu
görüşün  genel  başkanın  bilgisi  içinde,  Y-CHP‘nin  resmi  görüşü  olarak
açıklanmış olmasıdır!..

CHP Genel Başkanlığı’na bir “kaset operasyonu” sonucu getirilen Kemal
Kılıçdaroğlu,  hayal dünyasında geliştirip, sonunda kendinin de inandığı ve
tarihsel  gerçeklerle  hiçbir  şekilde  örtüşmeyen  hezeyanlarını,  Hüseyin
Aygün’e söyleterek, acaba hobisini tatmin edebildi mi? Ne var ki, Hüseyin
Aygün,  iddialarını  tahmine dayandırdığını  ağzından  kaçırıvermekle,
fanatik  Aleviler içindeki  inandırıcılığını  bile  kaybetmiştir.  Sadece  bir
tahmin  üzerinden  yola  çıkarak,  CHP’ni  “Kuvayı  Milliyeciler”in  partisi
olmaktan  çıkartıp,   Avrupalı  bir  Hıristiyan  Demokrat  Parti  çizgisine
çekebileceğini hayal ediyordu! Hepsinden önemlisi; acaba bu ihtiyaç kimler
için ve neden ortaya çıkmıştır? Ağır ve ihanetle eş değerde olan böyle bir
“görevi” üzerine alanlarla hesaplaşmanın zamanı geldi de geçiyor!..
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Aklı başında her insan bilir ki,  devletin arşivinde Aygün’ün tahmin ettiği
gibi belgeler olsaydı,  Başbakan Erdoğan bu olanağı derhal kullanır ve Alevi
dedeliğinden  öteye  ufku  olmayan  Kılıçdaroğlu  ile  has  adamı  Hüseyin
Aygün’ün  üzerinden,  CHP’ni  kevgire  çevirebilirdi.  60 yıl  öncesini  tahrif
etmek  için  yorulmasına  da  gerek  kalmazdı.  Yine  hepimiz  biliyoruz  ki,
Dersim isyanında rol  alanların  torunları,  iddialarını  çoğunlukla  İngiliz  ve
Fransız  arşivlerine  dayandırmaktadırlar.   Düşman  arşivlerde  bile  bu
saçmalıkları haklı çıkartacak en ufak bir kanıt kırıntısına rastlanılamamıştır.
Bu  konu  ile  ilgili  Rus  arşivlerindeki  belgeler  ise,  Mehmet  Perinçek
tarafından  derlenerek,  kitap  haline  getirilmiştir.  Rus  arşivlerinde  de
Kılıçdaroğlu’nun  hobisini ve Hüseyin Aygün’ün  tahminini destekleyecek
en  küçük  bir  karinenin  bulunmadığı  ortaya  çıkmıştır!..  Artık  Dersim
İsyanına katılanların,  genç Cumhuriyete karşı  baş kaldıran asiler  olduğu
gerçeğini tersine çevirmek olanaksız hale gelmiştir…

Bu  yalın  gerçeğe  rağmen,  Y-CHP yönetiminin,  her  fırsatta  Dersim’i
kaşımasının  bir  sebebi  olmalıdır.  Hiç  kuşku  yok  ki,  bundaki  amaç:
Emperyalizmi yenerek,  Osmanlı’nın küllerinden çağdaş bir devlet kurarak,
bütün dünyaya kabul  ettiren,  kurtuluş  savaşımızın eşsiz  kahramanlarını;
Atatürk’ü  ve  İnönü  ile  onların  silah  arkadaşlarını  itibarsızlaştırıp, Türk
halkının  direncini  kırmak ve direnmeden  ABD  ile  AB emperyalizmine
teslim olmalarını  sağlamaktır!..  İşte  bu  hain  plan  çerçevesinde  TSK’nin
başına  örülmüş  çorap,  Süleymaniye’de  kirli  bir  çuval  olarak  ekranlara
yansıtılmıştır. Emperyalizmin sözcüleri, Kemalizm’den kurtulmadan  AB’ye
giremeyeceğimizi açıkça söylemediler mi?..

Bu  kapsamda,  Türk  halkına  Atatürk’ü  unutturmak için  hükümetin
yaptıklarını  göz  ardı  edemeyiz.   4+4+4 sistemi,  ulusal  bayramlarımızın
yasaklanması,  zorunlu  din  dersleri,  okullardan  Atatürk  köşelerinin
kaldırılması gibi uygulamalar hep aynı amaçla yapılmaktadır. Ne yazık ki,
bu  yapılanlara  en  anlamlı  destek,   Atatürk’ün  koltuğunda  oturan
SOROS‘un Türkiye şubesi TESEV‘in kurucularından; Kemal Kılıçdaroğlu ile
yol arkadaşlarından gelmektedir. İhanetle eş değerde olan bu ibret verici
tutum,  bütün  Atatürkçüleri  derinden  sarsmaktadır…  Türkiye’nin
gündeminde asla bulunmayan ve ulusal bütünlüğümüzü zedeleyeceği açık
olan bu yersiz Dersim tartışmalarının,  kısa aralıklarla gündeme taşınması
tesadüf olamaz!..

Son derece açıktır ki,  Y-CHP yönetimindekiler,  Genişletilmiş Ortadoğu
Projesi’nin (GOP) bir  ürünü olup, onlar da kendilerine “verilen görevi”
yapmaktadırlar.  Biz  ise  bu  oyun  içinde  piyon  gibi  kullanılmaktayız.
Kılıçdaroğlu’nun samimi bir  CHP’li olmadığı,  GOP’nin bir memuru olduğu
apaçık  ortaya  çıkmıştır.  Bu  durumu  çok  sonra  anlamış  olmamız,
saflığımızdan değil, uygulamaya konulmuş olan planın mükemmelliğinden
olsa  gerekir.   Nitekim  Deniz  Baykal  ve  Önder  Sav  gibi  deneyimli  kurt
siyasetçiler bile, partinin ele geçirilmesi tehlikesi karşısında, bazı önlemler
almayı akıl dahi edememişlerdir. Doğal olarak bu özensizliğin bedelini,  en
ağır  bir  şekilde  hem  kendileri  ödemiş,  hem  de  bizi  ödemek  zorunda
bırakmışlardır. Bu noktadan itibaren CHP’yi ele geçiren bu işbirlikçi ekibin,
amacına ulaşmak için yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Ar damarı çatlak,
hayasız   olanlara ne söylerseniz söyleyin pişkinliğe verecekleri  gün gibi



ortadadır..  Y-CHP yönetimine  göre,  kullanılabilecek  olan  herkes
kullanılacak, sonunda bir tarafa fırlatılıp atılacaktır. Kılıçdaroğlu ile sağ kolu
Gürsel Tekin’in yollarını ayırmış olmalarını da bu kapsamda değerlendirmek
gerekir.  Asıl  kullanılanlar ise,  Kılıçdaroğlu’na  3  kurultayda destek veren
Önder  Sav’ın  seçtiği  kurultay  delegeleri  olmuştur.  CHP‘yi  cemaate
yaklaştırmakla görevli Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’ın, geçen
hafta ağzından kaçırdığı Temmuz ayında yapılacak olan kurultayda “ulusal
sol”dan kurtulma planına karşı, “Brutus” olarak nitelendirilen delegelerin
söz ve karar hakkı da kalmayacağı için işimiz bir kat daha zorlaşmıştır. Yeni
delegelerin,  bu  tehlikelere  karşı  duyarlı  olmasını  beklemek,  elma
ağacından kiraz beklemek  kadar olasılık dışıdır. Çünkü yeni delegeler,
geminin  batmakta  olduğunun  ayırtında  olanlardan  seçilmemişlerdir.
Çoğunun  partide  bir  görev  kapmaktan  öteye  hedefleri  yoktur.   Ayrıca
gerçekleşen  tehlikeye  inanmamak gibi  anlaşılmaz  bir  körlüğün
içerisindedirler…

“Çarşaf  Liste”ye  karşı  “Blok  Liste”ye  parmak  kaldırmanın,  parti  içi
demokrasiye  karşı  durmak  anlamına  geldiğini  dahi  anlayabilecek  zekâ
düzeyinde  bile  değillerdir.  “Tüzük  Kurultayı”ndaki  rezilliklere  kayıtsız
kalmaları  ise,  partinin  yerlerde  süründüğünün  en  somut  ve  çarpıcı
kanıtıdır…  Bir  de  kendilerine  yol  olarak,  “Kılıçdaroğlu’nun  yolunu”
seçenler var ki, hangi yol ve ne demekse, onları tanımlamak için sözcük
bulamıyorum…

Kılıçdaroğlu’nun  halkı  adatmakla  görevli  yardımcıları  Nihat  Matkap  ve
Erdoğan  Toprak  ile  posta  güvercini  olarak  kullandığı  Gürsel  Erol,  genel
başkan adına, doğrudan kongrelere müdahale etmişlerdir. Kılıçdaroğlu’nun
“örgüt kimi seçerse benim başkanım odur”  sözlerinin bir aldatmaca
olduğu  ortaya  çıkmıştır.  Aynı  tutum  İstanbul  Kongresi  öncesinde  de
sürdürülmektedir. Belli ki, en kısa süre içerisinde CHP’yi GOP’nin bir diğer
uygulayıcısı  duruma  getirebilmek  için,  gerçek  CHP‘lilerin  partiden
uzaklaştırılması veya etkisiz duruma getirilmesi planlanmıştır.  Y-CHP’nin
“Silivri Hukuku”nu meşrulaştırmak için olmadık cambazlıklar yapmasını,
üzerine  almış  olduğu  iğrenç  görevi  yerine  getirmek  için  kabul  etmek
gerekir.  Cemaat’in  yargı  içinde  etkili  olduğunu bile   söylemeye  cesaret
edemeyen  Y-CHP yönetiminin  üzerinde  hangi  güçlerin  etkili  olduğu,
Cemaat’in  Abant  toplantısına  temsilci  göndermek  ve  Bosna-Hersek
gezisinde yaşananlarla  apaçık ortaya çıkmıştır!.. İnsani değerleri taşıyan
biri,  tarafsız  ve  bağımsız  olmayan  mahkemelerde,   düşmanının  bile
yargılanmasını isteyemezken,  Y-CHP‘nin genel başkanı pek çok asker ve
sivilin bu mahkemelerde yargılanmasına itiraz etmeyerek, karşı devrimin
meşrulaştırılmasına katkı  vermiştir.  Aynı  zamanda  ana  muhalefeti
iktidarın  payandası  haline  getirerek,  iktidar  alternatifi  olmaktan
çıkartmıştır.  Aynı  şekilde  “Bölünme  Anayasası”nı  yapmak  için  de
oturtulduğu  masaya  çakılıp  kalmışlardır.  AKP‘nin  söylemeye  cesaret
edemediği  “Avrupa  Yerel  Yönetimler  Özerklik  Şartı”nın  çekince
konulan maddelerinin imzalanabileceğinin de yolunu Y-CHP açmıştır.  Bu
şekilde  PKK‘nın  en  önemli  isteğini  meşru  hale  getirmişlerdir.  Zaten
seçimlerde genel affı gündeme getiren de Kılıçdaroğlu olmuştur. Adeta Y-
CHP,  PKK‘nın  propaganda  bürosu  haline  getirilmiştir.  Bütün  bu  olup
bitenler birlikte değerlendirildiğinde, Kılıçdaroğlu ve ekibinin  GOP içinde



rol  aldığını  ortaya  koymaktadır.  12 Eylül  Halkoylamasında;  evrensel
değerlere  ve  temel  hukuk  prensiplerine  aykırı  oldukları  için   “hayır”
dediğimiz  anayasa  değişikliklerine,   Y-CHP yönetimi  bugün  “evet”
demektedir.  Zira AKP‘nin “kırmızıçizgi” olarak ilan ettiği bu değişiklikleri
kabul ederek masaya oturmak başka bir anlama gelemez. Y-CHP AKP‘nin
rejimi değiştirmesi planına teslim olmuştur. “Anayasa Uzlaşma Komisyonu
masasından  kalkmayacağız”  demenin  başka  bir  anlamı  olamaz!  O  gün
“hayır” dediklerimize şimdi hangi gerekçelerle “evet” diyoruz? Böyle bir
ilkesizlik siyaset tarihinde görülmüş değildir. Bütün bu yaşananlar, CHP’nin
ele geçirildiğinin somut kanıtlarıdır. İşte bu nedenlerle, gelinen bu noktada,
Y-CHP yönetimi GOP içindeki görevini eksiksiz olarak yerine getirebilmek
için,  gerçek  CHP’lileri  tasfiye etmeyi zorunlu görmektedir.  Meğer Kemal
Kılıçdaroğlu’nun  “demokratlığı” ve “dürüstlüğü” gözümüzü boyamak
için  öne  sürülmüş  süslü  bir  ambalajmış.  Yandaş  medya  tarafından  bu
“albenili”   ambalajla  sarılıp,  önümüze  koyduğu  hediye  paketi
kandırılmamızı sağlamak içinmiş…

Artık  Kılıçdaroğlu’nun  gerçek  yüzü;  Nihat  Matkap,  Erdoğan  Toprak  ve
Gürsel Erol’un yüzlerinin toplamıdır demekte bir yanlışlık yoktur.

Gürsel Tekin‘in açıklamalarını  okuduktan sonra,  kuşkularımda ne kadar
haklı  olduğumu  anladım.   Gürsel  Tekin,  kaset  operasyonundan  sonraki
dönemde, partinin içini  en iyi  bilenlerdendir.  Aynı  zamanda, baştan beri
genel  başkanın  sağ  koluydu.  Örgütün  tepesinde  oturmakla  da  olup
bitenleri  daha net  ve doğru olarak görebiliyordu.  Bu açıklamalardan da
ortaya çıktı  ki,  emperyalizme karşı  savaşıp  bir  devlet  kuran koca  CHP,
Tuncelililer  Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği  gibi  yönetilmektedir.  Bu
noktadan  itibaren,  dilerseniz  partinin  ikinci  adamını  dinleyelim.  Gürsel
Tekin’in, Kılıçdaroğlu’na yazdığı 10 sayfalık iki mektubu basına yansımıştır.
Mektuplar  partinin  içine  ayna  tutuyor.  Adeta  samimi  bir  itiraf
niteliğindedirler. İnternet gazetesi  “gerçek gündem”,  onları özetleyerek
yayınlamıştır. O yazıyı bulup, mutlaka okumanızı öneriyorum. Göreceksiniz
sizlerin de varacağı sonuç benimkiyle aynı olacaktır…

Sözü  daha  fazla  uzatmayalım.  Şimdi  CHP’lilerin  ilk  kurtulması  gereken
adamın kim olduğunu söylemek istiyorum: O kişi ne yazık ki,  AKP’ye en
çok lazım olan bizim Gandi Kemal dediğimiz Kemal Kılıçdaroğlu’dur… Yanlış
duymadınız.  Kılıçdaroğlu’ndan  acil  olarak  kurtulmamız  şarttır.  Onun,
CHP‘ye liderlik yapacak birikime ve inanca sahip olmadığını söylüyorum.
Doğrusunu söylemek gerekirse, pek çok kişi gibi ben de bu durumu daha
başta  görmüştüm.  Ne  var  ki,  o  günlerde  onun  üzerinde  ittifak  edilmiş
olmasını  bir  avantaj  olarak  görüyordum.  Çünkü  eksiklerini  “kolektif
liderlik” anlayışı içinde gidermek mümkündü. Ayrıca çok da masum yüzlü
görünüyordu. Sempatik bir adamdı. Ne yazık ki, yanılttı bizi.  Sözünün eri
de  değilmiş.  Yalancı  çıktı! Şu  andan  itibaren  onu  savunmak,  insanın
kendine yapacağı hakaretten farksızdır.  Yazık ki, ne yazık!.. Bir partilinin
kendi genel başkanını savunamaz duruma düşmesi korkunç bir şeydir. Bu
durumu saha çalışması yapanlar çok iyi bilirler…

Aklıma  gelmişken  paylaşmak  istediğim  bir  husus  daha  vardır.  Yalan
söyleyerek halkı kandırmakla görevli Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap
ile Erdoğan Toprak ve tebligat memuru Gürsel Erol’un kim olduklarını da iyi



bilmek gerekir. Bir fikri savunarak, ikna ettikleri ve partiye kazandırdıkları
bir  tek  kişi  olduğuna  tanıklık  yapan  biri  var  mı?  CHP‘nin  tarihini  ve
ideolojisini  bilirler  mi?  Bir  tek  siyasi  analizine  rast  geldiniz  mi?  Tek
sermayeleri  genel  başkanın adamı olmak değil  mi? Omuzlarından genel
başkanlık  makamının  eli  çekildiğinde,  tepe  taklak  olup  yere
kapaklanmayacaklar mı?  CHP‘nin iktidar olabilmesi için bugüne kadar ne
yapmışlar?  Bu tür  asalakları,  bir  ömür  boyu sırtımızda taşımak zorunda
mıyız?.. Böyle kişilerle halka güven verebilir mi?..

Ne yazık ki, işler bu noktaya kadar gelmiştir. Hal böyle olunca mücadele
önceliğimiz  de değişmiştir. Zira atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmiştir. Son
derece  açıktır  ki,  CHP’yi  bu  işgalden  kurtarmadan,   ülkemizdeki
işgali de kıramayız!..  O bakımdan hiç vakit geçirmeden, işe içimizdeki
çürük  yumurtaları  temizlemekle  başlamak  zorundayız!..  Önce  genel
başkan ve ekibi görevden uzaklaştırmalıyız… Çözüm her zaman, dünyanın
her yerinde olduğu gibi PARTİ İÇİ DEMOKRASİ ile birlikte gelecektir!..



CHP’Yİ KİMLER TUŞA GETİRDİ!..

İlçe Kongrelerinde “Blok Liste”yi  içine sindiren ve bu yöntemle seçilen
“Brutuslar”ın  bir  kısmı,  İl  kongresinde  “Çarşaf  Liste”  için  parmak
kaldırdılar…  Tribünlerden  yükselen  “yuuuuuuh!”  seslerini  duymazdan
geldiler. En yetenekli oldukları konu bu duyarsızlıklarıdır! Bu son dönem de
Y-CHP işitme engellilerin yönetimindedir!.. İlkesizlik, tutarsızlık, inançsızlık,
küçük  çıkarlar  uğruna  temel  değerlerden  vazgeçmek  ve  bir  yerlerde
olabilmek  için  her  türlü  rezilliğe  “evet”  demek,  ne  yazık  ki  yine  bizim
delegelerin  bir  “meziyeti”  olarak  ortaya  çıkmıştır!  Çok  şükür!
Delegelerimiz her seferinde çoğunluğu sağlayabilmişlerdir!…

Ankara İl  Başkanlığı ve Yönetim Kurulu Seçimleri sonuçları itibariyle bazı
çıplak gerçekleri ortaya çıkartmıştır:

Bunların başında gelen: CHP’nin Ankara İl Kongresi delegelerinin “Parti İçi
Demokrasi”ye “Hayır” demiş olmalarıdır!.. Çok da yakışmıştır!..

İkincisi:  CHP Genel Başkanı,  doğrudan  müdahale ettiği CHP Ankara İl
Kongresi’nden ağır yara alarak çıkmıştır.  Kendi elleri ile yazdığı delegelerin
çoğunluğu yine “Brutus” çıkmıştır…  Kongre Divanı  oybirliği  ile  seçilmiş
olmasına  rağmen,  seçimlerin  ne  şekilde  yapılacağı  konusunda  kulağını
genel  merkeze  döndürdüğü  için  araya  kara  kedi  girmesine  neden
olmuştur…

Divan başkanı  bu konudaki  önergeyi,  delegelerin  oyuna üç kez sunmak
zorunda kalmıştır. Çünkü CHP’de ilk defa oldubittiye getirilmek istenen bir
hususa karşı gelinmiştir. Bu durum ümit vericidir ve iyi bir şeydir. Divan
Başkanı  Levent  Gök,  ilk  iki  oylamada  önergenin  lehine  oy  verenlerin
sayısını tam olarak saptayamadığı için üçüncü bir oylama daha yapmak
zorunda bırakılmıştır! Üçüncü oylamanın sonucunda; 244 delegenin “Blok
Liste” lehine oy verdiği divan başkanı tarafından açıklanmıştır. O an itibari
ile  il  kongresine  katılan  delege  sayısın  536 idi  ve  salt  çoğunluk
sağlanamamıştır!…

CHP’de İl ve ilçe kongrelerinde kural, tek ve ortak liste hazırlamaktır. Buna
eskiden  beri  “Çarşaf  Liste”   deniyormuş.  CHP’nin  26.02.2012 tarihli
kurultay kararı ile tüzüğünde yapılan değişikliğe göre, gündemin “çalışma
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raporu  ve  görüşmeler”  maddesine  geçilmeden  önce,  kongre  üyelerinin
onda birinin yazılı önerisi ve kongreye katılan üyelerin salt çoğunluğuyla
yapılacak  oylama  sonucunda,  “Blok  Liste”  usulü  ile  de  seçimlerin
yapılmasına karar verilebilir. “Blok Liste” istisnai durumlar için konulmuş
hükümdür.  Fakat  gel  gör  ki,  Kılıçdaroğlu  bu  istisnai  hükmün,  genel
başkanlığını  pekiştirmek  için  her  yerde  uygulanması  için  araya  giriyor!
Nitekim Başkent’te 269 olan karar yeter sayısı bulunamadığı halde, karar
alınmış  gibi  kongreye  devam edilmiştir!..  Y-CHP’ye  pek  de  yakışmıştır.
Üstelik  bütün  Türkiye’nin  önünde  yaşandı  bu  rezalet!..  Bu  noktadan
itibaren “Hukukun Üstünlüğü”nü savunmak, inandırıcılık açısından elbette
ki,  Y-CHP’ye  düşmektedir!..  Hatta  hükümetin,  “Silivri  Hukuku”
konusunda  sıkıntıya  düşmesi  halinde  de,  Y-CHP’ye  müracaat  etmesi
tavsiye edilmektedir. İnandırıcılık sorununu bir çırpıda aşabilir!..

Kongrenin ortaya çıkarttığı üçüncü sonuç, ilk ikisinden çok daha önemlidir.
Genel Başkan’ın desteklediği Zeki Alçın,  519 delegenin, ancak  319’unun
oyunu  alabilmiştir.  Bu  demektir  ki,  Kılıçdaroğlu’nun  paçaları  kongre
salonunda kalmıştır… Bu sonuçla Kemal Kılıçdaroğlu’nun  Y-CHP’ye genel
başkan  olduğu  kesinleşmiştir,  fakat  bu  defa  da  liderliği  tartışmaya
açılmıştır!..

“Erkekler ağlamaz”, liderler yalan söylemez!..

Liderlerin ağzından hatalı bir tek söz bile çıksa derhal düzeltilir!.. Çünkü bir
partinin  lideri,  bütün  partilileri  temsil  eder  ve  onların  adına  konuşur!..
Liderler karınlarından konuşamazlar!  Kurultayın onayından geçmeyen ve
parti programı ile bağdaşmayan sözler de etmezler!..

Az sonra anlatacaklarımı lütfen dikkatli  okuyun ve bir üstteki paragrafla
karşılaştırın…

18 Aralık  kurultayında  salondan  “sorumlu”,  bu  nedenle  de  divanın
teşekkürüne mazhar olmuş biri vardı. Kültür Bakanlığı müteahhidi, olarak
anılıyordu.  Y-CHP  yönetimi,  eski  genel  merkezinin restorasyonu işini  de
ona vermişti.  İnternette  ihaleye fesat  karıştırmaktan  mahkûm olduğuna
dair notlar dolaşıyormuş. Önemli değil! Son tüzük kurultayında da salonun
hazırlanması  ve  güvenliğinden  o  sorumluydu.  Adı  geçen  zatın,  aynı
zamanda Gürsel Tekin’in sağ kolu olduğu söylenir. Söylentilere göre;  CHP
Milletvekili  İsa  Gök’ü  kurultay  salonundan  dışarı  attıran  da  oymuş!..
Beyefendinin adı Gürsel Erol’dur. Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan
Taşdelen’in yeğeni  olduğu  söylenir.  Cenabı  Allah’ın  “yürü  kulum”
dediklerinden biridir. Biliyorsunuz, Doğan Taşdelen, Ankara İl Kongresi’nde
Av.  Necati  Yılmaz’ı  desteklemiştir.  Yeğeni  Gürsel  Erol  ise  Zeki  Alçın’ın
yanında yerini almıştı… Bu tercih kimseyi ilgilendirmez tabi…

Yanımda  oturan  bir  bey:  ”Hangi  taraf  seçilirse  seçilsin  onlar  iktidara
gelecek” demişti!.. “İktidar olmak” bu beylerin bir türlü karşı koyamadıkları
kaderleri  mi  nedir?  Büyükşehir’i  Melih  Gökçek’e,  20  yıllığına  altın  tepsi
içinde sunanlar sanki onlar değildi! O günler ne tez unutulmuştur… Şimdi
benzer bir  durum  Y-CHP’de dayı-yeğen çekişmesi  gibi  görünen tatlı  bir
rekabet  içinde  hortlatılmıştır.   Bu  beylerin,   sol  siyaset  sahnesinde  her
zaman bir yerleri ve rolleri vardır… Kader utansın!..



Şimdi asıl söyleyeceğime gelelim: Yeğen Gürsel Erol, aynı zamanda Kemal
Kılıçdaroğlu’nun  mutemet adamıdır.  İktidar olmayan birinin, mutemedi
olur  mu  demeyin!  Oluyormuş  işte!  Mutemet  Gürsel  Erol,   Ankara  İl
Kongresi’nden sonra, “Gerçek Gündem”e açıklama yapıp, bir sürü boş laf
etmiştir.  Tümünü sizin  için  özetleyemem ama en çarpıcı  olan  cümlesini
çıkartıp getirdim:

O yazıda:  “Sn.  Zeki  Alçın’ın  tüm siyasi  stratejisini,  kararlarını  ortak akıl
oluşturarak ilçe başkanlarının kararı ile ben uyguladım.”56 diyor…

Ne söylediğini anladınız değil mi?..

Örgütlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap’ın:  “Mevcut
il başkanı Zeki Alçın’ın başkanlığında sakınca görmüyorum, genel
merkezin değerlendirmesi de bu yönde” şeklindeki sözlerini pek çok
kişi ben de ciddiye almamıştım…

Dilerseniz,  şimdi  biraz  geriye  doğru  gidelim ve kongreler  öncesinde,  Y-
CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun tüm örgüte verdiği mesajı
hatırlayalım:

Y-CHP Genel  Başkanı  Kemal  Kılıçdaroğlu,  MYK Üyesi  Mehmet  Zeki
Gündüz’ün:  ”İl  Başkanlıkları  seçiminde  nasıl  bir  yol  izleyeceğiz?“
sorusu  üzerine,   “Hiç  kimse  benim  adımı  kullanıp  il  başkanı
adaylarına  destek  istemesin.  Benim  hiçbir  yerde  adayım  yok“
demişti.”57

Anımsadınız değil mi?

Peki, bu durumda ne olmuş oluyor?..

Nihat  Matkap  ve  “mutemet  adam”  Gürsel  Erol,  bu  beyanları  ile  Genel
Başkanı “yalancı” durumuna düşürmediler mi?.. Yoksa delikanlı Gürsel’in
kendisi  mi  yalan  söylüyor?  Eğer  ikinci  seçenek  doğruysa,  Gürsel  Erol,
yalancının biridir. Çünkü Genel Başkan hala onu tekzip etmemiştir! Başka
türlü genel başkan adına bu kadar görüşmeyi nasıl yapabilir, CHP adına bu
kadar işi nasıl kotarabilirdi?.. Yoksa Kılıçdaroğlu, çevresine ve giderek de
partiye  hâkim  değil  mi?  Her  aklına  esen,  onun  ismini  ve  yetkilerini

56 http://www.gercekgundem.com/?p=452469

57 http://www.gercekgundem.com/?p=448857&com=all
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kullanabiliyor  mu?  Biz  partililer,  kendisinden  bu  konuda  bir  açıklama
bekliyoruz. Kendi adıma söylüyorum, ben böyle aciz birini CHP’nin başında
görmek istemiyorum!..

Bu konuda bu kadar eleştiri yeter. Şimdi diğer konuya geçelim:

Dikkatinizi  çekti  mi  bilmem,  genel  başkanımız,  her  fırsatta  “darbeciler
yargılansın”  diyerek,  “karşı  darbeyi”  meşrulaştırmaktadır.  Buna bağlı
olarak,  neredeyse  “Silivri  Hukuku”nu  da  meşrulaştırmıştır.  Bu  kadar
“hizmeti”  yetmiyormuş  gibi,  siyasi  iktidara  doğrudan  bağlı  olduğundan
kuşku  duyulmayan,  “Özel  Görevli  Ağır  Ceza  Mahkemeleri”ndeki
yargılamaları  da  destekleyerek,  bu  mahkemeler  hakkında  daha  önce
söylemiş  olduğu  “toplama  kampıdır,  çadır  tiyatrosudur” vb.  gibi
nitelemelerin  tümünü  çürüterek,  boş  sözler  haline  getirmiştir!  Doğal
olarak,  bu  noktadan  itibaren  BOP’nin  uygulanmasında,  bir  görev
üstlendiğinden  kuşku  duyulmaktadır!  Y-CHP için  “AKP’nin,  mayın
temizleme  aracı”  diyenler,  hiç  de  abartmış  sayılmazlar!  Bakalım
Kılıçdaroğlu bu hizmetlerinin karşılığını, ne zaman ve nasıl alacaktır?

Aslında bu konuda benim bir  öngörüm vardır.  Ne olduğunu biraz  sonra
söyleyeceğim…

Kılıçdaroğlu,  “Darbe  Hukuku”nu  Türkiye’den  temizlemek  istiyormuş.
Güleyim  bari!..  Bunu  da  sivil  darbeciler eliyle  yapacaktır  herhalde.
Yapılmamış  darbeleri  de  sivil  darbecilere  temizletecekmiş!..  Peki,  sivil
darbeyi, kim, ne zaman, nasıl temizleyecek? O konuda bir fikri var mı? Ne
kadar  da  inandırıcı  konuşuyor  değil  mi?..  Muhalefet,  iktidara  payanda
ancak bu kadar yapılabilirdi!..

Sanki  AKP’nin  “Demokratikleşme  Paketi”ni  açıklama  görevi  CHP’ye
verilmiştir. Sen misin “Açılım Paketleri”nin içini doldurmayan. Al bakalım
sana “Demokratikleşme Paketi”!..  Sanırım Kılıçdaroğlu bu paketin içine
izinsiz;  “Aleviliğin  inanç  sistemi  olarak  kabul  edilmesini”
sıkıştırmıştır!..  CHP’nin  kurumsal  olarak böyle  bir  talebinin olamayacağı
tartışmasızdır. Zira oklarından birine “laiklik ilkesini” ayırmış parti, üstelik
de kuruluş felsefesinin ana iskeletini de bu ilke oluşturuyor, laikliği göz
ardı  ederek,  en  alt  paragraflarda  bir  yeri  dahi  olmayan  Aleviliği,
“Demokratikleşme  Paketi”nin  içine  yerleştiremez!..  Laik  bir  rejimde,
“Din ve Vicdan Özgürlüğü” zaten teminat altındadır. Y-CHP, oklarının en
önemlisi olan “Laiklik İlkesine” ve Cumhuriyet’in niteliklerine, adam gibi
sahip çıkabilseydi eğer,  Y-CHP’nin lideri, bir Alevi Dedesi konumuna düşüp,
Aleviliğin inanç olarak kabul edilmesi için hükümetten ricacı olmazdı. Kaldı
ki, dinler tarihi içerisinde hiç bir inanç sistemi var mı ki, yalvararak, rica
ederek, kabul edilmesini istemek durumunda kalmış olsun?..

Sünnilerin Alevilere bakış açısı  mı değişti?  Elbette ki hayır.  Hükümetteki
hâkim görüş  yine  “Milli  Görüş”tür.  “Milli  Görüş”çüler  vaktiyle,  en  adil
adamlarını  Adalet  Bakanlığına  getirmişlerdi.  Adı  Şevket  Kazan’dır  ve
hükümetin  en  etkili  üyelerinin  hala  abisidir.  “Madımak  Katliamı”nda
ozanları  yakan  sanıkların  avukatlığını  o  yapmıştı  ve  bakanlığı  sırasında
onları  cezaevinde  ziyaret  etmiştir.  Aynı  şekilde,  “Kudüs  Gecesi”ni
düzenleyen Sincan Belediye Başkanı Bekir  Yıldız’ı  da cezaevinde ziyaret
etmiştir.  “Susurluk  Kazası”  nedeniyle  ortaya  çıkan,  “tarikat-devlet-



mafya”  ilişkisini,  evlerinin  ışıkları  yakıp  söndürerek  protesto  edenlerle
“mum söndürüyorlar” diye alay etmişti. Hiç kuşkunuz olmasın, Kazan’ın
o  sözleriyle  asıl  aşağılanan  Alevilikti.  Şimdi  ne  oldu  da  bu  ilkel  bakış
açısı,58 geçmişini  inkâr  edip,  Aleviliği  bir  inanç  sistemi  olarak  kabul
edecek?.. Hangi dağda kurt ölmüş?..

Aleviliği  yeniden  tartıştırmak  kime  ne  yarar  sağlayacaktır?  Karnının
doymayacağı yerde açlığını ne diye belli edersin, be adam?..

Aleviliği,  önceleri  “sapkınlık”  şimdi  ise,  “kültür”  olarak  gören  Sünni
mezhebi, hiç rica minnetle tanır mı? “Dindar Nesil” yetiştirmeyi hedefine
koyan AKP iktidarı, Aleviliği inanç olarak kabul edebilir mi? Hiç sanmam.
Çünkü  son  derece  açıktır  ki,  “Dindar  Nesil”  den  kastedilen  Sünni
Müslümanlardır.  Yanılıyorsam  doğrusunu  söylesinler!  Her  neyse,  bu
yapılan da bir  ilktir ve  Y-CHP’ye aittir… Tarihe aynen not düşülsün!  Y-
CHP’nin,  AKP sivil  darbesini  meşrulaştırmak için  verdiği  hizmetlerin hiç
kuşku  yok  ki,  bir  karşılığı  olacaktı.  Anlaşılan  bu  karşılık  “Demokrasi
Paketi”nin  son  maddesine  eklenen;  “Aleviliğin  inanç  olarak  kabul
edilmesi”dir!..

Ne diyelim size. Allah akıl fikir ihsan eylesin!..

58 ”Seçim meydanlarında ne diyordu Başbakan Recep Tayyip 
Erdoğan?“Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu Alevi…”
Ve kalabalıktan “Yuh” sesleri yükseliyordu…
O “yuh”lar karşısında tepkisiz kalarak, kendisini, bir insanın inancı ya da kökeni nedeniyle 
yuhalanmasını onaylar durumuna sokan bir Başbakan vardı seçim öncesinde.”



“VATAN HAİNLERİ”!..

 Çok yakın bir zamana kadar, sosyal paylaşım sitelerinde yalçın küçük ile
Doğu Perinçek vatan haini ilan edilmişlerdi. PKK lideri Öcalan ile röportaj
yapmak için  gittikleri  kampta çekilmiş  fotoğraflarının  altına,  ne yalanlar
yazılıp  yayınlandı.  Siz  de  o  “paylaşımları”  buralardan  dağıttınız.
Anımsadınız mı?

O görüntüleri  paylaşan pek çok kişi –yaptıkları hatayı unutmak için olsa
gerek- bugün kafalarına “format” atmaya çalışıyorlar.  Onları  da normal
karşılamak  gerekir…  demek  ki,  hala  içerlerinde  insana  özgü  bir  şeyler
kalmış. Ne biçim kullanıldıklarını daha yeni anladılar…

Emperyalistlerin  bilgi  kirletme işinde,  ücretsiz olarak  çalışan bu zavallı
güruha,  yakın  geçmişte  ne  kadar  budalaca  işler  yaptıklarını,  arada  bir
göstermek gerekir.

Örneğin;

Aynı  yıllarda  Öcalan  ile  röportaj yapan  diğer  gazeteciler:  Fatih  Altaylı,
Güneri Cıvaoğlu ve M. Ali Birant için benzer suçlamalar yapılmamıştır!..

Neden?

İşte bu soruya hiç bir zaman yanıt aranmamıştır…

Tümünün yaptığı iş, aynı değil miydi?

Öcalan’la  röportaj  yapmak  ihanet ise,  onları  da  hainlikle suçlamak
gerekirdi. Çifte standart neden?  Bu işte  kullanılanlar, bu kadarcık basit
bir tuzağa düştüler!.. Yazık!.

Daha sonraki günlere gelelim:

MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin “Habur Açılımı”nı eleştirirken söylediği:
“devlet terör örgütü ile görüşmez” şeklindeki sözlerine, Başbakan’ın
“ispat  edemeyen  şerefsizdir”  şeklinde  verdiği  yanıtı  da  hatırladınız
umarım!..

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/vatan-hainleri/


Hazır sırası gelmişken belirtmeliyim ki,  okyanus ötesinde hazırlanmış ve
asıl  amacı;  gerçek yurtseverleri  itibarsızlaştırmak olan,  o  paylaşımları
dağıtanlar  Bahçeli’den   çok  şanslıdırlar…çünkü  onlara  kimse  “bu
paylaşımdaki ithamları ispat edemezseniz şerefsizsiniz” demedi!..

Dilerseniz daha sonraki gelişmeleri de hatırlayalım:

Biliyorsunuz sonradan,  PKK ile  görüşmeleri  yürütenin,  başbakan olduğu
ortaya  çıktı.  Müsteşar  yarımcısı  hakan  Fidan’ı,  (şimdiki  MİT müsteşarı)
özel temsilcisi sıfatıyla,  MİT’in üst düzey görevlileri ile birlikte Apo’nun
temsilcileri  ile görüşmek, üzere  Oslo’ya  Erdoğan göndermiş!.. PKK’nın
temsilcileri,   görüşmelerin  tutanaklarını  mektupla  İmralı’ya
gönderiyorlarmış.  Kuryelik  işini  de  bizim  MİT’çilerin  üzerine  yıkmışlar.
Mektupları İmralı’ya onlar taşıyormuş!..  Apo örgütüne talimat niteliğinde
yazdığı  mektupları,   düşünerek  yazdığı  için  MİT’çiler  çok  vakit
kaybediyorlarmış!  Başbakan’ın temsilcileri, saatlerce Apo‘yu beklemekten
sıkılıyormuş. O dönemki tek şikâyetleri buymuş!..

Peki buna ne diyorsunuz?..

Basına  yansıyan  bilgilerden,  PKK ile  AKP  hükümetinin  %95 oranında
anlaştıkları ortaya çıkmıştır!.. Üzerinde ittifak sağlanamayan hususlar ise,
çok  azmış.  Örneğin;   PKK’nın  anayasadan  “Türk”  sözcüklerinin
çıkartılması  ve  Kürtlerin  “özel  savunma  birlikleri”nin  kurulması
konusunda anlaşmaya varılamamış. Sanırım bu aşamada başbakan daha
fazlasını kabul edemezmiş!.. Aksi halde, dağdaki teröristler ovaya inerler
ve maaşa bağlanmak isteyebilirler!..   Hem koruculara hem onlara maaş
ödeyemeyiz. Şimdilik o kadar paramız yok!..

Bu kısmı iyice anladınız mı?..

PKK’nın bir de “özerklik” talebi var. Okyanus ötesinden  federasyonun
ilk  basamağı  olan  özerklik  konusunda,  ilk  adımı  CHP’nin  atması  uygun
görülmüş.  Aynı  şekilde  “Avrupa yerel  yönetimler  özerklik  şartı”na
konulmuş  olan  çekinceleri de  Kılıçdaroğlu  halledecekmiş.  Söz  vermiş,
iktidara geldiğinde tümüne “evet” diyecekmiş… aksiliğe bakın ki, iktidara
gelememiş,  iş  yine  AKP’nin  başına  kalmış!..  İşte  üzerinde  anlaşma
sağlanamayan  %5′lik  konular,   böyle  “önemsiz”  şeylerden  oluşuyor!..
Dilerseniz size bir de Wikileaks belgesinden ilginç bir olay aktarayım.

“Wikileaks’ta ünlü Türkler “adlı kitapta, şöyle bir kripto var:  ABD’nin
Bağdat  Büyükelçiliği  kaynaklı  13  Mart  2008 tarihli  belgeye  göre,
başbakan  Erdoğan,  dönemin  MİT müsteşarı  emre  Taner’i  PKK ile
görüşmeler  için  bizzat  görevlendiriyor.  Talabani’nin  ABD Bağdat
büyükelçisi  Ryan Croker’a anlattığına göre,  Erdoğan’ın  Aralık 2007’de
müzakereleri başlatması üzerine, TSK’nın sınır ötesi harekât yaparak, hem
Erdoğan’ı hem de emre Taner’i zor durumda bıraktığını söylüyor. Talabani,
Abdullah Gül ve tayip Erdoğan’la ayrı ayrı görüştüğünü,  her ikisinin de
PKK’ya af planladıklarını aktarıyor!..

Nasıl beğendiniz mi?..

Gelelim bugüne:



Bugünlerde özel yetkili savcılar, MİT müsteşarı Hakan Fidan ile diğer MİT
yöneticilerini  ifadeye çağırıyorlar.  Bir  kaç  MİT’çinin  tutuklu olduğu da
basına yansımış! Başbakan Hakan’ını korumak zorunda kaldı. Yoksa iş ona
kadar  dayanabilirmiş!  Çünkü  Cemaati’n  ne  yapacağını  kimse  önceden
kestiremiyor.  O  nedenle  Erdoğan  kolları  sıvamış.  Kişiye  özel  bir  yasa
çıkartarak, durumu kurtarabileceğine inanıyor. Burhan kuzu hoca da öyle
söylemiş!  Hakkında  “yakalama”  kararı  olan  diğer  MİT yetkilileri  ise
“kaçak” durumda… onlar da bir an önce, çıkan  yasanın yayınlanmasını
bekliyorlarmış!..  Benden  söylemesi;  CIA peşlerindedir  her  an
tutuklanabilirler!..

Bu  soruşturmayı  yürüten  özel  yetkili  savcılar  ile  polis  şefleri  de
görevlerinden  alınmış.  Buna  rağmen,  kalan  “özel  yetkili  savcılar”,
ithamlarını  sürdürüyorlar.  İddianameyi  hazırlamadan  önce,  bazı  temel
bilgileri  kamuoyu  ile  paylaştılar…  biliyorsunuz,  son  yıllarda  bilgi
“paylaşmak” çok moda bir iş!..

Sizden öğrenmişler galiba!?..

Söylenenlere  bakılırsa,  mit  mensupları  PKK  adına  eylemler  de
yapmışlar!?..  Savcıların  elinde  bu  konuda  ciddi  kanıtlar varmış.  Bu
nedenle, başsavcılar soruşturmaya devam kararı almış!.. Bu bilek güreşi
gibi  görünen  işler,  iktidar  içi  bir  çatışma  da  olabilir  tabi.  Bu  aşamada
doğru mu değil mi bilemeyiz!..

Özel  yetkili  savcılığın  kamuoyuna duyurduğu iddialar  doğru  ise,  bu  çok
korkunç bir  şeydir!  Düşünebiliyor musunuz,  ülkemizin istihbarat  teşkilatı
mensupları, bölücü örgütün militanları gibi suçlanıyorlar. Öte taraftan da
örgütle pazarlıkları yürütüyorlar!..

Bu iddialar doğru değil ve özel yetkili  savcılık,  MİT müsteşarı üzerinden
başbakanı  köşeye sıkıştırmaya çalışıyorsa,  bu durum ülkemiz için çok
daha  kötüdür.  Tam  bir  felakettir  de  denebilir.  Yargının  siyasete
bulaştırılmasının en somut kanıtı budur!..

Bu  son  durum,  daha  akla  yatkındır  ve  bu  duruma  gelmemizin  tek
sorumlusu AKP içindeki koalisyon ortakları; Fetullah Gülen’in adamları ile
milli görüşçülerdir…

Sözü daha fazla uzatmayayım dilerseniz. Bir metinde kelime sayısı  100’ü
geçince,   dikkatinizin  dağıldığını  biliyorum.  101’inci  kelimeden itibaren
okuyormuş gibi yapsanız da söylenenlerin çoğunu anlayamıyorsunuz!..

Bu yazıyı büyük harflerle yazmamın asıl nedeni budur…

Elimden gelse,  okumanızı  sağlamak için,   cümlelerin  sonuna noktalama
işareti  yerine,  makarna  paketi koydum  diyeceğim!  Belki  o  zaman
cümlenin sonuna kadar gidebilirsiniz…

Aksini iddia edeniniz varsa,  kanıtlasın özür dileyeyim…

Alay edilmekten şikâyetçi olanlara, az sonra bir soru soracağım. O soruya
doğru yanıt verip beni utandırsınlar istiyorum!..

Bütün  bu  söylediklerime  rağmen,  hala  yazının  başında  sözünü  ettiğim
fotoğrafları “paylaşarak” yalçın küçük hoca ile doğu Perinçek’i  PKK’nın



sempatizanı  veya  “akıl  hocası”  gibi  gösterip,  itibarsızlaştırma
kampanyasına su taşıyanlara söylüyorum…

Onların zekâsıyla alay ettim…

Beni utandırsınlar ve az önceki sözlerimden dolayı, özür dileyeyim…

Beni özür diletmeye cesaretleri varsa tabi…

Peki, öyleyse başlıyoruz:

Önce siz,  Yalçın Küçük ile  Doğu Perinçek‘ten özür dileyin bakalım!..
Onlara ne kadar büyük bir haksızlık yaptığınızı kabul edin!..

Şimdi de, onlara haksız yere yönelttiğiniz suçlamaları  düşünün. Bu işleri
bizzat başbakanın, bir hükümet politikası olarak yaptığı, somut kanıtlarla
ortaya çıkınca,  aklınızdan ne geçti? Onu da söyleyin!..

Şimdi arkanıza yaslanabilirsiniz artık!..

Aranızdan  bazılarının:  ”bir  daha  seçim  olsa  oyum  yine  AKP’ye!”
Dediğini duyar gibiyim.  Alaycı bir tarzda söylense de yine de çok kötü bir
karar!..  Bunu söyleyenler ciddiyse eğer, ben haklıyım demektir!.. Bundan
böyle  onlar  için  yazacağım cümlelerimin  sonuna,  makarna  yerine  arpa
koyacağım!..

Artık eski paylaşımlarınızı bulup, dağıtmaya başlayabilirler.  Yalçın Küçük
ve  Doğu  Perincek gibi  yurtseverlere;  “vatan  haini”  söylemeye  de
devam etsinler bakalım!..

Nasıl olsa, herkes kendine yakışanı yapıyor bu memlekette!..

Ben geriye kalanlar için  bir şiir okuyacağım!..

Bizi en iyi tanıyan büyük Türk şairi Nazım Hikmet’ten…

Vatan Haini

“Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ. Amerikan 
emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet.
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.”
Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar, üç sütun üstüne, kapkara 
haykıran puntolarla,
bir Ankara gazetesinde, fotoğrafı yanında Amiral Vilyamson’un
66 santimetre karede gülüyor, ağzı kulaklarında, Amerikan amirali
Amerika, bütçemize 120 milyon lira hibe etti, 120 milyon lira.
“Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz, dedi Hikmet
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.”

Evet, vatan hainiyim, siz vatanperverseniz, siz yurtseverseniz, ben
yurt
hainiyim, ben vatan hainiyim.
Vatan çiftliklerinizse,
kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan,
vatan, şose boylarında gebermekse açlıktan,
vatan, soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın,
fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan,
vatan tırnaklarıysa ağalarınızın,



vatan, mızraklı ilmihalse, vatan, polis copuysa,
ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan,
vatan, Amerikan üsleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması 
topuysa,
vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan,
ben vatan hainiyim.
Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla :
Nâzım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hâlâ.



DEĞERLI DELEGE DILEK;

 Mektubundaki  soruları  ve  eleştirilerini  dikkatlice  okudum.  Anladım  ki,
“RTE’  ye başbakanlık  yolunu bugünkü genel başkan mı açtı?” sorusunu
sorarak, Baykal’ı sorgulayıp, yeni yönetimi savunuyorsun! Bu nedenle de
listemden  silinmek  isteğini  dile  getirdin.  “Silinme”  işini  kendin  de
yapabilirsin dostum, benden rica etmen gerekmez. Kaçış için en kolay yolu
buldun! Ben insanları değil, onların kafasındaki yanlış fikirleri silmeye çaba
gösteriyorum.  Kılıçdaroğlu‘nu eleştirirken de hiçbir zaman onun yerine,
Baykal‘ın  veya  Sav‘ın  ya  da  onların  tercih  edecekleri  başka  birinin
gelmesini  savunmadım.  Savunmayacağımı  da  peşinen  söyleyebilirim!
Vaktiyle  Kılıçdaroğlu’nu   hiç  bir  hesaba  dayanmadan,  yürekten
destekleyenlerin başında gelenlerden biri de bendim, bilmeni isterim.. Bu
nedenle ben de onun gibi, gecemi gündüzüme katarak, sadece  CHP’nin
iktidar  olması  için  çalıştım.  Yakınmalarımdan  aldanmayın,  halen  de
çalışmaya  devam ediyorum.  Kişisel  hiç  bir  beklentim  olmadı,  şimdi  de
yoktur. Ben de onun gibi  Anadolu yollarındaydım!..

 

Anadolu yollarında olmak ve çok çalışmak yapılan fahiş hataları örtmeye
yetmiyor.  3oy  kaybettirip,  1 tane  kazanmakla  parti  büyümüyor!  Hata
yapma konusunda hiç kimse dokunulmaz değildir! Kendimizi eleştirmeyi
beceremezsek, hatalı yollardan geri de dönemeyiz. Bakarsın bir gün hep
birlikte uçurumdan aşağıya düşmüşüz!. Ayrıca bizim için esas olan lider
değil,  kolektif  iradedir.  Onu  sağlayacak  olan  tek  kurum  “parti  içi
demokrasidir“. Unutmayın!..

 “Parti içi demokrasi”den ne haber?..

 Bir kaç hafta önce yapılan  delege seçimlerini yakından izleyemediniz
galiba!..  Ben içerisindeydim. Eskiye nazaran değişen bir  şey olmamıştır
diyebilirim. Bu defa listeleri Önder Sav yerine Kılıçdaroğlu yapmıştır. Hepsi
o  kadar!..  Üyeler,  yine  genel  merkezden  gelen  listeyi  noter  gibi
onaylamışlardır.  Anlayacağınız  komik  ötesi  bir  durum.  Can  sıkıcı  da…

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/degerli-delege-dilek/


CHP’ye asla yakışmayan böylesine delege seçimleri, ne yazık ki bu yıl da
yaşanmıştır!..

 

Samimi  bir  partili  olduğunuza  inanmasaydım,  bu  kadar  ayrıntılı
yazmazdım.  Mektubunuzda  sorduğunuz  soruların,  kuşkusuz  hiç  birinin
sorumlusu Kılıçdaroğlu değildir!.. O konuda seninle aynı fikirdeyim. Ona da
haksızlık  edemem.  Kılıçdaroğlu’nun  sorumluluğu  daha  başkadır:  Partiyi
bölünme  sürecine  getirmek  affedilir  bir  hata  değildir.  Partili
olmayanları yönetime getirmek de aynı ağırlıkta bir kusur sayılır.  Ayrıca
partiyi  ana ekseninden kaydırmak ve bunu  bilerek yapmak hiç  bir
şekilde  izah  edilemez… Onun  kusurları  bu  başlıklar  altında  toplanabilir
dostum!..

 TESEV hakkında ne biliyorsunuz bilmiyorum..  2011 Şubat ayında Van’da
yapılan  toplantıda  alınan  kararların,  aynı  zamanda  PKK‘nın  da  isteği
olduğunu biliyor musunuz? Bu normal midir? “Avrupa Yerel Yönetimlere
Özerklik  Şartı”na  koyulan  çekincelerin tümünü  kaldırma  sözünü  kim
verdi  onu  bilmeniz  lazım.  Maalesef  o  da  Kılıçdaroğlu’ydu.  Genel  af ve
askerliğin  kısaltılmasının hangi  amaca  hizmet  edeceğini  umarım
tahmin  edebiliyorsunuz…  Wikileaks belgelerinden  öğreniyoruz  ki,
Abdullah Gül ve Erdoğan ile görüşen Talabani’ye; PKK’ya af sözü verilmiş!
Onlardan önce affı dile getiren kimdi? Yine bizim sempatik liderimiz!..
Bu tür sözleri AKP bile söylemeye cesaret edememişken, CHP’nin üstüne
vazife miydiler?  Van’daki  toplantıya,  Atatürkçü Düşünce Derneği‘nin
temsilcilerinin  alınmamasını  nasıl  karşılıyorsunuz  bilmiyorum!  Toplantıyı
düzenleyenlerin  ve  CHP‘nin  seçim  programını  hazırlayanların,  TESEV
yöneticileri olması normal mi?  TESEV‘in “Turuncu Devrim”leri organize
eden bir Amerikan Vakfı olduğunu ve “Arap Baharı” adı altında pek çok
yönetimi devirdiğini bilmiyor muydunuz?..

 

Bizim  partinin  şu  an  yönetiminde;  TESEV’in  kurucu  üyeleri ile
yöneticilerinin  olduğunu  söylersem  şaşırır  mısın?  Buna  ilaveten
yöneticilerimiz arasında Fetullahçılar ile PKK‘nın savunucuları da vardır!..
Ne oldu çok mu şaşırdın?  Onlar  bu durumlarını  inkâr etme gereği  bile
duymuyorlar! Tam aksine duruşları ile övünüyorlar. Akıllarınca pek yakında
bizi de kendileri gibi yapacaklarmış!.. Kılıçdaroğlu, CHP üyesi olmayan 17
sağcıyı,   Parti  Meclisi’ne  seçtirmenin  sorumluluğunu  üstleniyor!..  Allah
aşkına bu nasıl bir iştir?..

 Sanki görevleri;  CHP’yi Atatürk’ten kurtarıp, AKP’ye yaklaştırmaktı.  AKP
yıpranınca onun yerine iktidara geleceklerini umuyorlar! Galiba onlara öyle
bir  söz de verilmiş!..   Durumumuz, “Ölme eşeğim ölme, yonca biter de
yersin” özdeyişindeki gibi…

 Yeni  CHP ne demektir?  “CHP Anti  Amerikancı değildir” diyen kişi,
ABD‘ye giden  CHP heyetinin başkanıdır.  Bunu hiç bir  zaman aklınızdan
çıkartmayın.  Oysa  CHP’nin  temel  karakteristiği;  antiemperyalist
olmasıdır. Bu anti Amerikancı olmakla eş anlamlı değil mi?… İşte size Yeni
CHP!..



 Bu  Mustafa Kemal’in  CHP’si olabilir mi? Bugün Ulu Önderin Partisinin
Parti Meclisi’nde ve MYK’ da başka partilerin üyeleri yönetici olarak görev
yapıyor.  CHP’li  adam mı kalmamış bu memlekette? Sağcılar hem kendi
partilerinde  yönetici,  hem  de  bizim  partide…  Bunlardan  9 tanesi  ise,
CHP‘den  milletvekili  seçilmiştir.  Onlara  oyları  biz  verdik!..  Başka  bir
deyişle, bizi sağcılara oy verdiren Genel Başkan’ımızdır. O kişiler, şu an
CHP milletvekili olarak meclisteler.  Yemin krizinde ilk önce, kıvıranlar da
onlar olmuştur. Sanırım bunların ne amaçla yapıldığını anlamışsınızdır…

Size böyle daha onlarca örnek sayabilirim. Hepsi de kanıtlara dayalıdır…

Değerli Delege Dilek Kardeşim;

 CHP‘nin  son  genel  seçimlerde,  Ankara’nın  1’nci  Bölgesi’nde  seçim
sorumlusu olarak çalışanlardan biri de bendim. Bu görevim nedeniyle, her
tarafı  karış  karış  dolaşmıştım.  Yaşadığım gerçeklerden yola çıkarak,  size
şunu rahatlıkla söyleyebilirim: Son genel seçimlerde, Önder Sav ve ekibi
hiç  çalışmamıştır.  O  bakımdan  yenilginin  asıl  nedeni  onlardır.  İkinci
sebep  ise,  partideki  eksen  kaymasıdır tabi.  Biz  bunu  o  aşamada
görememiştik. O günlerde, Genel Başkan’ın parti programına  aykırı  olan
söylemlerini, acemiliğine ve “oy avcılığına” vermiştik. Meğer kazın ayağı
öyle değilmiş. Avlanan biz olduk!.. Bunu çok sonra anlayabildik.  Sahada
bulunan  ve  seçim  çalışmalarını  denetleyen biri  olarak,  bu  samimi
gözlemlerimi aktarmadan geçmek istemedim. Bu tespitlerimi o vakitler bir
köşe yazısında da dile getirmiştim. Önder Sav ve Deniz Baykal, bu konuda
çok ağır suçludurlar. Suçları affedilir gibi değildir. O nedenle parti onlara da
teslim  edilmemelidir!..  Bunlar  da  bir  gün  tartışılacaktır  elbette.  Ama
onların  bu  kusurları,  Kılıçdaroğlu’nun  yaptıklarının  mazereti
olamaz…

 Kötü örnek, örnek değildir!..

 Şimdi  söyler  misiniz  dünyanın  neresinde  görülmüştür;  İKTİDAR
OYLARINI  ARTIRIRKEN,  MUHALEFET  GERİLEMİŞTİR?..  Bunu  bir  tek
Türkiye’de  ve  CHP için  söyleyebilirsiniz!..  Peki,  bu  durumun  sorumlusu
kimdir?  Bu konuda birden  çok  etken sayabilirsiniz.   Ama ilk  sırada  her
zaman  yönetim olacaktır.  Ben  bu  hususta  kimseyi  kayırmadım,
kayırmayacağım  da.  Genel  Merkez’e  ne  kadar  yakınsınız  onu  da
bilmiyorum.  Ben  gelişmeleri  bire  bir  yaşayıp  izliyorum.  Atatürk’ü
Dersim’in katili gibi  gösteren densizlere sahip çıkan bir  genel  başkan
CHP’ye yakışmıyor!..

 Bunları görüp yaşadığım için, şimdi de inancımın ve sorumluluğumun
gereğini yerine getirmeye çalışıyorum… 

 Bugüne kadar partimden hiç bir talebim olmadı. Her zaman elimden ne
geldiyse yaptım.  Bundan pişman da değilim.  Bundan sonra da elimden
geleni  yapacağım.  Kimsenin  bundan kuşkusu olmasın.  Çünkü bu parti
bizimdir. Onu “işgal” edenlerin değil!.. Tek amacım vardır; o da gelecek
nesillere  güzel ve yaşanabilir bir Türkiye bırakmak. Bir de  atalarımıza
layık olmak tabi…

 Dolayısıyla,  benim  liderim  Mustafa  Kemal’dir.  İlkelerim  ise  6  ok ile
belirlenmiştir. Cumhuriyetin niteliklerine sıkı sıkıya bağlıyım. Hukukun



üstünlüğüne sonuna  kadar  saygılıyım.  Çağdaş  hukuka ve  evrensel
ilkelere aykırı olan her harekete karşı dururum. Bunu yapan kim olursa
olsun  karşısına  dikileceğim!..  Ayıp, bizim  olduğu  için  ayıp  olmaktan
çıkmıyor  ki!..  Görevimiz  ayıpları  yaşatmak  değil,  onları  ortadan
kaldırmaktır!..

 Sevgili Yol Arkadaşlarım;

 Siyasallaştıkları ve  adil  yargılama yapmadıkları,  hiçbir  kuşkuya yer
vermeyecek  şekilde  ortaya  çıkan  özel  görevli  mahkemelerde,  eski
Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt’ın yargılanmasını, ilk isteyenin
kim olduğunu biliyor musunuz?  Ne yazık ki, o da Kılıçdaroğlu’dur. Sakın
yanlış  anlaşılmasın,  ben  Yaşar  Büyükanıt’ı  savunmuyorum.  Zaten  onun
benim  savunmama  ihtiyacı  da  yok,  o  kendini  savunabilir.   Benim
savunduğum;  çağdaş hukuka uygun ve  hukukun üstünlüğü ilkesine
saygılı,  adil  yargılamaların  yapılmasıdır.  CHP’nin  adil  olmayan
mahkemelerde, komutanların (ya da her kim olursa olsun) yargılanmasını
istemesi, yakışık almaz!.. Bu istek dahi, başlı başına “Silivri Hukuku”nu
meşrulaştırmaya hizmet eder!..

 Kılıçdaroğlu, bugün vardır, yarın o da ötekiler gibi bir gün çekip gidecek.
Kalıcı  olan  CHP ve  onun  devrimci  ideolojisidir.  Aklıma  gelmişken
belirtmek isterim ki: 6 okun belirlediği ilkeler, kabaca CHP‘nin ideolojisini
teşkil ederler. Sizin sevimli gördüğünüz genel başkanımız ve ekibi, daha
birkaç ay önce CHP‘yi ideolojisiz olarak tanımlamıştır. Çok lazımmış gibi,
bir  de  “Sebahattin  Ali’yi  CHP  öldürtmüştür”  diyerek,  Türkiye
gündeminin ne kadar uzağında  olduklarını göstermişlerdir!..

 Dersim tartışmaları ise, tam bir rezaletti. İnsanın kendi ayağına kurşun
sıkması  diye  bir  tabir  vardır  ya  bu  tartışmalar  aynen  öyle  bir  sonuç
vermiştir. Sonunda Genel Başkan, “Dersim benim hobimdir” deyip, işin
içinden  çıkmaya  çalışmıştır!  Çıkabilir  mi  hiç?  Zırva  tevil  götürmez!  Bu
şekilde ve kendi ifadesi ile “hobisi“ni tatmin etmek için, gündemi saptırıp,
iktidara rahat bir nefes o aldırmıştır!  AKP‘ye yaşam öpücüğü sunmak
CHP‘nin görevi midir?..

 TSK‘nin emperyalist amaçlar için kullanılmasını kabul edebilir misiniz?

 Libya‘ya askerlerimizin gönderilmesine Y-CHP evet demiştir. Yoksa bunu
unuttunuz  mu?  AKP‘ye  karşı  en  etkili  propaganda  silahımız:  “ABD’ye
taşeron  olarak  hizmet  vermeyi  kabul  edip,  Irak’ta  1,5  milyon,
Afganistan ve Libya’da yüz binlerce Müslüman’ın ölümüne iştirak
etmek” söylemi değil miydi? Şimdi bu sözleri söyleyebilir miyiz? Kargalar
bile güler bize!.. Hiç muhalefet, hükümeti destekler duruma düşürülür mü?
O zaman  adama “Size ne gerek var” demezler mi?..

 Dilerseniz, size bire bir yaşadığım bir başka rezilliği daha anlatayım: Bu yıl
Alevilerin kutsal saydığı Muharrem ayında, CHP’nin Ankara’daki bütün ilçe
örgütleri,  “Aşure  Günü”nü  kutladılar.  Alevilere  karşı  olan  biri  değilim.
Cem Evi’nde diledikleri gibi ibadetlerini yapabilirler. Yapsınlar da… İnanç
özgürlüğüne  inananlar,  elbette  ki,  böyle  düşünmelidir.  Ama  laikliği
savunan  bir  partide,  bir  mezhebin  dini  ritüellerini icra  etmek  yakışık
almaz! Yarın diğer bir mezhebin mensupları gelir, biz de mevlit okutacağız
derlerse, onlara diyecek sözünüz kalmaz!.. Parti tekkeye dönüşür!..



 Y-CHP,  türbanı, yüksek  mahkemelerimiz  ve  AİHM’nin  kararlarına
rağmen, üniversitelerde serbest bırakmakla övünmektedir. Sizce de iyi bir
iş mi yapılmıştır? Türbanın “siyasal bir simge” olduğunu Başbakan bile
kabul etmişken, Y-CHP‘nin bu tutumuna ne demeli, doğrusu bilemiyorum.
İmam-Hatip  Liselerini  CHP’nin  açması  ile  övünmek bu  ülkeye  ne
kazandırır?  Genel  Başkan’ın  ilkokul  çağındaki  çocukların,  Kuran
kurslarına gitmesine olanak sağlayan yasayı, “Anayasa Mahkemesi’ne
götürdük” demesine rağmen,  götürmemesi sizce nasıl bir davranıştır?
AKP’ye benzemek için, bu kadar çabaya ne gerek var. Benzemek istenen
partinin kendisi orada duruyor zaten!..

 AB’nin  Türkiye’ye  dayattığı  “Mustafa  Kemal’den  kurtulmadan  ve
Kemalist  ideolojiden  vazgeçmeden  AB’ye  giremezsiniz”
direktifinden sonra, anlaşılan Yeni CHP üzerine bu görevi almıştır. Aslında
bu konuda  AKP ile  CHP arasında bir  işbölümü yapılmıştır demek daha
doğru olur:  İnönü’ye saldırma görevi  AKP  üzerinde kalmıştır,  Atatürk’ü
itibarsızlaştırma işini de Y-CHP üstlenmiştir…

 Söylediklerim yanlış mı dostlarım?..

 Bu söylediklerimi uyduruyor değilim. Hepsinin kanıtları var. Bu son bir yıl
içinde yaşadıklarımız tümünü kanıtlamaya yeter de artar. Üzerlerinde biraz
düşünelim artık…

 CHP, AKP’ye muhalefet  yapmıyor aslında!.. Genel Merkez,  sıradan bir
CHP‘linin bile,  bir  kaç adım  gerisinden geliyor bu hususta.  Bu ülkede,
köşe  yazarlarını  tekrar  ederek muhalefet  yapılamaz!..  Bugüne  dair
söyleyecek sözü olmayan Erdoğan, zevahiri kurtarmak için 62 yıl öncesine
gidiyor ve İsmet Paşa’ya saldırıyor. Hızını alamıyor, daha da gerilere gidip
İttihat  ve  Terakki’yi  yerden  yere  çalıyor..  Ne  yazık  ki,  Kılıçdaroğlu,
elindeki  çekici  ile  onu  takip  ediyor.  Terbiyeli  bir  demirci  çırağı  disiplini
içinde,  ustasının  işaret  ettiği  yeri  dövüyor!..  Onun  için  AKP’liler,
Kılıçdaroğlu’nu çok seviyorlar!..

 Sevgili Yol Arkadaşlarım;

 Sanırım beni  düzenli  olarak izlemiyorsunuz.  Bana da haksızlık  etmeyin
lütfen. Yaptığım her eleştirinin, özellikle de kendi partime karşı olanların
tamamı,  son  derece  sağlam  kanıtlara  dayanmaktadır.  Bugüne  kadar
kanıta dayanmayan hiç bir söz etmedim. Söylemem de imkânsızdır. Buna
inanın!..

 (Daha  önceki  yazılarımın  içindeki  numaraların her  biri,  bir  dipnotu
göstermektedir.  Çoğu yazımın sonunda, o kanıtların  bağlantıları vardır.
Kanıtları merak edenler için bunu söylüyorum, oradan bakabilirler…)

 Son olarak size bir şey daha söylemek istiyorum: “Milletin iradesi“dir
diyerek,  Cumhuriyet  Rejimi’ni  değiştirmeye  girişen  AKP‘nin,  karşısına
çıkıp:  “Bu da ‘milletin iradesi’dir” diyerek,  seçilmiş milletvekillerimizi
ceza  evinden  çıkartamadık.  Böyle  bir  meclis  grubu  ile  Anayasa
değişikliklerinde bir şey yapılabilir mi? İçtüzük değişikliği ile Anayasa’yı
karıştırmayın lütfen…  MİT Yasası’nı  izlediniz  işte.  Gördüğünüz gibi  CHP,
yasanın çıkmasını engelleyememiştir. Anayasa Mahkemesi’ne başvuru da
sonuç  getirmeyecektir!  O  da  bilinen  bir  şeydir.  AKP, birkaç  gün  içinde



yasayı  yürürlüğe  koyacaktır.  Anayasa  değişikliğinde  de  durum  farklı
olmayacak!..  Çünkü  CHP’nin, sayısal  olarak  AKP‘yi  durdurmaya  gücü
yetmemektedir…  Referandum  söz  konusu  olduğunda  da  halk  CHP’nin
söylediğine değer vermiyor… Bunun nedeni ise, yönetimin tutarsızlığıdır.
Kendi  ideolojisi ile  ilkelerine saygı  duymayanların sözlerine kim, niçin
değer versin?..

 Bu  dönemde  CHP‘ye  düşen  bir  tek  ödev  vardır.  O  da:  Sadece  DİK
DURMAKTIR!..

Dik durmayı başardıktan sonra:

(1)  DOĞRULARI SÖYLEMEK ve daha sonra;

(2)  Bir MUHALEFET CEPHESİ oluşturup, onlara DOĞRU ÖNDERLİK
YAPMAK çok zor değildir!…

 Bunun yerine, eğilip bükülmek  CHP‘ye hiç mi hiç yakışmamıştır!..

 İçtüzükte  AKP‘nin  geri adım atmasını, Kılıçdaroğlu yönetimine verilmiş
gizli bir destek olarak da kabul edebilirsiniz!..  Genel Başkan’ı,  kısa bir
dönem “başarılı” göstermek, AKP‘nin işine çok gelir. O nedenle bu destek
verilmiştir.  Aksi  halde,  CHP‘nin  başına,  sineyi  millete dönmeyi  göze
alacak, gözü kara bir lider gelir ve AKP’ye kök söktürebilir. Umarım bunu
görmeye ömrümüz el verir. Canı gönülden dileğimiz budur!..

 SİZLER  “PARTİ  İÇİ  DEMOKRASİ”Yİ  İŞLETECEK  OLAN  TÜZÜK
DEĞİŞİKLİĞİNİYAPIN, GERİSİNİ PARTİLİLERE BIRAKIN!..

 Biliyorsunuz  AKP,   daima  CHP‘nin başında  tükürdüğünü yalayan ve
AKP‘yi  taklit  eden bir  genel  başkanın  olmasını  tercih  ediyor!..  Son
günlerde Kılıçdaroğlu, belli bir  inanç grubunun siyaseti yönlendirdiği ve
siyasetin yapısına müdahale ettiğine ilişkin sorulara, bu konuda “ellerinde
veri  olmadığını” ileri  sürerek  yanıt  vermiş.  Cemaati  bir  kez  daha
aklayıp paklama yolunu acaba neden seçmiştir!..

 Türkiye’nin emperyalistlere sorun çıkaracak zinde kuvvetlerine, okyanus
ötesinden  operasyon  planları  yapılırken,  CHP ile  MHP‘yi  görmezden
gelecek  değillerdi  herhalde!..   Ve  bu  son  yönetim,  o  operasyonun  bir
ürünüdür denebilir!.. Öyle değilseler eğer, aksini eylem ve söylemleri ile
kanıtlasınlar!.. Boş laflara karnımız toktur!..

 Y-CHP yönetiminin,  Cemaate  tek  söz  edememesi  ve  Cemaatten  söz
açılınca  dilinin  bir  yerlere  kaçmasının  nedeni,  bir  tek  bu  şekilde
açıklanabilir!.. Size göre de Cemaat  “masum” mu? O zaman sizin nasıl
dizayn edildiğinizi düşünün, benim sözlerime boş  verin gitsin!..

 Bütün  bunlara  rağmen,  yine  de  yanılmış  olmayı  tercih  ederim…
Umarım  Kılıçdaroğlu  ve  ekibi  hakkında  yanılan  ben  olurum…  Bekleyip
görelim!..  

 Şimdilik  bu  kadar  söylüyorum…  26 Şubat‘takine  değil,  27 Şubat‘ta
yapılacak olan Kurultay’lar sahip çıkmalısınız. Temsil ettiğiniz seçmenlerin
iradesini,  yerinde  ve  zamanında doğruca  ortaya  koymalısınız.  Size
yakışan budur.  Parti  içi  muhalefetin  sesini kısacak düzenlemelere asla
“evet” demeyin!.. Yoksa siz de faşist damgasını yersiniz!..



 Bu  söylediklerimden  de  rahatsızlık  duymayın.  Dost  acı  söyler.  Ben
eleştirilerimle  partime  ayna  tutmaya  çalışıyorum.  İstiyorum  ki,  herkes
dışarıdan nasıl göründüğünü öğrensin. Benim bir yaptırım gücüm yok ki!..
Ama  sizin  var!..  Rahatsız  oluyorsunuz  diye,  kendinizi  listemden  silmeyi
kalkışmayın.  Kendinizde  bir  kusur  var  mı  yok  mu,  onu  arayın!
Eleştirilmekten de hiçbir zaman korkmayın!…

 Sonuç  olarak  diyebilirim  ki:  Son  iki  yıl  içinde  yaşadıklarımızdan,  iyice
inandım ki, Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, CHP’ye yapılan kaset komplosunun
yarattığı  boşluktan içeriye sızmışlardır.  Asıl  büyük komplo  CHP’lilere
yapılmıştır.  Ayrıca  Kılıçdaroğlu’nun  kapasitesinin  CHP’yi  yönetmeye
yetmediği de ortaya çıkmıştır. Henüz, yöresel bir Alevi Derneği başkanlığını
aşabilmiş değildir! Belki de masumdur kim bilir? Fakat bu defa CHP’den
içeri sızanların oyuncağı olmuştur demek zorundayız!..  Her iki seçeneğin
de iki ucu b….  değnek gibidir!.. Elimizi kirletmemiz şart değil!..



YETER Kİ HUZURUNUZ KAÇMASIN!..

 Y-CHP Genel Başkanı,  MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın İstanbul Özel Yetkili
Ağır  Ceza  Mahkemesi’ne  ifade  için  çağrılması  ile  ilgili  olarak:  ”İnsanlar
sabah  gazetelerin  manşetlerine  bakarken  ürküyor,  bir  bakıyorsunuz  bir
gün  MİT Müsteşarı  çağrılıyor,  öbür  gün  bakıyorsunuz  Genelkurmay
Başkanı tutuklandı. Yargılama olacaksa huzur içinde olsun” dedi…

Kılıçdaroğlu;  adalet  dağıtmadıkları,  siyasi  iradenin  isteğini  yerine
getirdikleri,  temel hukuk ilkelerini  çiğnedikleri  ve böyle oldukları  için de
mahkeme özelliği taşımayan özel görevli ağır ceza mahkemeleri için: ”Bu
mahkemelerde  yapılanlara  yargılama  denemez,  bu  nedenle  yasal
dayanaklarını teşkil eden CMK‘nun 250, 251 ve 252‘nci maddeleri derhal
kaldırılmalıdır”  sözlerini  bir  türlü  söyleyemiyor!..  Aslında  Cumhuriyeti
kuran,  çok  partili  parlamenter  sisteme  geçerek,  o  tarihten  bu  yana
demokrasi  yerleştirmek  için  yoğun  çaba  harcayan  bir  partinin  genel
başkanından  şu  sözleri  de  duymak  isterdik:  İktidara  geldiğimizde  özel
görevli mahkemelerden verilen evrensel hukuka aykırı kararlar nedeniyle,
ortaya  çıkan  bütün  mağduriyetleri  gidereceğiz.  Bu  tür  kararları  yok
sayacağız. Bizim  iktidarımızda  bütün  yargılamalar,  doğal  yargıç
ilkesine da  bağlı  kalınarak,  çağdaş  hukuk  sistemlerinin  öngördüğü
prensipler ve uluslararası sözleşmeler göz önünde tutularak,  adil olarak
yapılacaktır.  Ayrıca  kamu gücünü kötüye kullanarak,  insanlara  haksızlık
yapanlar  ve  halka  bu  kötü  günleri  yaşatanlardan  da  mutlaka,  aynı
bağımsız mahkemelerde  hesap sorulacaktır. Ama her kim olursa olsun
adil bir şekilde yargılanacaktır!..

 Y-CHP‘nin Genel Başkan’ı Kılıçdaroğlu, bu sözleri nedense söyleyemiyor!
Acaba  onu  CHP‘nin  başına  getiren  güçler,  izin  mi  vermiyor?  Yoksa  Y-
CHP‘den beklenen: Rejimi dönüştürmek için en önemli işlevi üstlenen bu
mahkemeleri,  meşru ve  adil göstermek gibi  bir  görevi  mi var? İhanet
sayılacak  böyle  bir  görevi,  Kılıçdaroğlu  ve  ekibi  kabul  mü  etti?  Eski
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın, özel görevli ağır ceza
mahkemesinde  yargılanmasını  istemenin  başka  ne  anlamı  olabilir?
Dolmabahçe’de,  Başbakanla  yapılan  ve  “mezara  kadar  gideceğini”
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söylenen  o  konuşmanın  sırlarının,  bu  mahkemede  açıklayacağına
inanmamız mı isteniyor?.. Aynı şekilde ne zaman söz, Mustafa Balbay ile
Mehmet  Haberal’ın  uzun  tutukluluk  sürelerine  gelse,  mutlaka:  ”Biz
yargılanmasınlar  demiyoruz…”  cümlesi  konuşmanın  bir  yerine
yerleştiriyor!…  Tam  aksine,  “Biz  bu  mahkemelerdeki  yargılamalara
güvenmiyoruz  ve  buralarda  adil  yargılama  yapıldığına  inanmıyoruz”
söylemek  gerekmez  mi?..  Bu  cümlelerin  taşıdığı  mesaj;  “Silivri
Hukuku”nun meşru olduğu yönündedir!..

CHP’nin adil yargılama yapmadıkları  ve yapamayacakları  da son derece
açık  olan  “özel  görevli  ağır  ceza mahkemelerini” meşru  göstermek
üstüne vazife midir?.. Hukukun üstünlüğüne ve çağdaş demokratik devlete
inanan bir partinin söyleyeceği sözler bunlar olabilir mi?..

 Son olarak Kılıçdaroğlu’nun “Yargılama olacaksa huzur içinde olsun”
sözleri  de  aynı  amaca  hizmet  etmiştir.  Sanki  istediği  yargılamaların
“huzurlu”  olmasıdır  sadece…  Huzursuzluk  her  tarafa  yayılınca,  doğal
olarak  CHP içinden  de  “Muhalefet  yapamıyorsunuz!”  sesleri
yükselecektir!.. Bu da yönetimin huzurunu kaçırıyor elbette!..

CHP‘de  huzuru  kaçanlardan  biri  de  Genel  Başkan  Yardımcısı  Erdoğan
Toprak’tır. O son günlerde yaşananlarla ilgili olarak; MİT, Emniyet ve yargı
ekseninde bir iktidar savaşı olduğunu söyledikten sonra: ”Eğer bir ülkenin
yargısı  ile  güvenliğini  sağlamakla  yükümlü  kurumları  kendi  içinde  bir
iktidar  mücadelesi  ve  çatışması  yaşıyorsa  o  ülke  çöker”  cevherini
yumurtlamış!..  Toprak’ın  üzüldüğü,  güvenlik  kurumları  ile  yargının
çatışması  ve  aralarındaki  iktidar  mücadelesidir.  Bu iki  kurumun işlevine
dair  söylediği  dişe  dokunur  bir  şey  yok.  İktidardaki  koalisyon  ortakları,
erkleri kardeş kardeş bölüştürüp, gürültü etmeden ülkeyi yönetseler onun
için sorun yok!.. Aksi halde “devlet çöker” diyerek, tarafları korkutacağını
sanıyor… Bir ülkede adalet yoksa, orada devletin varlığı tartışılır. Erdoğan
bize hangi devletin çökeceğini anlatıyor acaba? Ortada çökecek bir devlet
kaldı mı? Devlet nasıl çöker Erdoğan Bey? Deve gibi mi? Maden başlatınız,
bunu da anlatsanız bari…

Devletin  A’dan  Z‘ye dönüştürüldüğü ülkemizde, ana muhalefet partisinin
genel  başkan  yardımcısı,  hala  devletin  çökeceği  makamında  klasik
şarkılarını okuyor!.. Hâlbuki, atı alan Üsküdar’ı aşmak üzere!.. Demek ki,
Toprak  da  gidişattan  memnun  değildir!   İktidar  ortaklarının  kendi
arasındaki çatışmalar onu neden rahatsız ediyor? O da MHP Genel Başkanı
Bahçeli gibi, AKP dağılırsa kargaşa olacağından mı korkuyor? Yoksa zayıf
da  olsa,  CHP’nin  iktidara  gelme olasılığı  ödlerini  mi  koparıyor?  Y-CHP,
sırça  köşkte  oturup,  üstelik  de  halkın  bir  kaç adım gerisinden,  köşe
yazarlarını  tekrar  etmeyi  “muhalefet”  yapmak  olarak,  kimseye
yutturamaz artık…

  Bugüne  kadar  CHP milletvekillerinin  yaptığı  dişe  dokunan  tek  eylem;
içtüzük değişiklikleri görüşülürken, kürsüyü işgal etmekti. Hükümetin, ilgili
maddeyi  ertelemesini  geri  atılmış  bir  adım  atmak  olarak  da
değerlendirmemek gerekir. Aynı düzenleme bir gece yarısı yine karşılarına
gelebilir.  Y-CHP,   bu  değişiklikle  ilgili  eylemini  neye  mal  olursa  olsun,



sonuna  kadar  götürmek  zorundadır…  Aksi  halde  huzurlarını  biz,  eski
CHP’liler kaçırmak zorunda kalacağız…

 Zira  ortaya  çıkmıştır  ki,  AKP içtüzük  değişikliği  ile  gerçekte  Meclis’te
demokratik ve  daha  verimli bir  çalışma  ortamı  hazırlamak  niyetinde
değildir.  Onların  tek  derdi,  arkadan  gelecek  olan  anayasa  değişikliğini
sorunsuz  ve  hızlı  bir  şekilde  geçirmektir.  12 Eylül’de  yapılan  anayasa
değişikliklerine, o gün “hayır” diyen  CHP,  bugün hiç bir şekilde “evet”
diyemez! O gün yapılan değişiklikleri “kırmızıçizgi” olarak dayatan  AKP
ile  CHP‘nin aynı masada oturmaları  hiçbir şekilde açıklanamaz. Kaldı ki,
halkın  kandırılarak “evet”  dediği  bir  hususa,  masa  başında  kurumsal
olarak  asla  “evet”  denemez.  Tarihten  biliriz  ki,  halkın  desteği  her  şey
değildir,  faşist  rejimler  bile  halkın  desteği  ile  gelmişlerdir…  AKP‘nin
anayasada yapmak istediği değişiklikler, özgürlükçü ve demokratik bir
anayasa  yapmak  isteğinden  gelmiyor.  Onların  tek  istediği,  başkanlık
sistemine  geçmektir.  CHP‘nin  böyle  bir  oyun  içinde  rol alması  tam
anlamıyla  demokrasiye  ve  CHP‘nin  geçmişine  ihanet olur… O nedenle
“Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nda bir saniye bile oturulmamalıdır!..

 Gelinen  bu  noktada  CHP‘nin  üstüne  düşen  tarihi  bir  ödev  de  vardır.
Muhalefet  ekseninde  bulunan  bütün  demokratik  kitle  örgütleri ile
örgütsüz  kitlelere  doğru  önderlik yapmak  ve  demokrasi  mücadelesini
yükseltmek  CHP‘nin yapabileceği başlıca iştir.  “Silivri Hukuku”na karşı
başarı ancak  bu  şekilde  elde  edilebilir…  “Silivri  Hukuku”  alt
edilmedikçe, karşıdevrimi durdurmak olanaksızdır…

 İşte o zaman ne halkın huzuru kalır, ne de siyasi partilerin. Unutmayalım
ki,  faşistlerin  gerçek  anlamda  dostu  hiç  olmamıştır.  Onların  sadece  yol
arkadaşları  olabilir.  Yol  bittiğinde  kimseyi  tanımazlar.  Tarih  bunun  acı
deneyimleri ile doludur… O bakımdan faşizme karşı topyekûn bir mücadele
yapmak lazımdır ve CHP bundan kaçamaz, mücadelenin karargâhı olmak
zorundadır!..



“DİNDAR” SİZSİNİZ!..

Başbakan’ın “Dindar nesil yetiştireceğiz” açıklaması ile devirdiği çamı
ayağa kaldırmak için  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  da  devreye girdi.  Başkan
Mehmet Gözen; ”Dindarlık en başta içtenlik ve samimiyettir. Görsel
ve  gösterişçi  dindarlık  gerçek  dindarlık  değildir”  diyerek,   din
bezirgânlığı  yapan  dincilere  aldanmamaları  hususunda  halkı  uyarmak
zorunda kaldı!..

Devleti yönetirken ve bu işi yaparken hangi inançtan olursa olsun herkese
eşit  mesafede  duracağı  sözünü  vererek  iktidar  olanların,  iktidarlarını
sürdürebilmek için bir süre sonra “din ticaretine” başlamaları ve kendi
kötü icraatlarına dinsel öğeler eklemeye kalkışmaları, özünde eleştirilerek
yıpratılmaktan  korktukları  içindir.  Dinci  iktidarlar  genellikle,  bu  tür
icraatlarını  eleştirenleri  din  hizmetlerine  karşı  gelmekle  suçlayarak
kendileri  için  “dokunulmaz”  ayrı  bir  alan  oluştururlar.  Örneğin  cami
restorasyonlarındaki  yolsuzlukları  eleştirenleri,  kolaylıkla   “camilerin
restorasyonuna  karşı gelen  kişiler”  olarak  suçlayabilirler!..  Böylece
muhalefete bırakılan alan iyice küçültülmüş olur.   Ana muhalefet partisi
CHP’nin 60 yıldır bir türlü kurtulamadığı hain tuzak budur!.. Bu nedenle de
hiç  gerekmediği  halde  yıllardır  “İmam  Hatip  Liselerini  biz  açtık”
diyerek,  din  karşıtı  olmadıklarını  anlatmaya  çalışıyorlar!..  Laik  ülkelerin
Ortaçağda bıraktığı bu tartışmalar,  anlaşılan bir  süre daha bizde devam
edecek!..   Hiç  kuşku  yok  ki,  laiklik  ilkesine  bağlı  olan  antiemperyalist
gençliğin  karşısına,   “dindar”  bir  gençlik  örgütleyip  çıkartanlar  da,
antiemperyalist  mücadeleyi,  dine  karşı  bir  mücadele  imiş  gibi  gösterip,
zayıf düşürmek amacıyla hareket etmişlerdir…

 “Dindar nesil” yetiştirmek övünülecek bir şey midir? Dindarlığın karşıtı,
“dinsizlik”  veya  “laik  olmak”  mıdır?  Bu  soruların  yanıtını  “dinsizlik”
olarak verirseniz,  yaptığınız  iş  doğrudan bölücülüğe hizmettir.  Zira tarih
baba bize öğretti ki,  laiklik ilkesinden (ve demokrasiden) uzaklaşan bütün
yönetimler, sonunda teokratik bir düzene geçmek zorunda kalmışlardır…
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70’li  yılların  “dindar”  gençliği,  3 dönemdir  hükümet  olup,  devleti
yönetmektedir.  Şimdi  de  ellerinde  bulundurdukları  devlet  olanaklarını
kullanarak,  gelecek  nesillerin  kendileri  gibi  “dindar”  yetişmesini
istemektedirler!.. Söylemek istediğim, önümüzde bir  “dindar” nesil örneği
bulunuyor!..  Ona  bakarak  “dindar  nesil”in  nasıl  olduğunu  daha  kolay
anlayabiliriz…

Cumhuriyet döneminde yaşadığımız bütün darbelerden her zaman kazançlı
çıkan, darbecilerle kol kola giren “dindar gençlik” olmuştur!..

İktidar olmak uğruna, emperyalizmle açıktan işbirliği yaparak, son yüz yılın
en büyük emperyalist projesi BOP’un içinde yer alanlar, her zamanki gibi
“dindar gençlik” içerisinden çıkmıştır!..

Bugün gibi hatırlıyoruz; 12 Eylül faşist yönetiminin, yoktan yere idama
mahkûm ettiği  gençlerin,  asılmaması için başlatılan kampanyaya, o gün
imza vermeyenler “dindar gençliğin” önde gelenleriydi!..

 Ortadoğu’daki  enerji  kaynaklarının  yağmalanması  projesi  kapsamında
Irak’ı işgal  eden  ve  sonunda  1,5  milyon Müslüman’ı  öldüren
emperyalistlere,  1 Mart Tezkeresi ile yol açmak isteyenleri de  “dindar
nesil”  olarak  tanıdı  bu  millet!..  Elinden  “Kaddaf  İnsan  Hakları
Ödülünü”  aldıktan  birkaç  ay  sonra,  kendi  silahlı  kuvvetlerini
emperyalistlerin  emrine  vererek,  100  binlerce  Müslüman  Libyalının
katledilmesine iştirak edenleri de “dindar” olarak biliriz!..

Daha  birkaç  ay  öncesine  kadar,  Suriye ile  bakanlar  kurulunu  birlikte
toplayanlar, iki ülke arasında bir sorun olmadığı için de sınırdaki mayınların
toplatılmasına karar almıştı. Bunu da unutmuş değiliz. Hiçbir şekilde “iç”
işimiz  olmadığı  halde,   sırf  Amerika  istedi  diye,  Suriye’ye  savaş  ilan
etmeye hazırlanan bu hükümeti yönetenler, gençliklerinde “dindar” değil
miydiler?..

Wikileaks  belgelerinden anlaşıldığına göre, “İsviçre’de  8 ayrı hesapta  8
yüz milyon doları  var” diyerek,  dava arkadaşı Erdoğan’ı,  ABD’ye ihbar
eden ispiyoncu önderler,  “dindar” da;

Zaman, Sabah, Vakit, Akit ve Taraf gibi “tarafsız”(!) gazeteler, hamdolsun
hala   “dindar”  gençliğin  elinde  değil  mi?..  Televizyonların  tamamına
yakınının da durumu aynı maalesef!  “Masumiyet ilkesini” de çiğneyip,
insanların  özel  yaşamını  ortalığa  dökerek,  adaleti  yolundan  saptıran,
yandaş medyanın mensupları “dindar” değil mi?..

 Emperyalizmi dünyada ilk kez dize getiren ve Osmanlı’nın küllerinden bir
devlet  kuran  Ulu  Önderimiz  Mustafa  Kemal  Atatürk’ün,  “Gençliğe
Söylev”ini, “ayet değildir” diyerek, kaldırmak isteyenler “dindar” da;

 Zarar  etmediği  halde  Telekom’u  İsrailliye  satıp,  74  milyonu Yahudi’ye
söğüşletenler, “dindar” değil mi?..

Geçmişte  birkaç  kez  engellendiği  halde,  orman  arazilerini  yandaşlarına
peşkeş çekmek için ısrarla yasalar çıkaranlar “dindar” da;

Başbakan’a  dokunmayı  ibadet sayan,  onun  için  şükür  namazı kılan,
“Tayyib’i üzmek, Allah’ı üzmektir” diye şiirler yazanlar  “dindar” değil
mi?..



Kendileri  gibi  düşünmeyenleri,  “domuz  bağı”  ile  bağlayıp,  canlı  canlı
toprağa gömen Hizbullahçılar, “dindar” da;

Amerika  istedi  diye,  hutbelerden  ayetleri  kaldıranlar “dindar”  değil
miydi?..  “Medeniyetler  ittifakı”,  “Dinler  arası  diyalog”  ve  “Ilımlı
İslam” gibi yıkıcı projeler içerisinde yer alanlar, bize kendilerini “dindar”
da;

Sivas’ta ozanları yakanlar, “dindar” değil miydi?..

Velhasıl lafı daha fazla uzatmayalım. El fenerinin yerine,  “Deniz Feneri”ni
kullanarak, inançlı insanları dolandıranlar da  “dindar”dı!..

Bu örnekleri  daha da çoğaltabiliriz!..  Uzatıp da gerçek dindarların canını
sıkmayalım isterseniz!..

Başbakan  iyi  ki  “tinerci  nesil”  yerine  “dindar  nesil”   yetiştirmek
istediğini söylemiş… Bu vesile ile “tinerci çocukların” sorunları birazcık
dile  getirilmiş  ve  başlatılan  tartışmalar  nedeniyle,  “laiklik  ilkesi”nin
önemi bir kez daha ortaya çıkmıştır… Demek kendiniz yetmezmiş gibi bir
de  gelecek  nesilleri   “dindar”   yetiştireceksiniz!..  Bizim  dünyamızı
karartmak tatmin etmedi galiba. Allah’tan korkun ve hiç değilse, gelecek
neslin yakasından düşün!..

Sonuç bellidir: Laik bir ülkede, “dindarlık”  ve  “dinsizlik” gibi kavramlar
asla  tartışma  konusu  yapılamazlar!..  Dini  değerlere  dayanarak  iktidar
olmak, Ortaçağ’da kalmış bir yöntemdir!..

 “Din” yukarıda sıraladıklarımızı yapmak için izin veriyorsa ve “dindarlık”
bunları yapmaksa eğer, biz “dindar” değiliz ve “Ilımlı İslam” dininize de
asla  girmeyeceğiz!..   Bilesiniz.  Hazır  olanak  var  elinizde,  dilerseniz
“mahkûm numarası” yerine;  “Bu adam dindar  değildir!” sözlerini,
gömleklerimizin sırtına yazın!.. Umurumuzda bile değil!..

Artık dünya alem bilsin ki, “dindar” olan  sizsiniz, biz değiliz!..



DİYANET, MİT VE “KARŞIDEVRİM”!..

Diyanet Başkanlığı’nın bütçesi  2003’te 771 milyon TL iken, 2012’de 3,8
milyar TL’ye çıkartılmış. Artış birkaç bakanlığın bütçesinde daha fazla, 5
katı  aşmış.   AKP’nin  iktidarda  olduğu  10  yıllık  dönemde  kamu
kurumlarından sürekli işçi ve memur çıkartılıyor. İhtiyaç duyulan personel,
Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan karşılanıyor. İmam Hatipliler 10 yıldır bayram
yapıyor. İşe girmek için tek yol, İmam Hatipli olmak. Bu yüzden Diyanet’te
kadro açığı bitmiyor! Doğal olarak bu yöntemle bütün kamu kurumlarının
yönetim   kademelerine,  İmam  Hatipliler  doldurulmuş!..  Kadrolaşma
tamam!.. Denebilir ki, Diyanet İşleri Başkanlığı, son yıllarda din hizmetleri
vermek  yerine,  doğrudan  insan  kaynaklarına  yönelmiştir.  Kurumlar,
personel ihtiyacını buradan karşılamaktadır…

Anlaşılan, Cemaat’in içeriden fethedemediği tek kurum MİT kalmıştır. MİT
Müsteşarını özel yetkili savcılığa çağırmak; her ne kadar cemaat ile milli
görüşçüler  arasındaki  bilek  güreşi  gibi  görünüyorsa  da  işin  başka  bir
boyutu daha vardır. O da itibarsızlaştırdıktan sonra, bir “reform” yaparak,
kurumsal anlamda MİT’i ele geçirmektir.  Silahlı kuvvetler susturulduktan
sonra,  konuşamayan ancak  kurumsal  yapısından  çekinilen  bir  tek  orası
kalmıştı.  MİT’in  ele  geçirildiği  gün,  CHP’nin  kapısına  da  kilit  asılırsa  hiç
şaşırmamak gerekir… CHP’ye ya iktidar ile tam bir işbirliği içinde olacak
şekilde,  yeni  bir  yönetim  altında  ve  sınırları  iktidar  tarafından  çizilmiş
alanlarda  muhalefet  yapma  izni  verirler,  ya  da  kapatırlar!..   İktidar  ile
işbirliğine  giren  CHP’ye  de  bu  noktadan  sonra,  ana  muhalefet  partisi
denemez elbette…

Bugüne  kadar  yaşadığımız  deneyimler  bize  şunları  öğretmiştir:
Karşıdevrimciler  bir  kurumu  ele  geçirmeden  önce,   onu  iyice  yıpratıp
itibarsızlaştırıyorlar.  Sonra  “reform”  adı  altında  yasal  bir  düzenleme
yapıyorlar. Bu düzenleme ile birlikte, eskiler kapı dışarı edilirken, direnenler
Silivri ile korkutulup emekli ediliyor. Ardından da kurum teslim alınıyor. 12
Eylül  Referandumundan  sonra,  yargıda  yaşananlar  aynen  böyleydi…
ÖSYM, YÖK, TÜBİTAK ve diğer pek çok kurumda hep aynı şeyleri yaşadık.
Hepsi de aynı yöntemle susturuldular!..
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Karşıdevrimi  yönetenler,  acaba en son hangi  kurumu ele  geçirerek  son
noktayı koyacaklar?

Bu  sorunun  yanıtını  bulmak  çok  zor  değildir.  Başkanlık  sistemine
geçildiğinde,  karşıdevrim  “zaferini”  açıkça  ilan  edecektir.  Bundan  hiç
kimsenin kuşkusu olmasın.  Arkasında ABD ve AB’nin yer  aldığı,  bundan
daha önemlisi,  halkın %50’den fazlasının desteğini almış bir hükümetin,
bu  kadarla  yetineceğini  beklemek  safdillik  olur!..  İşin  sonuna  kadar
gideceklerine eminim. Anayasa değişikliğini meclisten geçiremezlerse, bu
defa  korkusuzca  halkın  oyuna  başvuracaklardır.  Büyük  olasılıkla,  bu
yöntemle yine sonuç alabileceklerdir.  İşte bu noktada iken bile iktidarın
ortakları güç savaşımına girebilmektedirler. Karşıdevrimin en önemli aktörü
olan  Cemaat,  doğal  olarak  kendi  adayını  Cumhurbaşkanı  yapmak
istemektedir. Milli Görüşçülere göre ise, cumhurbaşkanlığı halkın desteğini
her  seçimde daha da artırarak yüzde 50’lilere kadar getiren Erdoğan’ın
hakkıdır.  Doğal  olarak  onlar  da  Erdoğan’ın  köşke  çıkmasını
istemektedirler…

Cemaat  bu  savaşı  sürdüreceğinin  ve  geri  çekilmeyeceğinin  ilk  işaretini
vermiştir. Hoca Efendi “herkul.org” adlı sitesinde,  (büyük olasılıkla da)
Erdoğan’ı kastederek, “acil reçete”sini açıklamıştır. Gülen konuşmasında,
“güzel  işleri”  menfaatine  kullanmak  isteyen  bazı  siyasilerin,
başkalarının hukukunu ihlal ettiğini söylemiştir… Bugüne kadar iktidara
yöneltilen “başkalarının hukukunu ihlal etme” eleştirilerini, şimdi koalisyon
ortakları birbirine yapmaktadır. Samanyolu televizyonunda bu konuşmanın
yayınlanmasından 1 saat sonra, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile diğer dört
MİT  mensubu  ifadeye  çağrılmıştır.  Bu  bir  rastlantı  olarak
değerlendirilemez!..

Bakalım  AKP’nin  arkasındaki  emperyal  güçler,  ağırlıklarını  koalisyonun
hangi kanadından  yana koyacaklar!…

Emperyalizmin hizmetlerini hangi taraf daha iyi görecekse, hiç kuşku yok
ki, tercih ibresi ondan yana dönecektir… Bu aşamada emperyal güçlerin
tercihini  tahmin  etmek  de  oldukça  zordur.  Bekleyip  göreceğiz…
Koalisyon  ortakları,  “başkanlık  sistemi”nin  üst  yapısını  hazırlarken,
birlikte hareket edecekler. Bundan da kuşku yok.  Üst yapıyı hazırlama işi
devam ederken,   birbirlerini  yıpratıp  tasfiye etmeyi  de deneyeceklerdir.
Tıpkı, devletin özerk kurumlarını ele geçirirken yaptıkları gibi…

Olası  bu  gelişmeler  karşısında,  CHP’nin  tavrı  ne  olmalıdır?  Bizi  birinci
derecede ilgilendiren husus budur.

CHP, bu iktidar kavgasında hiçbir şekilde yer almamalıdır. Milli Görüşçüler
Cumhurbaşkanının görev süresini 7 yıla ayarlarken de taraf olmak doğru
değildi. Zira o hamle de kendi aralarındaki iktidar mücadelesinin bir başka
ayağıydı. Nitekim Abdullah Gül, kendini devre dışı yapacak o yasayı geri
çevirememiştir. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne başvurmasını beklemiştir.
Bırakalım hesaplarını kendi aralarında görsünler. İşin içinde hukuksuzluklar
vardır tabi. Hukuksuzluğun olduğu her yerde, CHP’nin sesini yükseltmesi
son derece doğaldır. Ama hukuksuzluk olan tek alan burası değil ki. Ayrıca
diğer hukuksuzluklara karşı, etkisiz  kalan bir muhalefeti,  bu konuda da
etkili olmadı diye, kimse kınayamaz!..  Çünkü bu hükümet, bütün hukuksuz



icraatlarını “milletin iradesi” ne dayanarak yaptığını ileri sürmüştür. Ne
yazık ki, CHP böyle bir hükümetin karşısına çıkıp, yine “millet iradesi” ile
seçilen  milletvekillerini  korumayı  becerememiştir.  CHP’nin  iki  milletvekili
iktidarla  imzalanan  bir  protokole  rağmen  hala  içeridedir.  Bütün  bunlar
yaşanmamış  gibi,  “Anayasa  Uzlaşma  Komisyonu  masasından
kalkmayacağız”  demek  saçmalıktır!  Hiç  merak  etmeyin,  böyle  bir
muhalefet partisini, bundan sonra da kimse kınamaz artık!.. En insanca ve
en  haklı  olan  “yemin  etmeme”  eyleminde  bile  dik  duramayıp,
tükürdüğünü  yalayan  bir  partiden,   çok  daha  üstün  nitelikli  eylemler,
beklenemez!..

O bakımdan gelinen bu noktada, yeni bir mücadele stratejisi belirlemek
ve  kurultayın  da  onayından geçirdikten  sonra,  derhal  uygulamaya
koymak gerekiyor…

Demokratik bir tüzük hazırlamak çok önemlidir elbette. Fakat CHP ondan
önce,  bu  kurultaylarda  yeni  bir  siyasi  mücadele  stratejisi de
belirlemelidir.  Önce karşıdevrimin  hızını kesip,   durdurması için nelerin
yapılabileceğini tartışması  gerekir.  Ardından  AKP’yi  iktidardan düşürmek
için,  çizmeler  giyilip  yola  koyulmalıdır.   AKP hükümetlerinin  10 yılda
verdiği  tahribatları  hızla  onarmak başka  türlü  mümkün  değildir.  Bu
bağlamda ilk ve acil olarak yapılacak iş,  Anayasa Uzlaşma Komisyonu
masasından  kalkmaktır!..   Boş  işlerle  uğraşmaya  gerek  yoktur.
Ardından,  anayasa  değişikliklerini  engellemek  için,  derhal  ve  AKP’den
önce halka gidilmesi gerekir. Yapılacak en doğru eylem budur…

Bıkmadan,  usanmadan  ve  durmadan  bu  gerçekleri  halka  anlatmaktan
başka yolumuz kalmamıştır. Zira, halkın desteği alınmadan, karşıdevrimin
hızını kesmek veya  durdurmak pek  olanaklı görülmüyor!..,



ŞİKÂYET Mİ “SUÇÜSTÜ” MÜ?

Başbakan Erdoğan,  AKP il  başkanlarını Ankara’ya çağırdı fakat yine bizi
fırçaladı.   70 yıl  öncesine  ait  belgeleri  kürsüden  sallayarak,  CHP’yi
eleştirdi,  İsmet  Paşa’ya  veryansın  etti:  “Bu  ülkede  basın  özgürlüğü
konusunda en son konuşacak kişi  CHP’dir”59 diyerek,  kendi  yaptıklarını,
gündemin arka sıralarına atmaya çalıştı. Anlaşılan, Başbakan eleştirileceği
her konu için 70 yıl öncesinden örnekler getirecek. Bugünlere gelmeye hiç
mi hiç niyeti yok…  Geçmişle  yüzleşmek söz konusu olunca, bizimkiler
balıklama  üzerine  atlıyor.  Atatürk’ü  itibarsızlaştırmak  yarışında,  sanki
onlara birileri  bir görev (!)  vermiş! Başbakan’ın hitabet yeteneği çok iyi
biliyoruz. O halde onun seçtiği minderde ne diye güreşe tutuşuyorsunuz?
Memlekette gündeme taşınacak mesele mi yok!  CHP’nin nasıl muhalefet
yapacağını Erdoğan belirliyor demek hiç de yanlış değil…

Türkiye’de gazeteciler tutuklanıyormuş, basılmamış kitaplar toplanıyormuş
çoğunluğun  umurunda  bile  değil.  AKP ve  ortaklarına  karşı  savunma
mevzisi, yargı bağımsızlığı yitirilirken kazılacaktı. CHP’nin direnişi burada

59 http://www.sondakika.com/haber-kilicdaroglu-na-boyle-seslendi-3320062/Bu ülkede 
basın özgürlüğü konusunda en son konuşacak kişi CHP’dir. Bakınız, tek partili döneme ait 
16 belge var. Aslında yüzlerce belge var ama 16 tanesini getirdim. Bunların çoğunda 
İsmet İnönü’nün imzası var. Elif ba kitabını yasaklamışlar, düşünebiliyor musunuz? Hz. 
Ali’nin renklerini yasaklamışlar. Arapça levhaları yasaklamışlar. Cumhuriyet gazetesi başta
olmak üzere birçok gazeteyi kapatmışlar. Bakın aynı zihniyet dünyasını paylaştıkları Aziz 
Nesin’in Rıfat Ilgaz’ın kitaplarını yasaklamışlar. Yasaklayan CHP. Rıfat Ilgaz’ın Yaşadıkça 
kitabını bakanlar kurulu kararıyla yasaklamışlar. Bakın başka bir belge, Aziz Nesin’in 
Azizname kitabını toplatmışlar. Bakın mahkeme kararı değil Bakanlar Kurulu kararı. İşte 
CHP tarihi budur. Allah’ın izniyle Türkiye bu karanlık süreçlere bir daha dönmeyecek. 

http://www.sondakika.com/haber-kilicdaroglu-na-boyle-seslendi-3320062/
http://cemilcan.gen.tr/2011/12/sikayet-mi-sucustu-mu/


olacaktı.  Ne  yazık  ki,  bu  fırsat  kullanılamadı.  Çünkü  CHP’li  olmayan
atanmış  milletvekilleri  ile  inanç  temelinde  yürüyecek  bu  mücadele
verilemez.  Bu  fırsat  kaçtıktan  sonra  yapılanlar,  habercilikten  pek  farklı
değil.  Örneğin;  tutuklu  CHP  milletvekilleri  ile  komutanlar  için,  “Biz
yargılanmasınlar demiyoruz, yargılansınlar tabi…” denebilir mi?  Bu
sözler “Silivri Hukuku”nu meşrulaştırır. Liderliği boş verin, çağdaş bir insan,
düşmanı dahi olsa,  adil yargılanmasını ister. Adaletli olmadığı bilinen bu
mahkemelerde,  Büyükanıt’ın  yargılanmasını  istemek  de  bunun  gibi  bir
şeydir. Bunu isteyen genel başkan da olsa, CHP’ye yakışmaz! Yargılanacak
olanlar, günü geldiğinde, elbette bağımsız, tarafsız ve adil mahkemelerde
zaten yargılanacaklar… 

Kılıçdaroğlu,  Erdoğan için  gerçekten kolay bir  rakip.  Bunu sırası  geldiğinde
söylüyor da. O nedenle de Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlıktan ayrılması işine
gelmez. Bir an için  Onur Öymen gibi deneyimli ve birikimli  birini  CHP’nin
başında düşünün.  Erdoğan’a okkalı  bir  cevap,  verip  kök  söktürürdü kök!..
Genel  Başkan,  geçen  hafta  CNN  Türk’te  Ahmet  Hakan’ın  sorularını
yanıtlarken, Erdoğan’ın kendisini “Türkiye’yi yabancılara şikâyet etmek”le
suçlamasına  verdiği  yanıt,  CHP adına  verilmiş  olamaz:  “Eğer  siz  bir
toplantıya  gitmişseniz,  orada  ekonomi  konuşuluyorsa  siz  ne
diyeceksiniz?  Oturup  sadece  övecek  misiniz?”  şeklindeki  bu  yanıt,
içeriksiz  ve  son  derece  yavan  kalmıştır.  Ne  yalan  söyleyeyim,  gözlerim  o
noktada Onur Öymen’i aramıştır. Ulusal duruş çok önemlidir, yürek ister. Kem
küm etmekle bu işler geçiştirilemez. Ne yazık ki, CHP kusurlu olmadığı halde,
o konuşmada kusurlu imiş gibi gösterilmiştir!.. 

Bu  nedenlerle   “şikâyet”  konusunu  hafife  alamayız.  Türk  Dil  Kurumu’nun
sözlüğüne  göre,  “şikâyet”  :  Yakınma,  sızlanma anlamına  geliyor.   Şikâyet
makamı  ise,  şikâyet  edenin  üstünlüğünü kabul  ettiği  bir  merci.  Amir
konumunda sayılıyor adeta… Memurun müdürüne şikâyet edilmesinde olduğu
gibi. Halka şikâyette de durum böyledir aslında. Ne de olsa çağdaş demokratik
rejimlerde halk, yetkili en son merci kabul edilir. Erdoğan’a göre, yabancılar
amir  konumunda olduğu için,  Kılıçdaroğlu’nun eleştirilerini,  şikâyet  olarak
algılaması  gayet  normaldir.   Gerçekte  yapılanlar,  eleştiriden  ziyade,  biraz
sitem biraz  da  yüzleşme sayılmalıdır.  Çünkü  Erdoğan  hükümetlerinin
arkasındaki en önemli desteği “yabancılar” olarak isimlendirdiği emperyalist
devletler (ABD ve AB) vermektedir. Dolayısıyla bütün komploların ve hukuka
aykırılıkların arkasında onlar da vardır. Hal böyle olunca, Erdoğan hükümetinin
icraatlarını uluslararası zeminlere taşımak ve eleştirmek, biraz da onları kendi
kamuoyları  önünde   “suçüstü  etmek”  etkisi  yapacaktır.  Kamuoyu  baskısı
üzerlerine yöneltildiğinde, AKP hükümetinin hukuk dışı icraatlarına doğrudan
destek  vermeleri  de  zorlaşabilir.  Bu  anlamda,  CHP Genel  Başkanı
Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları son derece haklı ve yerindedir. En doğru yaptığı
işi “…orada ekonomi konuşuluyorsa siz ne diyeceksiniz” şeklindeki hatalı bir
gerekçeye bağlamasını ise, sürekli savunma konumunda bulunmasına vermek
gerekir…

Kaldı ki,  AKP hükümetlerinin “sır” diye bir dertleri olamaz artık. Emniyet bile,
soruşturmaya başlamadan önce, ABD Elçiliğine brifng verip, yardım istemesi
tam bir skandaldır. Salt bu nedenle bile hükümetin istifa etmesi gerekir. Gel
gör ki, hükümet hiçbir şey olmamış gibi pişkinliğe verebilmektedir. Bu konuda
en son sözü söyleyecek olan AKP’dir. Ayrıca bu acıklı durum, bağımsız olarak
kurulan  devletimizin,  ne  duruma  düşürüldüğünün  de  kanıtıdır.  Dolayısıyla



Başbakan’ın  “yabancı” dediği devletler, gerçekte yatak odalarımıza kadar
girmişler ve her türlü mahrem bilgimize sahiptirler.  Zaten, onlardan gizlimiz
saklımız da kalmamıştır!..  Eski Genelkurmay Başkanının, kızının yatak odası
aktivitelerine ait görüntüleri dahi ellerindedir… O bakımdan, yabancılara göre
Türkiye’ye  özgü  “sır”  niteliğinde  bilgi  kalmamıştır!  Dolayısıyla  “Türkiye’yi
yabancılara  şikâyet  etmek”  boş  bir  laftan  öte,  anlam  taşımaz.  Fakat  bu
sözcüklerle CHP’yi iç kamuoyu önünde köşeye sıkıştırmak ise,  mümkündür ve
Erdoğan’ın da sürekli yaptığı budur…

CHP bu basit tuzaklara her seferinde düşmek zorunda mıdır?..

Erdoğan’a, birkaç cümle ile verilecek yanıt: “Siz, ‘yabancı’ dediğiniz ABD ve
AB karşısında, kendinizi taşeron veya memur gibi hissettiğiniz için, CHP’nin
eleştirilerini,  üst  makama yapılmış  “şikâyet”  olarak  algılamanız  normaldir.
Oysa biz, Türkiye Cumhuriyeti devletinden daha üstün ve “amir” konumunda
hiçbir devleti  görmediğimizden, eleştirilerimizi  “şikâyet” olarak yapmıyoruz.
Tam  aksine,  o  “yabancılar”  suç  ortaklarınız olduğundan,  onları  kendi
kamuoyları  önünde  suçüstü etmek  suretiyle,  utandırmaya  çalışıyoruz.
Kendileri  ile  dünya  kamuoyu  önünde  yüzleşmemiz  bu  nedenledir  ve  bu
yüzleşmeler devam edecek bundan böyle. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran ulu
önderin partisine yakışan budur” şeklinde olabilirdi.



İYİ BİR İKİNCİ ADAM!..

Yurt dışına kaçtığı günden bu yana, gözüm Fetullah Gülen’in üzerindedir.
Ona  dokunanın  yandığını  çok  iyi  biliyorum.   Kendisine  ait  sitede
yayımladığı yazıların çoğunu okumuşluğum vardır. “Kırık testi” programını
da arada bir izlediğim olmuştur. Düşüncelerini beğenmem, çoğu bize göre
değildir.  Siyasi  analizlerinin tümüne karşıyım diyebilirim. Özellikle de bu
son yıllarda  ABD ile yaptığı işbirliği sonunda Müslüman kesimlere yaptığı
telkinleri  kabul  edilemez  bulurum.   Bu  konudaki  en  güzel  örnek;  Mavi
Marmara  gemisi  baskınından  sonra;  “Otoriteye  başkaldırmanın
faydasız  bir  eylem  olduğu”  şeklinde  yaptığı  tavsiyedir.  Çok  basılan
gazetelerdeki  adamlarının  düzeltme  çabalarına  rağmen,60 çoğunluk  gibi
ben de bu sözlerden  ABD veya İsrail’e baş kaldırmanın faydasız olacağı
sonucunu  çıkarttım.  Hoca  efendi,  ABD  ve  İsrail’i  dünyanın  “otoritesi”
olarak Müslüman halklara benimsetmeye çalışıyor.  ABD karşıtlığının hızla
arttığı bir dönemde yaptığı iş küçümsenemez. Ayrıca kolay da değil! Bu tür
örnekleri  çoğaltmak mümkündür…  CHP’nin  ABD’ye gönderdiği  heyetin
aksine, ben Amerikan karşıtı  olduğum için Fetullah Gülen’i  hiç sevmem.
Antiemperyalist  karakterli  CHP tabanındaki  genel  görüşün  de  böyle
olduğuna inanıyorum…

Dünyanın  en  büyük  sivil  toplum örgütü  olduğu  kabul  edilen  “Fetullah
Gülen Hareketi” Türkiye’de 10 yıldır  iktidardadır.  Koalisyon ortağı  olan
eski “Milli Görüş”çüleri dahi, tasfiye edebilecek kadar devlet içinde güç
kazandıkları söylenir… Özellikle de yargı içinde geri döndürülmesi çok zor
bir  kadrolaşma  yaptılar…  Kılıçdaroğlu’nun  bu  yöndeki  soruya,  “Yargı

60 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1000953&Yazar=AK

%DDF%2
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http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalYazar&ArticleID=1000953&Yazar=AK%DDF%252
http://cemilcan.gen.tr/2011/12/iyi-bir-ikinci-adam/


içinde şöyle böyle kadrolaşma vardır demeyi doğru bulmuyorum”
demesi  bu  gerçeği  değiştirmez.  Tam aksine  bu  sözler,  CHP tabanında
“Fetullah Gülen Hareketi”ni,  şirin göstermesi çabası olarak algılanmıştır!..
Acaba  Kılıçdaroğlu  “Fetullah  Gülen  Hareketi”nden  korktuğu  için  mi  bu
kadar temkinli konuşuyor? Ne de olsa Gülen ABD’yi temsil ediyor! Hoca’ya
yakınlığı ile bilinen Zaman gazetesinde, “Aksi takdirde, ‘Bir başbakan vardı’
deyip üzüleceğiz”61 diyebilecek kadar da ileri gitmişler. Kendine güvenen
başbakanı bile iktidardan düşürmekle tehdit eden bu örgütten, korkmamak
akıl  karı  mı? Korkmak insana özgü bir duygu, bunu anlamak mümkün!..
Yoksa, Fetullah Gülen Hoca’ya şirin gözükme gibi bir derdimiz olabilir mi?..

Kimden söz ettiğimi birazdan göreceksiniz!

Fetullah Hoca, kibar ve mütevazı bir adamdır! Kendini övdüğüne hiç tanık
olmadım bugüne kadar.  Bütün siyasi  partiler  içerisinde pek çok hayranı
var.  Çoğu da yönetim kademelerinde. CHP içindeki adamları,  ondan söz
ederken  nedendir  bilinmez  sınır  tanımıyorlar.  Kendi  liderleri  için
esirgedikleri  iltifat  sözcüklerini,  Hoca  için  cömertçe  kullanıyorlar…  Bu
konuda  adeta  birbirleriyle  yarış  halindeler.  Genel  Başkan  Yardımcıları
Gürsel  Tekin  ile  Erdoğan  Toprak’ın,  Hoca’nın  gazetesi  Zaman için  neler
söylediklerinden söz etmiyorum. Onları geçen hafta okumuştunuz…62

Şimdi  nöbeti  Aydın Ayaydın devralmış!  Allah’tan onun kalemi iyi.  Ayrıca
akademisyen de…

CHP milletvekili  Prof.  Dr.  Aydın Ayaydın, resmi internet sitesinde kendini
şöyle tanımlıyor:

 “1951  yılı  Mardin  doğumlu.  İstanbul  İktisadi  ve  Ticari  İlimler
Akademisinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi  Ekonometri  bölümünden  1993  yılında  Profesör  unvanını  aldı.
21.Dönem İstanbul Milletvekili olan Prof. Dr. Aydın Ayaydın, TBMM Medya
Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı ve Plan Bütçe Komisyonu üyeliği
yaptı.  Sarı  basın  kartı  sahibi  olan  Ayaydın;  Takvim,  Sabah  ve  Vatan
Gazetesi’nde  ekonomi  ve  siyaset  alanında  köşe  yazıları  yazmış  olup,

61 
http://www.cnnturk.com/2011/guncel/12/10/zaman.gazetesinden.erdogana.agir.yazi/639991.0/index
.html

62 http://www.halkinhabercisi.com/chpnin-derin-demokrasisi-
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bugüne  kadar  12  bilimsel  kitabı  ve  yüzlerce  makalesi  yayınlanmıştır.
Beşiktaş Asbaşkanı ve Basın Sözcülüğü de yapmıştır”63

 “Vikipedi Özgür Ansiklopedisi”nde hakkında şöyle deniyor: “Kürt kökenli,
Türk  siyasetçi.   Eylül  1992′de  dönemin  cumhurbaşkanı  Turgut  Özal
tarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP’den
milletvekili  adayı  olabilmek  için  istifa  etmiş  ancak  milletvekili
seçilememiştir.  1999-2002  yılları  arasında  ANAP  İstanbul  milletvekilliği
yapmıştır. 2011 seçimleri için CHP’den İstanbul milletvekili adayı olmuş ve
seçilmiştir.64

Milletvekilliği onun alınyazısı sanki! Kim ne diyebilir ki?

Hoca Efendi, ABD’nin Chicago kentinde, 11 Amerikan üniversitesinden ve
dünyanın birçok ülkesinden gelen 21 bilim adamının konuşmacı olarak yer
aldığı  ve üç gün devam eden konferansın gündemiydi.  Hareketin içinde
“yer almayan” bir “tarafsız” gözlemci gibi izleyip, gözlemlerini okurlarına
aktardığını söyleyen Ayaydın’ın, o meşhur yazısına aşağıdaki bağlantıdan
ulaşabilirsiniz.65

Mutlaka o yazıyı okuyun!..

Konferansı düzenleyen Cemaate yakın Niagara Vakfı, bu çerçevede birçok
yabancı  akademisyeni  Türkiye’nin  değişik  bölgelerine  götürüp  hareketi
tanıtma görevi üstlenmiştir. Ayrıca aynı amaçla konferanslar ve “gönüllüler
hareketi”yle faaliyetler de düzenliyormuş. Chicago yerel meclisinde ilk kez
çıkartılan bir yasayla, Niagara Vakfı’nın kurumsal kimliği kabul edilmiş ve
böylece muhatap alınan bir vakıf hüviyetini kazanmıştır.

63 http://www.aydinayaydin.com/DSM/Hakkimda.aspx

64 http://tr.wikipedia.org/wiki/Ayd%C4%B1n_Ayayd%C4%B1n

65 http://haber.gazetevatan.com/gulen-hareketi-bu-kez-okyanus-otesinin-
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Kısaca vakıf, Amerikan devletiyle içli dışlıdır. Bunları da “CHP’li” Ayaydın’ın
yazısından öğreniyoruz.

O yazıyı okuyanlara bir sorum olacak: “Okyanus Ötesi” de denilen “Fetullah
Gülen  Hareketi”ni  tanıtma  görevini  Niagara  Vakfı’dan  daha  etkili  kim
yapabilir?  İstanbul  Belediye  Başkanlığı’na  aday  olacağını  söyleyerek,
Zaman gazetesi hakkındaki sözlerinin tartışılmasını gündemden düşürmek
isteyen  Gürsel  Tekin  demeyin  sakın.  Yanlış  cevap  verirsiniz.   Erdoğan
Toprak’ın  söylediği  sözler  de  birinciliği  alamaz.  “11  Amerikan
üniversitesinden ve dünyanın birçok ülkesinden gelen 21 bilim adamının
konuşmalarını özetleyen Ayaydın’a haksızlık etmeyelim değil mi? Cemaati
tanıtma işinde, Fetullah Hoca bile onun kadar inandırıcı olamaz! Hareketin
Nurettin  Veren’den  boşalan  “ikinci  adam”  kadrosuna,  Ayaydın  yakışır.
Bence atanmasının zamanı geldi.  Sizi  bilmem ama benim adayım Aydın
Ağan Ayaydın’dır!..

Buraya  kadar  sorun  yok  tabi.  Peki,  biri  söyleyebilir  mi,  hareketin  bu
mükemmel tanıtıcısı, neden AKP’den değil de CHP’den milletvekilidir? Bu
sorunun yanıtını CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu verirse, çok daha ikna
edici olacak! Biliyorsunuz genel başkanın önüne geçip, ondan önce cevap
vermek parti  disiplinine  yakışmaz.  Bekir  Coşkun’a,  kurultaylardan sonra
çizmelerini  giyerek,  daha  etkili  muhalefet  yapma  sözünü  veren
Kılıçdaroğlu,  kurultaydan önce parti içine taşıdığı “Okyanus Ötesi” hayranı
milletvekilleri ile ilgili bir açıklama yapsa ne iyi olur. Kim bilir, belki de bu
konudaki açıklamayı kurultayda yapacak!..  

Bu noktada bir sorun daha var. Ona da kısaca değinmek lazım. Ancak  %26
oy  alan  CHP’yi  iktidara  taşıyabilmek  için  hiç  kuşku  yok  ki,  CHP’ye  oy
vermeyen kesimden %20 civarında oy almak lazım. Bu kesim sağ görüşlü
olacağı  tartışmasız.  Bu  işi  başarmak  için  sağdan  adam transferinde  bir
yanlışlık  yok.  Bu  duruma aritmetik  bilen  ve  iktidar  isteyen  kimse  karşı
çıkamaz.  Sorun;  sağdan transfer  edilen  bu kişilerin  peşlerinden kitleleri
sürükleyip  CHP’ye  getirecek  yeteneğe  sahip  olmamalarında.  Ayrıca  bu
yönde bir çaba da sarf etmiş değiller. Yaptıkları tek şey, CHP’yi dönüştürüp,
AKP’ye benzetmek. İnadına bildiğini okuyorlar. Anlaşılan bu beyler, CHP’li
olmayı içlerine sindirememişler…

Bakalım genel başkan kurultayda, bu konuda ne diyecek. Herkes yaptıkları
için  bir  gün  hesap  vermeli.  Hukukun  üstünlüğüne  saygı  ve  parti  içi
demokrasi  bunu  gerektirir.  Bizim  hesap  verme  yerimiz  kurultay  ve
seçmenimizdir. CHP’de hiç kimse dokunulmaz ve imtiyazlı olamaz!.. Yeni
tüzüğün bu etkili denetim yolunu kapatmaması dileğimizdir!..

      



BİZ ERMENİ DEĞİLİZ

Ama

DOĞRUYU SÖYLEYEBİLİRİZ!..

Hrant  Dink  Kayseri’de  katıldığı  bir  panelde  Kürtlere  şunları  söylemişti:
”Kürtler,  Ermenilerin  yüz  yıl  önce  yaşadıklarından  ders  almalıdır.
Emperyalistler gelir,  çıkarlarını düşünür, bizi  birbirimize düşürür, sonra
da çekip giderler. Olan burada kalan bizlere olur.”66 Dink yaşarken Türklere
ve  Kürtlere  içten  bir  çağrı  yapmış:  “Gelin,  bir  arada  yaşamı
savunalım”67demişti.

Nobel ödüllü yazar  Orhan Pamuk  ise, İsviçre’de yayınlanan bir dergiye
verdiği  röportajda “30 bin Kürt’ü ve 1 milyon Ermeni’yi  öldürdük”
demişti…68 Dink de Pamuk da bizim insanımızdır. Biri Türk, diğeri Ermeni’dir
işte…

Buna rağmen, pek çoğumuz Orhan Pamuk’la gurur duyarız. Hak etmediği
halde, Hrant Dink’ten ise nefret ederiz. Bütün Ermenilere karşı önyargılıyız
nedense. Bu söylediğimin kanıtı:19 Ocak 2007‘de, yani cinayetin işlendiği

66 Aydınlık Gazetesi: M. Bedri Gültekin, 22.01.2012

67 http://www.hrantdink.biz/tr/?p=441

http://www.hrantdink.biz/tr/?p=441
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gün, Erhan Tuncel’i arayan Polis Memuru Muhittin Zenit’in  Hrant Dink için
“koyum  a…  gebermişse  gebermiş”  şeklindeki  sözlerine  gizli  onay
vermemizdir!..

Bu nedenle, Hrant Dink davasını anlamaya çalışırken çoğumuz çuvallarız.
Bu  dava  nedeniyle  asıl  kaybettiğimiz  şeyin;  evrensel  hukuk  değerleri
olduğunu  bir  türlü  kavrayamayız  nedense.  Ermenilere  karşı  olan
önyargımız, elimizden “Suçların şahsiliği ilkesi”ni alıp götürür. Farkında
bile olmayız… Bazı Ermeniler; Birinci Dünya Savaşı sırasında,  tehcire tabi
tutulan  akrabalarına  “soykırım”  yaptığımızı  iddia  ediyorlar  diye,  bütün
Ermenilerden nefret mi edeceğiz? Bir Ermeni zarar görsün diye, “Suçların
Şahsiliği İlkesi”nden mi vazgeçeceğiz? Bu bir Ermeni’nin işlediği suçtan
başka bir  Ermeni’yi  sorumlu tutmak anlamına  gelir… Tersi  de doğrudur
tabi…

Uluslararası  alanda  Ermenilerin  Türkleri  köşeye  sıkıştırdığı  bir  dönemde,
onların  içerisinden  çıkmış  sağduyulu ve  yürekli  bir  sesin  kısılmasına
“evet”  diyebilmek,  nasıl  bir  aklın  karıdır,  anlamak  mümkün  değil.  Bu
konuda fazla söz söylemeye gerek yok. Dilerseniz bu noktada sözü Hrant
Dink’e verelim. Bakalım Türkiye’nin temel sorunları hakkında başka neler
söylemiş.69

***

Dink  davasına  bakan  mahkeme,  son  kararında  özetle;  bu  cinayetin
arkasında  örgüt yoktur demiştir.  Kamuoyundan gelen tepkiler  üzerine,
mahkeme  başkanı  geleneğe  ters  düşecek  şekilde,  basın  mensuplarının
karşısına geçip, verdiği kararı eleştirmek zorunda kaldı. Başkanın ürettiği
mazeretler,  kararından  daha  beterdir!  TİB‘den  gelen  kayıtlar
incelenmeden,  karar  verildiğini  kabul  eden  başkan,  kanıtları
incelememelerini  acele  karar  vermek  zorunda  hissetmelerine  bağlamış.
Kamuoyunun mahkeme üzerindeki  baskısı  nedeniyle,  hızlı  karar veren
mahkeme  “bağımsız”  olmadığını  da  kabul  etmiştir.  Zira  bağımsız
mahkemeler,  kamuoyu  da  dâhil  hiçbir  şekilde  kimsenin  baskı  altına
alamadığı mahkemelerdir. Yargılanmakta olan bir Ermeni’yi öldüren kişidir

68 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/03/27/orhan_pamuk_ermeni_tazminati_odeyecek

69 http://www.hrantdink.biz/tr/?page_id=10
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diye,  “tarafsız  ve bağımsız  mahkeme” ilkesinden  de vazgeçemeyiz!..
Bizim için gereklidir…

Başkan diyor ki; TİB‘den gelen kayıtları inceleseydik eğer, bu bizim bir kaç
yılımızı  daha  alabilirdi.  O  arada  5 yıllık  tutukluluk  süresi  dolar  ve  tüm
sanıkların  tahliyelerine  karar  vermek  zorunda  kalabilirdik.  Özür
kabahatten de daha büyük!.. Mahkeme, şüphelilere yasa ile verilmiş olan
“tutuksuz yargılanma” hakkını kullandırmamak için, kanuna karşı hile
yoluna sapıyor. Tutuklu yargılamanın esas alındığı bir dönemde, böylesine
bir yola gidilmiş olmasına da şaşırmamak gerekir!..

Havada uçan sineğin bile izlenebildiği, kozmik odaların delik deşik edildiği
bu dönemde,  Alperen Ocakları’na kayıtlı,   biri  çocuk üç kafasız kişinin
kaçmasına, yerine göre yasa tanımaz bu polis teşkilatı ile engel olunamaz
mıydı? Üç kişinin tutuksuz yargılanmaları mı daha doğrudur, yoksa adaleti
yerine getirmeden yargılamayı bitirmenin mi?..

Mahkeme başkanının  itirafından, bizdeki yargılamaların Orta Çağ’ın bile
gerisine  düştüğü  anlaşılmaktadır.  Mahkeme  TİB‘den  gelen  kayıtları
incelemediğini  itiraf  etmiştir.  Doğal  olarak  bu  kararla  “Her  türlü
kuşkudan  uzak,  kesin  ve  inandırıcı  delillerle,  vicdanı  kanıya
ulaşma” ilkesi de çiğnenmiş bulunmaktadır. Basından öğrendiğimize göre,
TİB kayıtları incelenseymiş olay yerinde bu cinayeti tertipleyen örgütün 5
üyesinin daha izine rastlanabilecekmiş!.. Cinayetten bir kaç dakika önce
Hrant Dink’i  bankaya çağıran kişinin de kim olduğu araştırılmamıştır.  İlk
bakışta müdahil avukatlarının bir eksikliği gibi görünse de mutlak gerçeği
ortaya çıkarmakla görevli olan mahkemenin, kendiliğinden bu araştırmayı
yapması gerekirdi…

Mahkeme başkanı verdiği karardan “tatmin” olmadığını da söylemiştir!…
Demek ki,  mahkeme “Şüphe sanık lehine yorumlanır ilkesi”ni de ihlal
etmiştir!  Öyle  ya,  mahkeme verdiği  karardan tatmin  olmadıysa,  mutlak
gerçeği  de  ortaya  çıkartamamış  demektir.  Başka  bir  deyişle,  hala
mahkemenin  kafasında  aydınlanmamış,  şüpheli  olgular  vardır.  Böyle
durumlarda, ya şüpheyi ortadan kaldırmak için  soruşturma genişletilir
ya da şüpheli konular sanıklar lehine yorumlanarak mahkûmiyet kararı
verilemez. Davaya bakan mahkeme ikisini de yapmamıştır… Neden?..

Mağdur bir Ermeni’dir diye bu ilkeden de vazgeçemeyiz!..

Hrant  Dink  davasında  ihlal  edilmiş  çağdaş  hukuk  ilkelerinden  çok  daha
fazlası,  özel  görevli  mahkemelerdeki  diğer  davlarda  ihlal  edilmiştir.
Nedense bir tek bu davada topyekûn Türkiye ayağa kalkmıştır! Neden? Bu
sorunun doğru yanıtı:  Ermenilerin  hem ülke içinde hem de ülke dışında
örgütlü olmasıdır.  “Bana dokunmayan yılan bin yıl  yaşasın” felsefesine
bağlı  “nemelazımcı”  bir  toplum  olduğumuzun  en  son  kanıtı  da    bu
durumdur denebilir!..

Karara  AKP  iktidarının Ermenilerden önce tepki  vermesi  ve mahkemeyi
yerden yere çalmasının nedeni de hiç kuşku yok ki, karşılarında örgütlü bir
cemaat bulunmasıdır.  Bu cemaat (diaspora) bizimkiler gibi emperyalistlere
taşeronluk yapmamakta, tam aksine onların temel politikalarını etkileme
yeteneğine sahiptirler…  AKP‘liler bir tek ellerine “Hepimiz Ermeni’yiz,
Hepimiz  Dink’iz” dövizlerini alıp yürüyüşe katılmamıştır!..   Yargıya bu



hale getiren de onlardır, ne hikmetse hakimlere en çok bağıran da onlar
olmuştur!..

Şimdi  de  gelelim  bu  davanın  pek  kimselerin  dokunmadığı  en  can  alıcı
yanına:  Mahkeme  Hrant  Dink  cinayetindeki  örgütü  bulamadığına  göre,
GÖREVLİ de DEĞİLDİR!

Böyle  durumlarda  özel  görevli  mahkemeler,  değil  mahkûmiyet
kararı, beraat kararı dahi veremezler!..

Yerel mahkeme, görevsizlik kararı vererek, elindeki dosyayı derhal görevli
ve  yetkili  ağır  ceza  mahkemesine  göndermeliydi… Yargıtay  Ceza  Genel
Kurulu bu hususta  2010  yılının  Şubat  ayında karar vermiş ve bu karar
içtihat haline  gelmiştir.70 Söz  konusu  içtihat,   aynı  genel  kurulca
değiştirilmedikçe, bütün mahkemeleri bağlayıcı niteliktedir. Kanun gibidir
yani.  Görüldüğü  gibi  özel  görevli  ağır  ceza  mahkemeleri,  en  yüksek
kurulların içtihatlarını dahi tanımamaktadırlar!..

 “Ol mahkemenin hükmüne denir mi adalet?”

Böyle mahkemelere insan olan düşmanını bile gönderemez!.. Türk Ulusu
adına karar veren mahkemeler, adil olmak zorundadır!..

Tarih  boyunca  adaleti  bu  kadar  özlediğimiz  bir  dönem  sanırım  hiç
yaşanmamıştır…

70 Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun 23.02.2010 tarih ve E:2009/8-111; K:2010/38 
sayılı kararına göre, Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri yetkisine girmeyen 
suçlarla ilgili MAHKUMİYET veya BERAAT KARARI VEREMEZLER! Bunun nedeni: 
“Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi kendi yetkisine giren suçla ilgili olarak beraat 
kararı verirken, dosya içerisinde bağlantılılık sebebiyle birlikte değerlendirilen 
delilleri (tanık, belge, tutanak, bilirkişi raporu, doktor raporu vb.) kabul ve ret 
ederek bir sonuca varırken gelecekte görevsizlikle gönderilen mahkemenin 
hâkiminin yargılama faaliyetlerini kısıtlamış” olmamak içindir… 



YARGIDA GÜNAH ÇIKARMA PAKETİ

Yargıya hızlandırmayı amaçlayan  100 maddelik reform paketi için özetle
şunları söylemek mümkündür: Hükümet, yürürlükte olan fakat uygulamada
yok  sayarak  çiğnemiş  olduğu  bazı  yasa  hükümlerine,   bundan  sonra
uyacağını bu  reform  paketiyle  taahhüt  etmektedir.  Bilmesek  ikna
olacağız… Oysa “reform” diye sunulan değişikliklerin hemen hepsi, zaten
yürürlükte olan yasalarımız içerisinde var. Bu reform paketinde bizim asıl
görmemiz  gereken,  hükümetin  bazı  temel  kuralları  çiğnemiş  olduğunu
itiraf etmesidir…

Yargıyı  hızlandırmak  diye  bir  çabanın  içerisine  girildiğinde,  adaletin
gerçekleşmesi  de  tehlikeye  girebilir.  Bunu  Hrant  Dink  davasından
görebiliyoruz.   Davaya  bakan  Beşiktaş  14.  Ağır  Ceza  Mahkemesi’nin
Başkanı,  verdiği  karardan  tatmin  olmadığını söylemiştir.  Adalet  için
skandal  budur  işte.   TİB’den gelen kayıtları  incelemeden karar  vermek
zorunda  kaldıklarını  kabul  etmiştir.  Yani  mahkeme,  dosyaya  girmiş
kanıtları incelemeden karar verdiğini itiraf ediyor. Kim bilebilir? Belki o
kanıtlar  incelenseydi,  gerçek  suçlular  da  ortaya  çıkabilecekti.  Mahkeme
“hızlı”  karar vererek asıl suçluları gizlemiş olmadı mı? Bir hukuk devletinde
böyle bir şey kabul edilemez! Suçu ve suçluyu gizlemek yasalarımıza göre
suçtur. Bunu yapan bir mahkeme ise, o zaman sözün bittiği yere geldik
demektir!..

O  davaya  bakan  mahkeme sonuç  olarak  demektedir  ki;   eğer  TİB’den
gelen  kayıtları  da  inceleseydik,  bu  bizim  birkaç  yılımızı  alabilecekti.  O
zaman da  5 yıllık  tutukluluk süresi  dolacaktı  ve biz  de sanıkları  tahliye
etmek  zorunda  kalacaktık.  Böyle  bir  sonuçla  karşılaşmamak  için  acele
ettik ve  hızlı  bir  şekilde  kararımızı  verdik.  Peki  hızlı  karar  verilerek  ne
yapılmış oldu ona bakalım.  Adalet yerini buldu mu? Tetikçileri suç işlemek
üzere  azmettirenler  bulundu mu? Onlara  ceza  verilebildi  mi?  Hayır!..  O
halde, bu yapılan yargılama için “eşeği dövemedik, bari palanını dövelim”
demek  hiç  de  abartı  değildir!..  Adaletin  görevi  sadece  tetikçileri
cezalandırmak değildir. Asıl cezalandırılacak olanlar azmettirenler olmalıdır
ki, cezalandırma ile elde edilmek istenen amaç gerçekleşmiş olsun!..

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/yargida-gunah-cikarma-paketi/


Tutuklama  ve  tahliye kararlarına  gerekçe  yazılmasını  zorunlu  hale
getiren  düzenleme,  sadece  bir  tekrardan  ibarettir.  Mahkemelerinin
kararlarını  gerekçeli  olarak  yazacakları  zaten  yasalarımızda  yazılıdır.  Bu
düzenleme  ile  de  bugüne  kadar  verilmiş  pek  çok  keyf  tutuklama
kararları olduğu kabul edilmiş oluyor. Sırası gelmişken belirtmek isterim ki,
ülkemizde özellikle de özel görevli ağır ceza mahkemelerinde, tutuklama veya
tahliye  istemlerinin  reddi  kararlarında,  gerekçe  olarak  “delillerin
toplanmamış  olması”  gösterilmektedir.  Bu  gerekçe  dahi  başlı  başına
tutuklamaların keyfi olduğunu göstermektedir.  Keyfiliğin olduğu yere  siyasi
amaç ve mülahazalar da girebilir. Böylece tutuklama veya tahliye istemlerinin
reddi  siyasi  amaçlara  bağlanmış  olur…  Bu  sonuca  ulaşmak  için  “derin”
hukukçu  olmak  gerekmez.  Basit  bir  muhakeme  ile  bu  durum  anlaşılabilir.
Kanıtlar  toplanmamış  ise,  insanları  ne  diye  tutukluyorsunuz?  Birinci  soru
budur. Kanıtlar elinizde yoksa insanların suçlu olabileceği kanaatine nereden
ulaşıyorsunuz?   İkinci soru da budur!..

Buradan  yeniden  Hrant  Dink  davasına  dönersek,  verdiği  karardan  tatmin
olmadığını  söyleyen  mahkeme  başkanı  için  rahatlıkla  şunu  söyleyebiliriz:
Mahkeme,  her  türlü  kuşkudan  uzak  kesin  ve  inandırıcı  kanıtlara
ulaşmadan,  başka bir  deyişle  tam bir  vicdanı  kanıya ulaşmadan karar
vermiştir…

Bağımsız  ve  tarafsız  bir  mahkeme  asla  böyle  bir  karar  veremez!..  Ayrıca
“vicdan”ı ve “kanıtları” kullanamayan bir mahkeme Türk Milleti adına karar
veremez…  Zira Türk milleti vicdanlıdır. Örneği Hrant Dink davasından vermiş
olma  nedenimiz:  Bu  davanın  kamuoyunun  hafızasında  canlılığını  henüz
yitirmemiş  olmasıdır.  Özel  görevli  mahkemelerdeki  yargılamaların,  hemen
hemen  tümü  aynı  durumdadır.  Çok  çarpıcı  bir  örnek  olması  bakımından
Mehmet  Haberal davasını  da  hatırlatmak  gerekir.  Biliyorsunuz,   Haberal
hakkında  gerekçesiz ve keyf  tutuklama kararı verdikleri için  9 yargıcımız
tazminata  mahkûm  ettirmişti.  Bu  karar  yüksek  mahkemece  de  onanıp
kesinleşmişti.  Kesinleşmiş yargı kararı ile taraflar arasında husumet oluştuğu
artık  tartışmasızdır.  Bu  durumda  mahkemenin  kendiliğinden  davadan
çekilmesi  gerekirdi.  Kaldı  ki,  Haberal  da  hâkimleri reddederek davasına
başka  mahkemenin  bakmasını  istemişti.  Mahkeme  sanki  hukuk  kurallarına
inat,  davaya bakmaya devam etmektedir. Artık bu mahkemeye bağımsız ve
tarafsız  bir  mahkeme  denebilir  mi?  Bu  mahkemenin  vereceği  karar  Türk
Milleti adına verilmiş kabul edilebilir mi?

4 yıldan bu yana tutuklu bulunan sanıkların aleyhine olan deliller şu ana kadar
toplanmış olmalıydı. Aranan deliller nasıl bir şeydirler ki, “kozmik odalara”
kadar girebilen bu hükümet,  bu davanın kanıtlara 4 yılda ulaşamamaktadır. 4
yılda ulaşılamayan bu kanıtlara 40 yılda ulaşılabileceğinin garantisi nedir? Bu
sorular  bile  özel  yetkili  savcılıkların  ve  özel  görevli  mahkemelerin  çağdaş
anlamda  mahkeme  olmadığını  göstermeye  yetmektedir.  Çağdaş  anlamda
mahkemelerin en temel özellikleri  bağımsız ve  tarafsız olmalarıdır…  AKP
iktidarları boyunca özel yetkili savcılıklar ile özel görevli mahkemelerin cıvığı
çıkmıştır…  Bu  mahkemelerdeki  yargılamalar  nedeniyle  ciddi  ölçüde  itibar
kaybına uğrayan  yargıya,  yeniden  itibar  kazandırmak  için  işte  bu  sözde
reform paketi hazırlanmıştır…

Karşılıksız  çek  yazdığı  için  hapis  cezası  alanları  da  mağdur  gören  bir
anlayış,  piyasaya  olan  etkilerini  tartmadan  alelacele  çekteki  hapis
cezalarını  da  kaldırmıştır.  Hapis  cezası  kaldırılarak  yeni  mağdurlar



yaratılmaktadır.  Bu  defa,  ceza  yaptırımı  olduğu  için  ödeme aracı  olan
çekleri kabul eden iyi niyetli hamiller mağdur edilecektir… Dolayısıyla bu
değişiklik  de  reform  olarak  kabul  edilemez.  Eşlerden  birinin  borcundan
dolayı evde kullanılan (buzdolabı gibi ) ortak malların haczedilemeyeceği
kuralı ise, zaten İcra İflas Kanunumuzda vardır. O halde, var olan bir kuralı
yeniden yasa hükmü haline getirmeye ne gerek var?

En masum ifade ile  bu reform paketini  hazırlayanların,   yürürlükte olan
hukuk kurallarımızı bilmediğini söyleyebiliriz!.. Ama yapılan itiraflar kayda
değerdir!..



SAVUN-MA SUÇ OLUYOR!..

 

Haberi Aydınlık’ta okudum,  içim karardı: Savunma da suç oluyor!

İşçi  Partisi  Genel  Başkanı  Doğu  Perinçek’in  avukatı  ve  kuzeni  Emcet
Olcaytu:“Savunma  yaparken  söylediklerim  hakkında  suç  duyurusunda
bulunuluyor. O davaya gidiyorum savunma yapıyorum, orada da savunma
yapmam ceza  gerekçesi  yapılıyor”  demiş.   38 yıldır  avukatlık  yaptığını
anlatan Olcaytu, “Böyle bir  kararı  ne  27 Mayıs’ta, ne  12 Mart’ta ne de
12Eylül’de görmedim” diyor…71

Geçenlerde  Ulusal  Kanal’da  çok  değerli  hukukçu  Av.  Hasan  Basri
Özbey’i  dinledim.  Önce  mizah  yaptığını  sandım.  Meğer  son  derece
ciddiymiş. O gece Perinçek’in davaya konu 16dakikalık video kaydını izletti
bize. Ülkem adına yüzüm kızardı, bayağı bozuldum. Keşke, yer açılsaydı da
yerin dibine girseydim!..

Hadi gözünüz aydın!.. Haberden okuyorum:

 “Perinçek’e 16 yıl hapis.

26 hapis cezası daha isteniyor.

İşçi  Partisi  Genel  Başkanı  Doğu  Perinçek’e  Ergenekon  davasındaki
konuşmaları nedeniyle açılan 5 ayrı davada 16 yıl hapis cezası verilmesine
avukatları tepki gösterdi.

Perinçek hakkında aynı nedenlerle açılan  6 başka davada,  14  yıldan  26
yıla kadar hapis cezası daha isteniyor.

71 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/emcet-olcaytuya-4-yil-hapis-cezasi-h444.html

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/emcet-olcaytuya-4-yil-hapis-cezasi-h444.html
http://cemilcan.gen.tr/2011/12/savun-ma-suc-oluyor/


Avukatlar adına açıklama yapan İşçi Partisi Genel Başkan Vekili Av. Hasan
Basri  Özbey,  Silivri’de  savunmanın  suç  olduğunu  kaydetti.  Özbey,
Perinçek’in cezalara gerekçe olarak gösterilen konuşmalarını da izlettirdi…

Silivri’de savunma da suç sayıldı

Perinçek,  1 yıl  9 ay hapis cezası aldığı konuşmasında reddi hâkim talep
ediyor.

Perinçek,  savunmasında,  Anayasa  Mahkemesi  Başkanı  Haşim  Kılıç’ın
İBDA-C’nin dergisinde Ankara Temsilciliği yaptığını söylediği için de 1 yıl 9
ay  hapis  cezasına  çarptırıldı.  Perinçek’e  aynı  konuşmada,  3  Ergenekon
savcısının da adı geçtiği için, ayrıca  1’er yıl,  9’ar aylık3 ayrı hapis cezası
daha verildi.

Perinçek’in duruşmada Abdullah Gül’ü eleştirdiği konuşması hakkında da
1 yıl 2aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası isteniyor.”72

Haber özetle böyle…

Sen hey!  “İki kişiden biri”, sana söylüyorum!..

Hani  12 Eylül Referandumunda bize “Ben bu anayasa değişikliklerine
‘ileri demokrasi’ye geçmek için “evet”  diyorum, aynı nedenden dolayı
AKP’ye üçüncü kez  oy  vereceğim” demiştin… Anımsıyor  musun? Şimdi
sana söylüyorum,  beni biraz dinle artık:

1982 Anayasamızın  36. maddesine  göre,  herkes,  meşru  vasıta  ve
yollardan  faydalanmak  suretiyle,  yargı  mercileri  önünde,  davacı  veya
davalı olarak  iddia ve savunma ile  adil yargılanma hakkına sahiptir.73

Eski  Türk  Ceza  Kanunu’nun  486.  maddesinde  “savunma
dokunulmazlığı” konusunda düzenleme vardı.

O  maddeye  göre;  Tarafların  veya  vekil,  müdaf,  müşavir  yahut
kanuni  mümessillerinin  bir  dava  hakkında  kaza  mercilerine
verdikleri dilekçe, layiha veya sair evrakın yahut yaptıkları iddia

72 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/perinceke-16-yil-hapis-cezasi-h355.html

73 A. Hak arama hürriyetiMADDE 36- (Değişik: 3.10.2001-4709/14 md.) Herkes, meşru 
vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri 
önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/perinceke-16-yil-hapis-cezasi-h355.html


ve  müdafaaların  ihtiva  ettiği  hakareti  içine  alan  yazı  ve
sözlerinden  dolayı  takibat  yapılmaz.”  denmekteydi.74 Bu  maddenin
karşılığı  olarak,  yeni  yasanın  128.maddesinde:”  Yargı  mercileri  veya
idari makamlar nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia
ve savunmalar kapsamında, kişilerle ilgili olarak somut isnatlarda
ya  da  olumsuz  değerlendirmelerde  bulunulması  halinde,  ceza
verilmez.” Şeklinde bir düzenleme yapılmıştır.75 Hukuk mektebinde biraz
mürekkep  yalamış  herkes  bilir  ki;  hakkın  hukuka  aykırı
kullanıldığından  söz  edebilmek  için,  karşı  tarafın  suçsuzluğu
bilinerek,  onu  zarara  uğratmak veya  küçük  düşürmek kastıyla
hareket ediyor olması gerekir. Ya da olayla ilgili ciddi ve inandırıcı delil veya
emarelerin bulunması gerekir.

***

Çağdaş  hukuk  sistemlerinde  iddia  ve  savunma  hakkının  her  türlü
etkiden  uzak  olarak  kullanılması  esastır. Bir  davada,  tarafların  yargı
mercileri  önünde  iddia  ve  savunmalarını  hiçbir  endişeye  kapılmadan

74 Madde 486 - (Değişik madde: 09.07.1953 – 6123/1 md.)    Tarafların veya vekil, 
müdafi, müşavir yahut kanuni mümessillerinin bir dava hakkında kaza mercilerine 
verdikleri dilekçe, layiha veya sair evrakın yahut yaptıkları iddia ve müdafaaların ihtiva 
ettiği hakareti mutazammın yazı ve sözlerinden dolayı takibat yapılmaz.
    Dava ile ilgili olmayan ve ilgili olduğu takdirde dahi iddia ve müdafaa hududunu aşan 
hakareti mutazammın yazı ve sözler yukardaki fıkra hükmünden hariçtir.
    Birinci fıkrada yazılı hallerde salahiyetli kaza mercilerince kanunen muayyen olan 
inzibati tedbirlerden maada tecavüze uğrayanın talebi üzerine tazminata 
hükmedilebileceği gibi hakareti mutazammın yazı ve sözlerin evrak ve zabıtlardan kısmen
veya tamamen kaldırılmasına da karar verilebilir.
     Bu fasılda beyan olunan cürümlerden birinin irtikâbından dolayı hüküm sudurunda 
mahkeme cürümün icrasına vasıta olan yazı ve resim ve sairenin müsaderesini ve ortadan
kaldırılmasını emreder. Ortadan kaldırılamayan yazılar üzerine fıkrai hükmiyeyi tahşiye 
eyler.

75 İddia ve savunma dokunulmazlığıMADDE 128. - (1) Yargı mercileri veya idarî makamlar 
nezdinde yapılan yazılı veya sözlü başvuru, iddia ve savunmalar kapsamında, kişilerle 
ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz değerlendirmelerde bulunulması hâlinde, ceza
verilmez. Ancak, bunun için isnat ve değerlendirmelerin, gerçek ve somut vakıalara 
dayanması ve uyuşmazlıkla bağlantılı olması gerekir.



serbestçe yapabilmeleri  gerekir.  Bu  serbesti,  dava  konusu  olayın
aydınlığa  kavuşmasına,  bir  başka  anlatımla,  hakkın  meydana  çıkması
amacına  hizmet  etmelidir.  Ancak  böyle  olduğu  takdirde,  Anayasanın
öngördüğü meşru vasıta ve yollara başvurulmuş olur…

Hiç kuşku yok ki, bu hukuka uygunluk sebebinin esası, gerçeğin ortaya
çıkarılması  ve adaletin  yerine  getirilmesi  için  kabul  edilmiştir.  İddia  gibi
savunma  da  ceza  korkusu  olmadan  gerçekleri  ortaya
koyabilmelidir.   Herhalde   “savunma dokunulmazlığı”  zırhı  altında,
kişilere hakaret edilebilmesine yasaların izin verebileceği düşünülemez. Bu
sebeple, maddenin 2. fıkrası savunma dokunulmazlığında, sınırın aşılmış
olması durumunda, failin cezalandırılacağı belirtmektedir..

 “Savunma dokunulmazlığı  sadece yargılama organlarına verilen
dilekçe,  layiha,  başka  belgeler  ve  bu  organlar  karşısındaki
konuşmalar,  savunma  ve  iddialar  için  söz  konusu  olur”…
Yargıtay’ımız,  savunma  dokunulmazlığını  tanımlayan  bir  kararda:
“Savunma  hakkı  nedeniyle  sövme  suçunda  hukuka  uygunluk  nedenini
düzenleyen  T.C.  Yasasının  128.  maddesinin  uygulanabilmesi  için,
söylenen  sözlerin davanın  yazgısını  belirlemede  zorunlu  ve
davanın konusuyla mantıksal açıdan bağlantılı bulunması, iddia ya
da  savunmaya  yarar  sağlaması  gerektiği  gözetilerek,  sorunun  bu
açıdan  tartışılması  ve  söz  konusu  maddenin  nesnel  ve  öznel  koşulları
irdelemesi  zorunlu  iken,  sözlerin  savunmaya  yönelik  bulunduğu
gerekçesiyle hüküm kurulması…”  gerektiğini belirtmiştir…

Öte yandan; Avukatlar konu mankeni değillerdir. Talep edecekleri şeyleri
en  zorlu  bir  şekilde  savunur, vurgular  ve  hakkı  sonuna  kadar
ararlar.  Bu  onların  asli  görevidir.  Savunma  hakkı,  nedeniyle  hakaret
suçunda hukuka uygunluk nedenini düzenleyen Yasanın  128.maddesinin
uygulanabilmesi  için,  söylenen  sözlerin  davanın  yazgısını
belirlemede  zorunlu  ve  davanın  konusuyla  mantıksal  açıdan
bağlantılı  bulunması  ve  savunmaya  yarar  sağlaması  gerekir.
Sorunun bu açıdan tartışılması ve söz konusu maddenin nesnel ve öznel
koşulları irdelenip araştırılması gerekir… O halde, kesin olarak denilebilir ki,
savunma dokunulmazlığının da bir sınırı mevcuttur. Bu sınır haklı
yararları korumanın çizdiği sınır ile belirlenir. Diğer bir deyimle dava
ile korunan çıkar,  haklı gösterdiğinden daha öteye gitmeyen, bir taşkınlık
teşkil etmeyen, hakkın korunması için gerekli bulunan ve yersiz biçimde
saldırgan olmayan, objektif  bir üslupla yapılan savunmadır ve hukuka
aykırı değildir…

Buna  karşılık,  avukatın,  temsil  ettiği  tarafın  çıkarlarının  korunmasının
gerektirdiği ölçüyü ve objektif bir tartışma sınırını aşan, yersiz ve icapsız
olarak karşı tarafın kişiliğini hedef tutan, onu küçük düşürmeye ve
dürüst  olmayan  bir  kişi  olarak  göstermeye  yönelik  saldırıları,
hukuka aykırıdır ve avukatın sorumluluğunu gerektirebilir.  Başka
bir  deyişle,  karşı  tarafın  kişisel  ilişkilerini  rencide  edebilecek  savunma,
davanın amacını haklı gösterdiği, bu savunma gerçekten esasa yararlı ve
etkili  olduğu,  hatta  zorunlu  bulunduğu takdirde,  hukuka aykırılıktan söz
edilemez.  Bu  bakımdan,  savunma  sınırının  saptanmasında,  her  şeyden
önce, iddia ve savunmaların karşı tarafın kişiliğini ihlal edici görülen



bölümlerinin bağımsız olarak değil, bütün içindeki yerine göre bu
çerçeve içinde değerlendirilmesi ve bu yol ile savunmanın hukuka
aykırı olup olmadığı yönünün belli edilmesi gerekir…

Ne Zaman Hukuka Aykırılık Söz Konusudur?

Aynı kanun maddesinin ikinci fıkrasına göre ise “Dava ile ilgili olmayan
ve ilgili olduğu takdirde dahi iddia ve müdafaa hududunu  aşan hakareti
mutazammın  (içine  alan)  yazı  ve  sözler,  yukarıdaki  fıkra  hükmünden
hariçtir” hükmünü getirerek sınırsız bir serbesti getirmemiştir…

 “Bir davada tarafların yargı mercileri önünde iddia ve savunmalarını hiçbir
endişeye kapılmadan serbestçe yapmaları gerekir. Ancak bu serbesti,
dava  konusu  olayın  aydınlığa  kavuşması,  bir  başka  anlatımla,  hakkın
meydana  çıkarılmasına  vesile  olması,  amacına  hizmet  etmelidir.  Böyle
olduğu  takdirde  Anayasanın  öngördüğü  meşru  vasıta  ve  yollara
başvurulmuş olur. Ancak o dava sebebiyle söylenmesinde ve yazılmasında
yarar bulunmayan, diğer bir deyişle, davanın aydınlığa kavuşmasında ve
hakkın  meydana  çıkarılmasında  hiç  bir  olumlu  etkisi  olmayan,  hakareti
oluşturan yazı ve sözlerin kullanılmasında meşruiyet vardır denilemez. Bu
gibi  durumlarda  iddia  ve  savunma  sınırı  aşılmış.  “Savunma
Dokunulmazlığı”nın tartışmalı olmakla birlikte, kabul gören görüşe göre,
bu bir hukuka uygunluk sebebidir. Elbette savunma dokunulmazlığı da
sınırsız değildir. Suç yükleme, tanıkları yalan beyana teşvik, tehdit, iftira
suçları bu kapsamda yer almaz.  Hakaret ve sövme suçları açısından
da  bu  dokunulmazlık  sınırsız  değildir.  Bunun  savunma
dokunulmazlığı  içinde  yer  alması  için;  hakaret  veya  sövme
bulunduran yazı veya sözlerin davayla  ilgili  olması ve karşıdakini
küçük  düşürme  ve  rencide  etme  değil,  savunma  amacı  ile
söylenmiş  veya  yazılmış  olmaları  gerekmektedir.  İlgili  söz  ile
mantıki nedensellik  yeterlidir,  ayrıca  “uygun  nedensellik  bağı”nı
aramak gereksizdir…



Yukarıda sözü edilen ulusal ve uluslararası mevzuat76 karşısında, İşçi Partisi
Genel Başkanı ile avukatı, savunmalarını yaparken,  savunma sınırlarını
aşarak hakaret  ettiler  denilebilir  mi?  Perinçek’in  savunma  sırasında
kullandığı  sözler  nedeniyle,  kendisine  verilmiş  bulunan  16 yıl  hapis
cezasını hukuk mantığı ile açıklamak olanaksızdır.  Özel görevli ağır ceza
mahkemelerinde  savunma  yaparken,  hesaplı  konuşmak  durumunda
bırakılan sanıklara, genel mahkemelerde verilen bu cezaların anlattığı tek
şey  vardır.  O  da:  Şu  ana  kadar  “hak”  olarak  bildiğimiz  savunma,  bu
dönem hükümete muhalif olanlar için “suç” haline dönüştürülmüştür!.. Bu
durumun  ise,   iki  sorumlusu  vardır.  Birincisi  her  önüne  gelen  sandığa
düşünmeden  oyunu  atan  “iki  kişiden  biri”,  diğeri  ise,  “yetmez ama
evet” diyen aymazlardır!..

Bizim gücümüz sandığa kadardı, başka ne yapabilirdik ki?!..

76 Anayasa’nın 36. maddesinde ve Avrupa İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri 
Korumaya Dair Sözleşme’nin 6. maddesinin 3. bendinde 
düzenlenen iddia ve savunma hakkında, Anayasa’nın 13. maddesinde 
düzenlenen savunma hakkının kısıtlanmasında, Avrupa İnsan Hakları 
Sözleşmesi’nin 6. ve Anayasa’nın 90/son maddesindeki düzenleme nedeniyle, iç 
hukukta doğrudan uygulanması gereken Birleşmiş Milletler Kişisel ve Siyasi 
Haklar Sözleşmesi’nin 14. maddelerinde düzenlenen adil yargılanma hakkında, 
Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi ile Anayasa’nın 19. maddesinde
düzenlenen fikir özgürlüğünde, Kişisel ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi’nde ve İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’nin 8.maddesinde 
düzenlenen hak arama özgürlüğü ve 11. maddesinde düzenlenen masumiyet 
karinesinde, Birleşmiş Milletler Avukatların Rolüne İlişkin Temel İlkeler 
Bildirgesi’nde ve 1136sayılı Avukatlık Yasası’nın 1, 2, 34 ve 35. maddelerinde 
düzenlenen avukatların hak ve ödevlerinde, Anayasa’nın 2. maddesinde 
düzenlenen hukuk devleti ilkesinde ve 5237 Sayılı Yasanın 21. maddesinde 
düzenlenen kast tanımından ve nihayet, Yargıtay Ceza Genel 
Kurulu’nun 20.10.1998 gün ve 255-316 sayılı kararında savunma 
dokunulmazlığının sınırları belirlenmiştir.



“BURASI BAĞIMSIZ BİR CUMHURİYETTİR!..”

 “Annan Planı”77 konusunda AKP iktidarı ile ters düştüğü için siyasetten
çekilen  KKTC’nin  kurucu  Cumhurbaşkanı  Rauf  Denktaş, çok  kötü  bir
zamanda  veda  etti.  Fenerbahçe’nin  “ordinaryüs”  lakaplı  efsane
futbolcusu  Lefter de  aynı  gün  yaşama veda etmişti.  Bu nedenle  onun
“Herkes Akritas Planı’nı78 okusun” öğüdü futbol amigoları ile holiganların
şamatasına karışıp gitti.  Oksijen tüpüne bağlanmadan önce, “Hristofyas”
diye bağıran Denktaş,   Rum yönetimi  lideri  Dimitris  Hristofyas  ile diğer
Rum liderler için, kızı Ender Vangöl’e “Söyle kendilerine burası bağımsız
bir  Cumhuriyettir”  demişti…  Talat  Paşa  Komitesi’nin79 de  kurucu
başkanı olan Denktaş’ı çok arayacağımız kesin… O gerçek bir düşünce ve
inanç  adamıydı.  Öyle  olduğu  için  de  son  cümlesinde  “bağımsızlık”
vurgusunu yapmadan gitmedi…

77 Annan Planı, Türk ve Rum kesimleri halinde bölünmüş Kıbrıs Adası’nın bağımsız bir 
devlet olarak birleştirilmesini öneren Birleşmiş Milletler planıdır. Adını, planı ortaya 
atan Kofi Annan’dan alır.Plan, Kıbrıs adasının İngiliz üsleri bölgesi haricinde kalan 
kısımlarının bağımsız ve federal nitelikte bir devlet olacak şekilde birleştirilmesini 
öngörüyordu. Plan gereğince Birleşik Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki bakanlıkların en az üçte biri
Türklerden oluşacaktı. Devlet başkanlığı ve başbakanlık makamları on ayda 
bir Türkler ve Rumlar arasında değişecekti.
Nisan 2004′de KKTC ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde yapılan referandumlar ile 
oylamaya sunulan plan, Türk tarafından % 65 kabul gördüğü halde Rum oylarının % 76 ret
şeklinde olduğundan hayata geçirilememiştir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Annan_Plan
%C4%B1
Annan Planı Özeti: http://www.abbulteni.org/pdf/ANNANPLANItrOZET.pdf

http://www.abbulteni.org/pdf/ANNANPLANItrOZET.pdf
http://tr.wikipedia.org/wiki/Annan_Plan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Annan_Plan%C4%B1
http://cemilcan.gen.tr/2011/12/burasi-bagimsiz-bir-cumhuriyettir/


Bu olay nedeniyle bir kez daha gördüm ki, “holigan”ların sayısal çokluğu,
siyaset  dünyamızı  her  zaman  tehdit  etmiştir.  Futbolumuzun  ünlü  ismi
Lefter  için  Şükrü  Saraçoğlu  Stadyumu’ndaki  törenlerde,  hasta  haliyle
Başbakan bile saatlerce beklemek zorunda bırakıldı. O tören bütün ulusal
kanallardan gün boyu canlı veriliyordu.  Rauf Denktaş ile ilgili haber ise,
birkaç satır sadece. Futbol taraftarının gönlünü almak için özenle kurulan
cümleler, sanki bir kurtarıcıyı uğurlar gibiydi.  Bu hassasiyet, siyasi parti
liderlerinin  yayınladıkları  mesajlarda  da  bütün  çıplaklığı  ile  kendini
gösteriyordu.  Sonuç  itibariyle  Lefter,   centilmenliği  öne  çıkan,  iyi  bir
futbolcuydu. Hepsi o kadar… Centilmenliğin hayal olduğu ülkemizde,  bir
centilmene bu kadar değer verilir işte!.. O kadar da olsun…

Geri kalmış ülkelerin baskıcı yönetimleri,  futbola, futbolcuya ve taraftara
boşuna  değer  vermiyor!..  Zamanı  geldiğinde,  ülkeyi  onlarla
yöneteceklerdir!  Yoksa siyasette futbolcuların,  şarkıcıların  işi  ne?  1970
yılında  yaşama gözlerini  yuman,  mantık  ve  matematik alanında  çığır
açmış  çalışmalar  gerçekleştiren  ve  bu  çalışmalarını  felsefe alanına  da
yayan Britanyalı  ünlü  filozof  Bertrand Russell’in,   İngiliz  toplumu için
söylediği;  “Bir  toplum  at  yarışı  ve  futboldan  başka  bir  şey
düşünmüyorsa;  o  topluma  başkan  olacağıma  av  köpeği  olmayı
tercih ederim” şeklindeki  sözleri,  tarihin solmuş sayfalarında kalmıştır.
Futbol ayakla oynansa da hala pek çok ülkede baş tacıdır.  70’li yıllarda,
Portekiz’in diktatörü Salazar’ın  3f (fado; arabesk müzik,  festa; eğlence
ve  futbol) olarak bilinen, halkı  uyuşturma  formülünde,  futbol  üçüncü
sırada da olsa yerini her zaman almıştır…

Yıllardır  beynimi  kemirip  duran  bir  soru  kalmıştır  aklımda.  Şimdi
paylaşmanın  sırası  mı  bilmem.  Ama  paylaşacağım  sizinle:  Şöhretli  bir

78 Akritas Planı, 1963 yılı başlarında Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetinde çoğunluğa 
sahip Kıbrıs Rumlarının, Kıbrıs Türklerini yönetimde zayıflatarak daha sonra Kıbrıs 
Cumhuriyeti’ni Yunanistan ile birleştirmeyi amaçlayan plandır. Enosis fikrinde 
olduğu gibi Yunanistan ile Kıbrıs’ın birleşmesi şeklinde anılır.

79 Talat Paşa Komitesi: Talat Paşa Komitesi “Ermeni Soykırımı” yalanlarına karşı Türk 
tezlerini savunmak ve dünyaya duyurmak ve ulusal güçler içinde ortak bir enerji üretmek 
için vatansever aydınlarca kurulan bir mücadele platformudur.Talat Paşa Komitesi, 
koşulların dayatması sonucu, var olan bir boşluğu doldurmak  amacıyla  kuruldu. Sivil 
diplomasiyi yürütüyor da denebilir.



futbolcu olmak, genç delikanlıların  rüyası  olabilir,  bu anlaşılır  bir  şeydir.
Peki,  babalar  erkek  çocuklarının  futbolcu  olmaları  için,  neden  maçlara
götürüp, daha bebek iken, şartlandırmaya başlarlar? Her çocuk futbolcu
olabilecek yetenekte değil ya! Sonra futbolla bir ülke ne kadar kalkınabilir?
Sporun ülke  ekonomisindeki  yeri  nedir?  Acaba taraftar  olmak da sporla
ilgilenmek midir?  Bu tür sorulara kendi başıma bulduğum yanıtlar,  beni
hiçbir zaman tatmin etmemiştir!..

En geç bu akşam, sarı lacivertli formalar sandıklardan çıkartılıp ütülenecek
biliyorum.  Beni  duymadınız  galiba,  Bayanlar,  Beyler!  Koskoca  Rauf
Denktaş’ı uğurluyoruz!.. Asıl ay yıldızlı, kırmızı çizgili, beyaz bayraklarınızı
çıkartmanız gerekmez mi?  Çünkü, Başbakan’ın dediği gibi Rauf Denktaş
“bitmiş biri” değildir!..

O, son ana kadar, “Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir” diyen Ulu
Önderimizin peşinden gitti.   Doğru bildiği  yoldan hiçbir  zaman sapmadı
rahmetli.  Son cümlesini  dahi “bağımsız” sözcüğü ile taçlandırmıştır.  82
yaşındaki delikanlı,  2000’li yıllarda bile; karda, kışta, çamurda ve soğuğa
aldırmadan,  pek çok Avrupa ülkesinin  sokaklarında,  ülkesinin onuru için
mücadele vermiştir. Yürüyüş kolunun en başında hep o vardı. Talat Paşa
sanki  mezarından  çıkmıştı!..  Vurulduğu  noktaya  gelip  dikildi.  Yanında
yürekli ve inançlı dava arkadaşları da vardı. Elini havaya kaldırdı ve: ”Biz
soykırım yapmadık,  vatan savunduk.  Ermeni  soykırımı yalandır”
diye avazı çıktığı kadar bağırdı…

Bu sözleri nedeniyle anavatanında   “örgüt” üyeliği ile suçlanmıştır!..

Veda  ederken  söylediği  “…burası  bağımsız  bir  cumhuriyettir”  sözü,
KKTC için değil, asıl  bizim içindir!..  Ay yıldızlı,  kırmızı çizgili, ak bayrağı
çıkartın şimdi!..

Anısı önünde saygıyla eğilelim!.. Belki affeder bizi!..



HAFTALIK NOTLARIM VE BİR FARKLI YORUM!.

Geçen iki hafta içinde yaşadıklarımız o kadar çok ki, bir yere not etmeden
hepsini akılda tutmak oldukça zordu…  Hafta boyunca not alıp durdum:

(1)Beşir  Atalay,  Uludere’de  TSK’nin  bombardımanı  sonucu  yaşamını
kaybeden kaçakçılarla ilgili  olarak  TBMM’nde açıklama yaparken; olayın
geçtiği  bölgeyi  “BÖLÜCÜ  TERÖR  ÖRGÜTÜ  MENSUPLARINA  TERK
EDİLMİŞ  BÖLGE”  olarak  tanımlamış.  Böylece  AKP iktidarının  bazı
bölgelerden çekildiğini ve buraları bölücü terör örgütü mensuplarına terk
etmiş  olduğunu  öğrenmiş  oluyoruz!.  Bu  açıklamanın  üzerinde  kimse
durmamış.  Neden?  Topraklarımızın  bir  parçasının  terör  örgütüne  terk
edilmiş olması normal mi?..

(2)Odatv yazarı  Müyesser Yıldız  Uğur,  savunmasını  yaparken mahkeme
heyetine “kitap çekmiş”!.. Yazdığı kitapları heyete gösteren Uğur: ”Şu bir
bomba,  şu  bir  molotof,  şu  da  bir  silah”tır  demiş!..   Bir  diğer  tutuklu
gazeteci Nedim Şener, duruşmaları izlemeye gelen Uğur Dündar’a dönüp,
“Tiyatroya  hoş  geldiniz”  demiş… “Bağımsız  ve  Tarafsız  Yargı”nın  ne
kadar  önemli  bir  kurum  olduğunu,  bu  iki  hareket  yeterince  anlatıyor
sanırım.  12  Eylül Halk  Oylaması  ile  “Güçler  Ayrılığı  İlkesi”  yok
edilmeseydi, mahkemeler böyle tiyatro haline gelmezdi!.. Ah!.. “İki kişiden
biri”  ah! Elin kırılmasın senin!..

(3)Atatürkçülüğü  “hakaret”  olarak  kabul  eden  “Atatürkçü  Mümtazer
Türköne”nin,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Kurumu yönetimine atanmasına
tepki gösteren gençlere karşı tepkisi oldukça sert olmuş. Seviyeyi bayağı
düşüren  “Atatürkçü”  Türköne,  protestocu  gençleri  kastederek;  “İt  ürür
kervan yürür” demiş.  Aralarında “Atatürkçü Mümtazer”in, profesörlük
unvanına  sahip  olduğunu  bilenler  kafalarını  sağa  sola  sallamışlar!..
Çocuklar,  hocanın sözlerinin doğru olduğuna kanaat getirince ondan söz
ederken  “Atatürkçü  Mümtazer”  demeye  karar  vermişler!..  Bendeki  akla
bakın, onlara uydum işte…

(4)Bir  teröristin babası  TBMM’nde ilk  kez dinleniyormuş.  Mecliste  2009
yılında  Şırnak’taki  Gabar  Dağı’nda  güvenlik  güçleriyle  girdiği  çatışmada

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/haftalik-notlarim-ve-bir-farkli-yorum/


hayatını kaybeden PKK militanı Ahmet Şerif Karakaya’nın babası Mehmet
Karakaya’yı  dinlemişler.   Gazetecilerin,  dağdaki  PKK militanı  olan  diğer
oğlu  için  “Eve  dön  çağrısı  yapacak  mısınız”  sorusuna;  Karakaya:
“Oğlumun ölmesini  istemiyorum”  şeklinde  yanıt  vermiş…80 Ben,  bu
yanıttan  oğlunun  geri  dönmesini  istemediği  sonucunu  çıkartıyorum.  Siz
görüşünüzü söylemeseniz de olur!..

(5)Hürriyet  Gazetesi  yazarı  Yılmaz Özdil’in  köşe yazısından anlaşıldığına
göre, bir teröristin babası da  TBMM’nde şöyle konuşmuş: ”Gerilla şehit
kabul edilsin, ailesine tazminat ödensin.” Aklınızda bulunsun, bu talep
Başbuğ’un tutuklanması ile eş zamanlıdır. Peki, buna ne diyorsunuz? Yanıt
istiyorum…

(6)26.  Genelkurmay Başkanı  İlker  Başbuğ’un  tutuklanması  için   yandaş
televizyonlara  koşan  kabine  üyeleri,  sanki  yargı  bağımsızmış  gibi  :”Bu
yargının  işidir”  demişler!..  Size  göre  de  bu  savunma  ile  “Bizim  bu
olaylarda bir dâhilimiz yoktur” mu demek istiyorlar? Ben şahsen kendilerini
çok inandırıcı buluyorum!..

(7)“Ilımlı Muhalefet” yapmayı üstüne vazife edinmiş Sözcü Gazetesi’nde,
Kılıçdaroğlu’nun bir açıklamasına yer verilmiş. CHP Genel Başkanı: ”CHP’li
olup  da,  CHP’ye  oy  vermeyin  diye  kampanya  açan  kişilere  karşın,  bir
önceki  seçimlere  göre  daha  iyi  oy  aldık.  Bu  Brutuslar partiye  ihanet
etmeselerdi,  genel  seçimlerde  %35 oy  alacaktık”  demiş.  Suçlamasına
katılırım, doğrudur.  Ama verdiği  oran öyle değildi!  Kılıçdaroğlu ilk  genel
seçimler  için  hedefi  %40 olarak  göstermişti.  Yoksa  istifa  ederim  de
demişti.81 Şimdi  5 puanı  hangi  gerekçe ile  geri  alıyor?  %26’ya  bir  şey
demiyorum. Genel Başkan’ın kendi ile çelişmesi hiç de şık değil!..

(8)Hukuka  aykırılıklara  kılıf  hazırlamakla  görevli,  Anayasa  Komisyonu
Başkanı  Prof.  Burhan  Kuzu,  tutuklanan  eski  Genelkurmay  Başkanı  İlker
Başbuğ  için:  ”Terör  örgütü  kurmakla  suçlanmıyor  paşa,  örgüt
kurmakla  suçlanıyor”  diyerek,  TSK’nin  silahlı  terör  örgüt  gibi
gösterilmesinin  önüne  geçmeye  çalışmış!..  Nafile  bir  çaba  tabi.  Hocayı
“Prensilvanya Basını”nın kuzu gibi dinleyeceğini hiç sanmam.  Kaldı ki,
Anayasamıza göre,  Genelkurmay Başkanları, Yüce Divan sıfatıyla Anayasa

80 http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1225009&title=meclis-ilk-kez-bir-pkklinin-babasini-dinledi-

artik-kucaklasalim

81 http://www.youtube.com/watch?v=xTeUy_EyOa0

http://www.youtube.com/watch?v=xTeUy_EyOa0
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1225009&title=meclis-ilk-kez-bir-pkklinin-babasini-dinledi-artik-kucaklasalim
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1225009&title=meclis-ilk-kez-bir-pkklinin-babasini-dinledi-artik-kucaklasalim


Mahkemesi’nde yargılanır. Bu konu hiç gerekmediği halde hukukçuları da
ikiye bölmüş. Anayasa’nın 148. Maddesine göre; “Genelkurmay Başkanı
ve kuvvet komutanlarının” görevi ile ilgili suçlardan dolayı, Yüce Divan
sıfatıyla  Anayasa  Mahkemesi’nde  yargılanması  gerekir.82 Genelkurmay
Başkanı’na  isnat  edilen  “hükümeti  yıkmaya  teşebbüs”  ve  “terör
örgütü yöneticisi olma” suçları;  “görevinin verdiği yetki” ile ilgilidir.
Emrindeki  700 bin  kişilik  ordu  ile  hükümeti  yıkacaktı,  tek  başına  değil
herhalde. Bu durum karşısında sözü edilen terör örgütünün de TSK olması
gerekiyor.  Aksi  halde  ortada  başka  bir  silahlı  örgüt  bulunduğuna  ilişkin
kanıtlar  gösterilmesi  gerekiyor.  Belki  de  kanıtlar  henüz
toplanmamıştır, kim bilir? Yıllardır tutuklu bulunanlar için tutuklama sebebi
hep bu gösterilmiyor mu?

Hal böyle olunca, isnat edilen suçlamalar, ancak ve ancak Genelkurmay
Başkanlığı’na Anayasa ve diğer yasalarla verilmiş  yetkilerle işlenebilir.
Bu durum karşısında, davaya bakma görevinin, Anayasa Mahkemesi’nde
olması  kadar  doğal  bir  şey  olamaz.  Ne  var  ki,  darbe  ve  karşı-darbe
dönemlerinde  “özel  görevli”  mahkemeler,  her  davaya
bakabilmektedirler!  Buradaki  duruma  da  o  nedenle  fazla  şaşırmamak
gerekir.  Nitekim  hükümetin  baş  akıl  hocası  Prof.  Burhan  Kuzu:  “Süreç
doğru  işliyor”  diyerek  tartışmalara  son  noktayı  koymuştur.  Bundan
sonraki yetki ve görev itirazları bir işe yaramaz!..

(9)Hükümet  Sözcüsü  ve  Başbakan  Yardımcısı  Bülent  Arınç,  eski
Genelkurmay Başkanı’nın tutuklanması ile ilgili olarak: “Bu çok önemli ve
üzüntü verici bir olaydır” diyerek, hükümetin nelere  muktedir olduğunu,
çok  daha  etkileyici  cümleler  ile  ifade  etmiştir…  “İnternet  Andıcı”
davasındaki  bazı  sanıkların “Sayın K.na Arz” ifadesinin,  İlker Başbuğ’u
işaret ettiğini belirten Arınç, bunun bir “atfı cürüm” olduğunu söyleyerek,
aslında  tutuklanmanın  ardında  Başbuğ’un  eski  silah  arkadaşları
bulunduğuna da işaret etmiştir. Yiyenler için tabi!..

(10)Diyanet İşleri Başkanlığı 23 Ocak 2012’de başlayacak yarıyıl tatilinde,
Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullardaki öğrenci, veli ve öğretmenler
için özel umre turu organize ediliyormuş.  Okullara gönderilen duyuruda;
öğrencilerin,  bilgi,  görgü  ve  tecrübelerinin  artırılması ve
pekiştirilmesine katkıda  bulunmanın  amaçlandığı  belirtiliyormuş.  Bu
öğrencileri  ve  öğretmenleri  umreye  gönderme  işi,   “harcırah”  almak
suretiyle  ekonomik  durumunu  biraz  düzeltmesi  için  bazı  yandaş
memurların,  yurt  dışına görevli  olarak gönderilmelerine benziyor… Nasıl
olsa 16. ekonomiyiz. Devletin kesesi deniz…

VE FARKLI BİR BAKIŞ AÇISI

82 http://www.tbmm.gov.tr/a

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm


Her ne kadar iç ve dış basın, Başbuğ’un tutuklanmasını Ilımlı İslamcılarla,
Laiklerin “son” çatışması gibi göstermeye çalışıyorsa da olay öyle değildir.
Bence  bu  son  tutuklamayı,  Cemaatle  Erdoğan  arasındaki  bilek  güreşi
olarak değerlendirmek gerekir. Erdoğan hükümetinin göreve atadığı ve son
derece uyum içerisinde çalıştığı, kabine üyelerinin “arkadaşı”  Başbuğ’u,
üstelik de emekliye ayrılmasından 1,5 yıl sonra ve yeni bir kanıt olmadığı
halde;  tutuklamak  da  neyin  nesi  oluyor?..  Biri  çıkıp,  bu  durumu  geri
zekâlıların anlayacağı basitlikte anlatabilir mi?..

 Bir kere suçlamalar en ağır cinstendir…  Anımsayınız, bazı subaylar, sırf bu
tür  suçlamayla  karşı  karşıya  kaldıkları  için  intihar  etmişlerdi!  Son
operasyonda, Cemaat’in, Erdoğan’a atmak istediği esaslı bir kazıktan söz
ediyorum. Bu hamle ile bir taşla iki kuş vuracaklar. Bir taraftan, devlete
kimin  egemen olduğunu  kamuoyuna  duyurarak  güç  kazanırken,  diğer
taraftan, arkasındaki yüzde 50’ye yakın halk desteğine rağmen, ebetteki
de kansız  bir  “iç darbeyle”,   Erdoğan’ı  da teslim almayı  hesaplıyorlar!
Okyanus  ötesinden  yapılan  planlama  bence  böyledir.   Özetle,  bu  olup
bitenleri,  ortaklar  arasındaki  güç  savaşının  muharebeleri  gibi
değerlendiriyorum!..

Bu  nedenle  26.  Genelkurmay  Başkanı’nın  tutuklanmasına,  emekli
milletvekillerinin  maaş  artışını öngören  yasanın,  Çankaya’dan  geri
dönmesi  üzerine  gün  yüzüne  çıkan,  gizli  güç  savaşının devamıdır
diyorum…  Bu  şekilde,  gerçekte  kimin  iktidar  olduğu  da  kamuoyuna
anlatılmış olacak. Koalisyon içindeki çatlağın, daha fazla gizlenebileceğini
hiç  sanmıyorum.  Mızrak  çuvala  sığmıyor  artık.  Erdoğan’ın,  o  yasanın
virgülünü  dahi  değiştirmeden,  yeniden  Çankaya’ya  gönderin  şeklindeki
talimatı üzerine yaşananlar karşısında Arınç’ın özür dilemesini anımsayınız.
Oyun oynamıyorlar, kibarlıklarına aldanmayınız. Bu bilek güreşi,  giderek
birinden  birinin  tasfiye  edilmesine  kadar  uzanabilir.  Cumhurbaşkanlığı
seçimi yaklaştıkça,  bu savaşın daha da şiddetleneceğini sanıyorum!.. 

Eski  Genelkurmay  Başkanı  İlker  Başbuğ’u,  terör  örgütü  yönetmekle
suçlamak, aynı zamanda  700 bin kişilik Türk Silahlı Kuvvetleri’ni terörist
olarak ilan etmektir.  Aklı başında olan hiç kimse, eninde sonunda  altında
kalacağı böyle bir suçlamayı göze almaya cesaret edemez!..  Anlaşılan şu
andan itibaren, koalisyon ortakları arasında  güven bunalımı  başlamıştır.
Süreç çelme takan takana şeklinde ilerleyeceği için bunu da yapıyorlar!..

TSK için “terör örgütü” nitelemesi  çok ağırdır.  Bu tür ifadeler,  bir  tek
“özel yetkili  savcılık”larca hazırlanan iddianamelerde kullanılabilir!  30
yıldan fazla bir süredir, teröristlerle dişe diş mücadele eden bir orduyu, bir
günde terör örgütü ilan etmek akıl karı mıdır? Elbette hayır. Az yukarıda
PKK’nın siyasi uzantısı olan BDP’nin Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın,
Genelkurmay  Başkanı’na  söylediği  sözleri  okudunuz.  Hatırlatırım,  orada
sözü edilen Genelkurmay Başkanımız, hâlihazırda görevde olan Orgeneral
Necdet Özel’dir… Sırrı Sakık’ın TBMM’nde askerlere yönelik sözlerini de
anımsayın.  Silahlı  Kuvvetlerimizin  mensuplarına  bu hakaretleri  yapanları
cesaretlendiren  kimlerdir?  26.  Genelkurmay  Başkanı’nın  “terörist”
suçlaması  ile  tutuklanmasını  isteyen  “Özel  Yetkili  Savcılık”  ve  talebi
uygun  gören   “Özel  Görevli  Ağır  Ceza  Mahkemesi”  ağır  vebal
altındadır!.. Benden söylemesi…



Hukuk ve akıl, adli tatile çıkınca, saçma sapan ne varsa, gelip onların yerini
doldurabilir!…

Nitekim İçişleri  Bakanlığı  Mülkiye  Müfettişi  ’nin  hazırladığı  AKP’li  Elazığ
Belediye’sindeki  ihale yolsuzlukları ile  ilgili  soruşturma raporu öyledir.
Elazığ’daki  Özel  Yetkili  Savcılık  tarafından “yolsuzluğun kanıtı” olarak
değerlendirilip,  iddianame  düzenlenmesinde  kullanılırken;  aynı  rapor
İstanbul’daki Özel Yetkili Savcılık tarafından,  Odatv  davasında,  “AKP’yi
yıpratmak için yapılmış terör faaliyeti” olarak değerlendiriliyor!.. Özel
yetkili savcılıkların, en önemli  “özelliği” de bu olsa gerekir!… Öte yandan,
özel  görevli  mahkemelerin,  gerçek  anlamda  bir  mahkeme  olmadığının,
bundan daha geçerli kanıtı gösterilemez!..

Sonuç  olarak  denebilir  ki:  Asıl  büyük   tuzak Başbakan  Erdoğan’a
kurulmuştur!..   Son tutuklamayı,  AB ve  ABD desteklemiştir.  Bu nedenle
Başbakan’ın  işin  üzerine  gitmesi  çok  kolay  değildir.  Önü  daha  baştan
kesilmiştir!..  Başbakan’ı uyarmak benim görevim değildir elbette… Onun
yeteri kadar akıl hocaları vardır. Acaba onlar, bugün yanında mıdır? Onu da
birlikte yaşayıp göreceğiz!..

Kim ne derse desin, hükümet, bir kere koalisyon ortağına elini kaptırmıştır.
Şimdi  kolunu  kurtaramıyor.  Bu  defaki  oyun  “Kol  kırılır  yen  içinde  kalır”
deyimi  ile  izah  edilecek  gibi  değil.  Başbakan’ın  kolunu  omuzdan
koparmaya  çalışıyorlar…  Kol  mu  güçlü,  asılanlar  mı?  Onu  da  yakında
göreceğiz!..

Muhalefet ne yapıyor?

Muhalefeti boş verelim artık. “İzinli muhalefet” bu kadar olur işte.  CHP
ve  MHP her  zamanki  gibi  hayal  dünyasında  geziniyorlar.  En  büyük
düşmanımız  olan  ABD  ve  AB’nin  desteği  ile  bir  gün  iktidara
getirilebileceğini umuyorlar!. Ölme eşeğim ölme…

Bizim için asıl önemli olan “İki kişiden biri”dir. Onun ise durumu giderek
ağırlaşıyor. Zavallı olan biten karşısında şaşırıp kalmış. Aşağı tükürse sakal,
yukarısı bıyık…

En iyi seçenek tükürüğü yutmaktır tabi!..  O da öyle  yapıyor!..



“TESEV’İN Yeni CHP’Sİ”!..

Atatürk’ün  benim  en  büyük  eserim  dediği  Cumhuriyet’in  yıkılması  için
içeriden ve dışarıdan saldırıların en üst düzeyde yoğunlaştığı bir dönemde,
Mustafa Kemal’in  kurduğu partide,  onun koltuğunda oturan bir  genel
başkanın  aşağıdaki  konuşmasını  dinledikten  sonra;  üzülerek  söylemek
zorundayım  ki,  Cumhuriyeti  yıkmak  isteyenlerle  kol  kola  girdiğinden
kuşkulandım!.. Mideme kramplar  girdi, kahroldum!..

Olup bitenler karşısında kuşkulanmayıp da ne yapsaydım?

Kılıçdaroğlu’nun  06.01.2012 günü  akşamı  Ulusal  Kanal’da  yaptığı
konuşmanın  tam  metnini,  yakında  Aydınlık  Gazetesi’nde  okuyacağız.
Büyük olasılıkla, bu konuşmayı Ulusal Kanal da birçok kez yayınlayacak. O
zaman gerçeği siz de görecek ve bana hak vereceksiniz…

Ne yazık ki,  sözünü ettiğim konuşmayı  CHP’nin resmi internet sitesinde
sansürlemişler!.. 

CHP’de Genel Başkan’ı sansürlemek oldukça ilginç değil mi? Kılıçdaroğlu
mu yoksa sansürcüler mi genel başkan?

Peki, ama neden?

Genel Başkan’ın konuşmasının en önemli bölümleri, konuşma metninden
çıkartılmış!   Bu  işin,  onun  bilgisi  dışında  yapılmaması  mümkün  mü?
Kılıçdaroğlu,  o  akşamki  konuşmasında  “CHP  Türk  Ordusunu  savunuyor
mu?” şeklindeki soruya da kaçamak bir yanıt verdi. Öyle bir yanıt verdi ki,
evlere şenlik.  Sanki  TSK’nin komuta kademesine yöneltilen suçlamalara
inandığı  izlenimini  veriyor!..  Sanki  hemşerisi  Tunceli  Milletvekili  Hüseyin
Aygün gibi o da “Ergenekon” palavralarına destek veriyor! Sanki bunların
işi; iktidar sözcülerinin “Türkiye normalleşiyor” sözünü güçlendirmek!..
Zaten  bu  söylemle  AKP’nin  yargı  eli  ile  uygulamaya  koyduğu  karşı
devrime meşruiyet kazandırılmıyor mu? POP’un izin verdiği ölçüler içinde
muhalefet yapmaya muhalefet mi denir?  Kılıçdaroğlu’nun o akşamki diğer
söylediklerinin  ise  bir  kıymeti  harbiyesi  yok.  O  kadarını  her  CHP üyesi

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/tesevin-yeni-chpsi/


söyleyebiliyor!..  Bir  tek  bu  dönemde parti  yönetiminin  söylemi,  sıradan
üyelerin çok gerisinde kalmıştır!..

O  akşam  Halil  Nebiler,  CHP Adana  Milletvekili  eski  büyük  elçi  Faruk
Loğoğlu başkanlığındaki  heyetin,  Amerika  ziyareti  sırasında  söylediği
“Anti-Amerikan  değiliz”  şeklindeki  sözlerini  hatırlatarak,  CHP’nin
emperyalizm karşısındaki duruşunu sordu. Ne hazindir ki, Kılıçdaroğlu, bu
soru karşısında “CHP antiemperyalisttir” diyemedi! Bu soruya da kaçamak
bir  yanıt  verip  topu  yine  taca  attı.  Hiç  kuşku  yok  ki,  CHP’nin temel
karakteristiği  antiemperyalist  olmasıdır.   “TESEV’in  Y-CHP’si”nin  en
büyük emperyalist ABD’ye, diyet borcu mu var? Ya da iktidara getirilme (!)
olasılığına  karşı,  peşinen  borçlanmayı  mı  teklif  ediyor?  ABD’ye  şirin
gözükme  çabası  neden?  Bu  durum  başka  nasıl  açıklanabilir?..  Sanki
CHP’nin iktidara gelmesine ramak kalmış da bu noktada  ABD’nin çelme
takmasını engellemek istiyor!.. Bu çocukça düşünceye kargalar bile güler!..
Uludere’deki ilk bombalamayı ABD‘nin kontrolündeki predatörlerin yaptığı
ortaya  çıktı.  Türk  uçakları  16-18 dakika  sonra  olay  yerine  gelmişler.
Kılıçdaroğlu’nun aradığı “İstihbaratı kim vermiş” sorusunun yanıtı nihayet
bulundu. ABD‘ye ne diyecekse diyebilir artık!..

Acaba  Y-CHP Genel  Merkezi,  Genel  Başkan’ın  TESEV konusunda
söylediklerini, resmi sitesinde neden doğru aktarmamıştır?  Genel Merkez,
Genel Başkan’ın söylediklerinden şimdi utanıyor mu? Programı izleyen ve
CHP’ye gönül vermiş, eski bir yönetici olarak, bu soruyu şimdi soruyorum.
CHP’yi  yönetenleri  sorgulamak  zorunda  hissediyorum  kendimi.  Bu  iş
partililerin  omuzlarındadır.  Parti  dışında  atış  zaten  serbesttir.  Örneğin
Cumartesi  akşamı,  Ulusal  Kanal’daki  söyleşinin;  TESEV ile  ilgili  bölümü
yeniden  yayınlandı.  Yapılan  “CHP’ye  vurmak  sporu”  kapsamında
değildir.  Zira  Halil  Nebiler’in  sorusuna  Kılıçdaroğlu’nun  verdiği  yanıt,
Gerçek Gündem sitesinde yayımlandığı gibidir:

“TESEV’den istifa etmeyeceğim. TESEV bir dernek değil ki istifa edeyim.
Vakıf… Kurucularından  biri  de  benim.  Ben  dilekçe  verip  üyelikten  istifa
ediyorum desem bile, bunun hukuken bir geçerliliği yok… Ben kurucu üye
olduğum zaman ne Soros vardı ne de başka bir şey… TESEV’e üye olmak
suç değil.  Ben sadece TESEV üyesi  değilim ki.  Ben aynı  zamanda Vakıf
2000’in  de  üyesiyim.  Vatandaşın  Vergisini  Koruma  Derneği’nin  de
üyesiyim.  Biz  bir  dönem  geliyor  ‘Neden  sivil  toplum  kuruluşlarına  üye
olmadınız?’ diyoruz. Üye oluyoruz bu kez de ‘Neden üye oldun’ diyoruz.
TESEV’e sadece ben değil, partimizden çok sayıda üye var. Üye olan çok
sayıda aydın var, iş adamı var. Araştırma yapan, şu anda, Ergenekon’dan
içeride yatan insanlar da var TESEV’den yardım alan ya da TESEV adına
çalışma yapan…”

SUNUCU HALİL  NEBİLER:  ”Siz  üye  olduğunuzda  Soros  yoktu  ama,  artık
Soros var. Soros, Büyük Ortadoğu Projesi anlamında çalışan bir vakıf haline
dönüştürdü TESEV’i… O anlamda sordum.”

KILIÇDAROĞLU: ”Hayır. Ama vakıftan istifa edilmez ki. Mahkeme kararıyla
kurucu üyeler  kimdir,  şunlar.  Bitti  o  kadar.  Hani  TESEV’in  sabah akşam



toplantılarına katılsam hadi bu eleştiriye yine diyeceğim olsun. Yok öyle bir
şey.”83 

Şimdi Söğütözü’ne,  Y-CHP Genel Merkezi’ne geçelim.

Y-CHP’nin  resmi  sitesinde  bu  konuşma  makaslanarak  şu  şekilde
verilmiştir:

Halil NEBİLER- İzin verirseniz ben bir soru sormak istiyorum. İki şey var
aslında ……………… Mehmet Yavuz Mersin’den soruyor. Amerika ile ilişkiler,
Amerikancılık.  Bunların  sebebi  de Faruk Loğoğlu’ydu zannediyorum. Biz
anti Amerikan değiliz dedi. Şimdi CHP’nin bu TESEV konusu sizinle ilgili.
CHP’nin  durumu nedir?  Bu Amerika  ziyaretleri  nedir?  Ve anti  Amerikan
değiliz demek nedir?

Kemal KILIÇDAROĞLU- Ben TESEV’e kurucu üye olduğumda böyle bir şey
yoktu. TESEV’e üye olmak suç değil ki. Ben sadece TESEV üyesi değilim.
Ben aynı zamanda Vakıf 2000’inde üyesiyim. .

Gazeteci- Efendim siz üye olduğunuzda Soros yoktu ama artık Soros var ve
Soros Büyük Ortadoğu projesinin finansörü?

Kemal  KILIÇDAROĞLU-  CHP’li  heyetler  niye  Amerika’ya  gidiyor?  İki  kez
Amerika’ya  gittiler.  Biz  sadece  Amerika’ya  gitmiyoruz  ki,  biz  sesimizi
Cumhuriyet Halk Partisi’nin sesini  dünyaya duyurmak istiyoruz. Ben Kuzey
Afrika’ya da gittim. Ben Brüksel’e de gittim. Heyetlerimizde gitti. Paris’e de
gittik, heyetlerimiz gitti. İngiltere’ye gittik, heyetlerimiz gitti. Almanya’ya
gittik heyetlerimiz gitti. Gençlik kollarını gönderdik. Onlarda gitti. Biz bütün
dünyaya CHP nedir,  Cumhuriyet  Halk  Partisi  nedir  dünyaya anlatıyoruz.
Suriye’ye de gittik.84

Burada duralım!

Genel  Başkan’ın  ağzından  duyulan:  “TESEV’e  sadece  ben  değil,
partimizden çok sayıda üye var” itirafı üzerine, şu soruyu sormak zamanı
geldi:  CHP’ye  üye  olan  diğer  TESEV  üyeleri  kimlerdir  ve  hangi
görevlerdedirler?  Neden CHP’liler  CHP’ye  üye  olurken  bir  sürü  zorluklar
yaşar da Soros’un85 TESEV’ine üye olanlar kolaylıkla yönetim kademelerine
gelebilirler, hatta örgütü tanımadan milletvekili bile olabilirler?..

83 http://www.gercekgundem.com/?p=429121
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Artık  Y-CHP’nin  Genel  Başkanı,  TESEV  hakkında  partilileri  bilgilendirsin.
Mademki  bundan  böyle  mücadelemizi  TESEV’lilerle  omuz  omuza
vereceğiz,  “yol  arkadaşlarımızı”   şimdiden  tanımamız  iyi  olur!..  Seçim
kampanyasında  saptadığımız  bazı  gerçekleri  o  zaman  kimseyle
paylaşamadık.  50 yıldır  CHP’nin  ayak  basmadığı  yerleşim birimlerindeki
insanın canını acıtan yakınmalar haklıymış!.. Diyorum ki: Keşke bugünleri
göreceğime, yer yarılsa da yerin dibine girseydim!..

Şimdi başka bir noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum:

Anımsayanlarınız  var  mı  bilmem.  “İhbarcı  bir  subayın”  CD’sinden  çıkan
örgütlenme şemasında,  TESEV’in de içinde bulunduğu  Soros Vakfı’nın,
aslında bir  Musevilik örgütlenmesi olduğu ileri sürülüyor! Bu şemada86

gösterilen örgütsel ilişkilere, hemen inanmak gerekmiyor tabi! Bizim için
sorun; orada anlatılmak istenen ilişkiler ya doğruysa kuşkusu ile başlıyor!
Genel Başkan bir an önce: “Bu şema eski Genel Başkan’ımız Deniz
Baykal’a yapılan gibi Soros’a yapılmış bir komplodur” diyerek, bu
haberi yalanlasa çok iyi olacak. Ya da bize SOROS VAKFI veya TESEV’den
söz edilince,  ne yapacağımız gerektiğini söylesin!..

Galiba  Atatürkçülerin  sürgüne  gönderildiği  ve  ardından  CHP Genel
Merkezi’nin  SOROS  örgütüne  teslim edildiği  o  korkunç  kaset
operasyonunu, yeniden tartışacağız. Bunun zamanı geldi de geçiyor gibi…
Dönemin Genel Başkanı  Deniz Baykal’ın,  veda konuşmasını bugün gibi
hatırlıyorum.  O  gün  Atatürk’ün  koltuğundan  kalkarken,  Prensilvanya’nın
“samimiyetine”  inandığını  söyleyerek,  Fetullah  Gülen’e  teşekkür
etmişti. Şimdi bunun için hayıflanıyor mu bilmem. Dün gece ben dişlerimi
sıkmaktan  iki  dişimi  kırdım.  Dilerseniz  o  konuşmayı  bir  kez  daha
dinleyelim.   Şimdi  arkanıza yaslanın ve aşağıdaki  6 numaralı  bağlantıyı
tıklayın. Bu ibret verici konuşmayı sonuna kadar izleyin lütfen. Hatta iki kez
dinlerseniz Baykal’ın ne kadar önemli  hususlara vurgu yapmış olduğunu
göreceksiniz. Çaylar benden!..87

85 http://tr.wikipedia.org/wiki/George_Soros

86 http://kehaber.org/2009/11/19/1057/
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Ey emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri!

TSK’yi  teslim  alabilirsiniz.  Basını  satın  alıp,  yandaş  yapabilirsiniz.
Demokratik kitle örgütlerine baskı yapıp, onları da susturabilirsiniz belki.
Hatta  emperyalizme  karşı  direnişin  madalyalı  kalesi  CHP’yi,  alçakça
komplolarla ele geçirebilirsiniz de.  7 düvele karşı kahramanca çarpışarak
bu ülkeyi kurtaran ve Cumhuriyeti kuran Kuvayı Milliyecilerin Cumhuriyet
Halk  Partisi’ni  dahi  “TESEV’in  Yeni  CHP”sine  dönüştürmeye
gücünüz yetebilir!.. 

Ama siz  ve yerli  uşaklarınız;  unutmayınız  ki,  dünyada bir  tek bu kutsal
topraklar üzerinde iki  defa yenildiniz.  Sizi  tarihte yerlerde süründüren o
şanlı orduların komutanı Mustafa Kemal’di. Şimdi ise, siz onu bağrından
çıkartan, onurlu Türk Milletini teslim almak istiyorsunuz!  Biliniz ki, bunu
asla başaramayacaksınız! Çok daha avucunuzu yalarsınız! Bu yüce ulus,
daha nice Mustafa Kemal’ler çıkartacak!…

Göreceksiniz!..



ÖNCELİĞİ KATIRLARA VERMEK GEREKİR!..

Bugünlerde ağzını açan her  “uzman”,  bizi Uludere’de silahlı kuvvetlerin
bombalayarak  öldürdüğü  13-17 yaşlarındaki  gençlerin,   “masum
kaçakçılar”  olduğuna inandırmaya çalışıyor. Zaten yetkililerin bu yörede
kaçakçılığa  eskiden  beri  göz  yumduğunu,  o  insanların  yaşamak  için
başka  çareleri  olmadığını  ileri  sürerek;  dinleyenleri,  ölenlerin  PKK’lı
olamayacağı kanaatine vardırmak istiyorlar.  Böyle bir sonuç, doğal olarak
PKK’nın  “özerklik”  ve  “Kürtlerin  kaderini  tayin  etme  hakkı”
şeklindeki  nihai amacına dönük propagandalara ortam hazırlar. Öyle de
oluyor zaten… Kürtlerin kanaat önderleri, cenazeleri daha soğumadan bu
hususları tartışmaya başlamışlar…

Ne yazık ki,  hükümet adına açıklama yapan Başbakan Yardımcısı  Bülent
Arınç’ın  açıklamaları,  aşağı  yukarı  aynı  mahiyetteydi.   CHP’nin  bu
istenmeyen  olayı,   “33  kurşun”a88 benzetmesi  ise  talihsizlikti.  Olayın
sadece dramatik yanlarını öne çıkararak, muhalefet yapmak CHP’ye hiç mi
hiç yakışmadı!..

Anlatılanlara  bakılırsa,  bombalama  başlamadan  önceki  saatlerde,
beklenmeyen ve sıra dışı gibi gözüken bazı gelişmeler de olmuş. Bunlardan
biri:  Güya bölgede kaçakçılar,  küçük gruplar halinde dolaşırlarmış ve en
büyük grup 10 kişiden oluşurmuş. Bu defa tespit edilen grup öyle değilmiş,
katır kervanındaki kaçakçıların sayısı 30-40 kişiyi buluyormuş. İkinci husus
ise  daha  da  ilginç:  Grubun gelmekte  olduğu  istihbaratını  alan  güvenlik
kuvvetleri,  geceyi aydınlatmak için önce havai mermi atmışlar. Ardından

88 http://tr.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%9Flal%C4%B1_Olay%C4%B1
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top atışları başlamış. Buna rağmen kervan durmayıp yoluna devam etmiş.
Bunun üzerine de uçaklar kervanı bombalamaya başlamışlar…

Kaçakçılara  pusu  kurularak  gelmeleri  beklenemez  miydi?  Geldiklerinde
teslim alınmaları imkânsız mıydı? Güvenlik kuvvetleri çok mu kayıp verirdi?
Bu  tür  sorular  çok  “uzmanlık” gerektirdiğinden,  cevap  vermeden
geçiyorum…

Anlaşılan; kaçakçılar hareket etmeseydi veya yakınlarını ya da yetkilileri
arayıp:  “Biz  PKK’lı  değiliz,  kaçakçıyız”  deselermiş  bombalama
olmayacakmış!..

Demek ki, kaçakçılar yetkilileri  arayıp “Biz kaçakçıyız, PKK’lı değiliz”
deseler, yollarına devam edip,  çekip gideceklerdi. Bölgede kaçakçılığa göz
yumulduğu  için  böyle  oluyor  galiba.  Bu durumu da herkes biliyormuş.
Herkes bilince bir suç, suç olmaktan çıkıyor mu?.. Bu soruya da “uzman”
olmayanlar yanıt aramasınlar!..

Sorun  buradadır  Bayanlar  Beyler!  Başka  hiçbir  şey  aramanıza  gerek
yoktur!..

Ölenler,  50  TL kazanmak  için  hayatlarını  kaybettiler.  Ölenlerden  biri,
ailesinin tek çocuğu imiş! Kaçakçıların hepsi de 13-17 yaş aralığındaymış,
gibi acıklı öykülerle gerçekleri daha fazla gizleyemezsiniz!..

O halde,  herkesin  bildiği  ama işlerine gelmediği  için söylemediği  diğer
gerçekleri de ben ekliyorum: 

İstiyorum  ki,  bir  bütünlük  içinde,  olup  bitenleri  yeniden
değerlendirebilelim:

Ülkemizin  güneydoğu  ve  doğusunda  sigara,  mazot ve  afyon-eroin
kaçaklığı yapıldığını bilmeyen yokmuş!..

Bu kaçakçılığı tekelinde bulunduran örgüt: PKK’dır!..

PKK’nın  ortağı  yok,  işbirlikçisi  çoktur…  Uludere’de  ölen  çocuklar  gibi
çalıştırdığı  pek  de  çok  işçi  çocuğu  vardır.  Bunlar  güvenlik  kuvvetlerine
bazen taş, bazen “molotof kokteyli“ atarlar!.. Ceza yasamız onlardan söz
ederken, “suça sürüklenen çocuk” terimini kullanır…

PKK’ya rağmen, Türkiye’de kaçakçılık yapmak mümkün müdür?  Doğu ve
güneydoğuda imkânsızdır diyenler parmak kaldırsın!… Çoğunluk sizdedir…

Dilerseniz,  şimdi  de  kaçakçılığın  nasıl  yapıldığına  göz  atalım:  “Afgan
afyonu”  İran  üzerinden,  Yüksekova  ilçemize  geliyormuş.  PKK
denetiminde,  yörede  eroin  haline  dönüştürülen  afyonun,  dünyaya
pazarlamasını  da  PKK yapıyor!..  Dünyanın  pek  çok ülkesindeki  gençliği
zehirleyenler de bunlarmış meğer. Afyonun öyküsü böyle…

Aranızda bu gerçeğe itiraz eden biri var mı?

Peki! Dağları aşarak, sınırı geçen katır kervanlarının sahibi kimdir? Onları
süren çocukların aileleri mi?..

Katırları  süren  çocuklar,  kimlerin  emrinde  çalışıyorlar?   “Suça
sürüklenmiş”  o  çocuklara   “Deh  deyin  gidiyoruz!  Çüüüüş  deyin
duruyoruz” diyen bir kervanbaşı veya sorumlu yok mu sizce? Bu sorumlu



kişilerin  PKK ile  ilişkisi  yoktur  diyebilir  misiniz?  İnsanı  üstünüze
güldürmeyin  lütfen!   Ne  zaman  yola  çıkılacak,  ne  kadar  yol  gidilecek,
nerede durulacak gibi kararları, 50 TL günlük alarak, katırları süren 13-17
yaşlarındaki çocuklara bırakmazlar! İnsanları  “suça itilmiş çocuk” yerine
koymayın lütfen!..

Hazır  söz  buraya  gelmişken  söyleyeyim:  Havai  fişekler  ile  “obüs  top”
atışlarından sonraki, “durma kararını” ne katırlar verebilirdi ne de onları
süren çocuklar!.. Güldürmeyin insanı!…

Belki de kervanbaşına daha büyük yerden, yola devam edin diye  emir
gelmiştir!..  Sonucu  ölüm  bile  olsa,  o  da  gelen  emri  uygulamak
zorundaydı…  Kim bilebilir?.. Kervanbaşı ölüp gitti o gece!..

PKK,   varlığını  sürdürmek  için  şart  gördüğü,  en  önemli  ekonomik
kaynağını (kaçakçılığı),  üstelik en etkili  olduğu bölgede, çoluk çocuğun
eline hiç bırakır mı?..

Aksi  halde,   bir  dahaki  seferde  bu ölüm oyununu kaybederler,  kelleleri
gider!..

Görünüşe göre,  sigara, mazot  veya  eroin kaçakçılarını  da  PKK’nın
adamları olarak kabul etmek gerekecek!..

PKK’nın militanlarını gizlemek için bile katır kervanlarına şiddetle ihtiyacı
vardır. Zira  PKK militanları zaman zaman (gıda, silah ve mühimmat gibi)
bazı  malzemeleri,  sığınaklarına  ulaştırmak  zorundadırlar.  Bölgenin  en
önemli ulaşım araçları ise katırlardır. Bunun için PKK, katır kervanları ile
bir ilişkisi olmadığına, kamuoyunu ve devleti inandırmak zorundadır!..

Hal böyle olunca, stratejik açıdan katırlar,  militanlardan daha değerlidir!..

Bu  nedenle  de  sınırın  öte  tarafında,  katır  kervanlarından,  yüklerinin
değerinin %10’unu kadar göstermelik bir de “vergi” alınmaktadır. Böylece
kaçakçılık,  yöre  halkının  yaşamını  sürdürmesi  için  bir  zorunluluk gibi
gösterilmek  istenmektedir.  Hiç  kuşku  yok  ki,   aynı  katırlar,  sırası
geldiğinde eroin taşıyacaklar. Zaten taşıyorlar da…

Bu kadarla  kalsa,  öpüp anlımıza koyacağız!   Kandil’den veya İmralı’dan
emir  geliyor,  bakıyorsunuz  aynı  katırlara  bu  defa  da  ağır  silahlar
yükleniyor.   Ağır silahları  bunlara  dost ve müttefklerimiz mi veriyor?
Onu bilemiyorum.  Bu nedenle de doğruca Aktütün’e doğru geçiyorum…

Aktütün,   Gediktepe ve  Hantepe baskınlarını  unutmadınız  umarım.
Askeri  birliklerimizin  konuşlandığı  mevzilerin,  tam  karşılarına  gelen
tepelere,  o  ağır  silahları  hangi  katırlar  taşıdı  dersiniz?  Sakın  PKK’nın
demeyin bana. İnanmam. PKK’nın eşek ve katır beslediği haraları mı var?
Varsa nerededirler?  Heronlarınız ne işe yarar?  Yoksa onlar katırları değil
de  sadece  eşeklerin  yerini  mi  tespit  ediyorlar?   İsterseniz  bu  soruların
yanıtını  ben  vermeyeyim.  Al  bayrağa  sarılı  vaziyette,  Anadolu’nun  dört
köşesine gömdüğümüz Mehmetçikler versin. Bakalım  onlar ne diyecekler
bu iş bölümüne?.. Mehmetçiklerin katledilmesinde timsah gözyaşları döken
eşeklere de soralım isterseniz, bu soruya onlar da yanıt verebilirler…

Bu çıplak gerçekleri görmeden, Uludere’de olanları değerlendiremeyiz… Bu
önemli olay her yönüyle birlikte ele alınıp masaya yatırılmalıdır…



Şunu kabul etmek gerekir ki, devletin o yörede,  tarımı ve hayvancılığı
yok  ederek,  terörü  bitireceğini  düşünmesi  hatalıydı.   İnsanların  yaşam
(toprak ve hayvan) ile bağlarını keserseniz, onları kendi ellerinizle  terör
örgütünün  kucağına  atarsınız.  Bu  hatadan  bir  saniye  bile  vakit
geçirmeden geri dönülmelidir…

Sonuç  itibariyle,  devletin  her  hatasından  PKK ve  arkasındaki  güçler
yararlanmasını  bilmiştir…  Görüldüğü  gibi,  terör  bu  hatalı  stratejilerle
bitirilemiyor…

Hükümetin “Ekonomik açıdan dünyada  “ikinci büyümeyi biz başardık”
gibi  laflarla  övünmeye  hakkı  yok.   Elimizdeki  varlıkları,  satıp  savıp
yandaşlarınıza  peşkeş  çekeceğiniz  yerde,  o  yörelerdeki  tarımı  ve
hayvancılığı yeniden canlandırsaydınız. Daha iyi değil miydi?  O zaman
da  13-17 yaş arasındaki  çocuklar,  50 TL kazanabilmek için,  kaçakçılığı
tekelinde bulunduran  PKK’nın,  gönüllü  (veya zorunlu)  elemanları  haline
gelmeyebilirlerdi…

İşte o zaman,  ancak dağa çıkan ile bağda çalışanı ayırt etmek, mümkün
hale gelebilirdi…

Ölen  çocuklar,  farkında  olmasa  da  sonuç  itibariyle  PKK’nın  hizmetine
girmişlerdir… Nitekim cenazelerine  de  o  örgüt  sahip  çıkmıştır.  Küçücük
tabutlar,  PKK bayrağına sarılarak uğurlanmıştır. Kaymakamı dövenler ile
bakanları tehdit edenler de aynı örgütün silah taşımayan diğer kollarıdır…
Seçilmiş  olmaları  bu  gerçeği  değiştirmez.  Bu  gerçeği  de  hiçbir  zaman
gözümüzden kaçırmamamız gerekiyor…

CHP Genel Başkanı  Kılıçdaroğlu’nun taziye için Uludere’ye gitmesi son
derece yerinde olmuştur. Hükümet, taziye için hala Uludere’ye gitmemiştir.
Başbakanın  son  seçimlerden  önce,  muhalefeti  “Sıvasın  ötesine
geçememekle”  suçlamasını  şimdi  anımsatmak  istedim.  Böyle  hassas
konular, iç siyasete malzeme yapılmamalıydı. Çünkü  biri çıkar, şimdi size
de aynı şeyi söyleyebilir!.. Etme bulma dünyası işte!..

PKK  ile müzakere masasına oturan hükümetin, “İkinci Kürt Açılımı”na
geçmeden önce külahını önüne alıp, bir kez daha düşünmesi gerekiyor!..

Hürriyet Gazetesi’nin 1 Ocak günü verdiği PKK’nın “Vergi Tarifesi”nden
anlaşıldığına göre,  kaçakçılık işinden  %10-20 arasında  pay  alınıyormuş.
PKK yılda sadece bu yolla  70 milyon dolar (130 milyon lira) gelir elde
ediyor!.. 

Bu gelirden bizim tarafta pay alanlar da vardır herhalde. Onları da hesaba
çekmek gerekiyor. Yetkili  ve görevliler göz yummasa, bu işler öyle kolay
yapılamaz.  O halde, önce terör örgütüne devlet eliyle verilen desteğin
kesilmesi  gerekir!   Sonra  hiç  birimiz  gözümüzü  yummayacağız  tabi!
Devlet adına görev yapanların ise, gözleri gece gündüz açık olacak. Nerede
ne olup bittiği ancak böyle bilinebilir…

Gelir kaynağı kesilmeyen ve  işsiz halka dayanan,  bir terör örgütünü
bitirebilmek, öyle kolay değildir…

Kandırılmış çocukları bombalamaya gerek yok artık!..

Eşekleri de salın çayıra gitsin…



İşe katırları toplamakla başlamak gerekir!..



ELEŞTİRİ YASAKLANIYOR!..

35  yurttaşın  yaşamını  kaybetmesiyle  sonuçlanan  Uludere  sınırındaki
bombardıman,  İçişleri  Bakanı  İdris  Naim  Şahin’in  yasal  bir  terim  olan
“terör”ü; yasadaki  tanımına89 ve bu konudaki  pek çok içtihada rağmen
genişletme  çabasını  gölgede  bıraktı.  Bu  çok  önemli  konu  yeterince
tartışılmadan  geçilmiş  oldu.  Bakan,  yapılan  eleştiriler  karşısında  “Yanlış
anlaşıldım,  kullandığım  ifadelerle  maksadımı  aştım”   demediğine  göre,
önceki  açıklamasının  arkasında  demektir…  Bu  nedenle  de  o  konuşma
üzerinde durulacaktır…

Güvenlik kuvvetlerinin başındaki bakanın,  bir suçun maddi unsuru kabul
edilen hareketi, kişisel düşüncesine göre  genişletmesi, her şeyden önce
“Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi”nin ihlalidir. Bakan bu açıklaması
ile  aynı  zamanda,  güvenlik  kuvvetlerine  dolaylı yoldan  kanunsuz  emir
vermiş olmaktadır.90

İçişleri Bakanı: ”Psikolojik terör var, bilimsel terör var, terörü besleyen arka
bahçe var.  Bir  başka ifade ile propaganda var,  terör  propagandası  var”
demiştir. Şahin teröre destek verenler konusunda: “Neyiyle veriyor, belki

89 Terör tanımı Madde 1– (Değişik birinci fıkra: 15.7.2003-4928/20 md.) Terör; cebir ve 
şiddet kullanarak; baskı, korkutma, yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, 
Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini, siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik 
düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, Türk 
Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet otoritesini zaafa 
uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, Devletin 
iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte 
mensup kişi veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.
http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3713&MevzuatIliski

http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.3713&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=5237
http://cemilcan.gen.tr/2011/12/elestiri-yasaklaniyor/


resim  yaparak  tuvale  yansıtıyor.  Şiir  yazarak  şiire  yansıtıyor,  günlük
makale,  fıkra  yazarak  oralarda  bir  şeyler  yazıp  çiziyor”  yorumunu  da
yaparak, ne demek istediğini biraz daha açmış…  Asayişin başında bulunan
birinin  bu  şekilde  düşünmesi  son  derece  önemlidir.  İçişleri  Bakanlığına
egemen olan ve aynı  zamanda bütün emniyet  ve jandarma teşkilatının
uymak ve uygulamak zorunda kalacağı Şahin’in görüşüne göre, hükümete
muhalif olan (yazar, çizer, şair, sanatçı vb. gibi) herkesi yaptığı faaliyetler
nedeniyle, “cebir ve şiddet” kullanılıp kullanılmadığına da bakılmaksızın
“teröre destek vermiş”  olmakla suçlamak olanaklı hale gelmiştir. İçişleri
Bakanının sözleri, düşünen bütün insanlara yönelmiş açık bir tehdittir…

Terörle  Mücadele Kanunu‘na  göre,  bir  eylemin  “terör  eylemi”  olarak
kabul  edilebilmesi  için;  “cebir  ve  şiddet”  kullanılması  şarttır.  Yasa  bu
kadarla  da  kalmıyor.  “Baskı,  korkutma,  yıldırma,  sindirme  veya  tehdit
yöntemlerinden  biriyle”  Cumhuriyetin  niteliklerini,  devletin  ülkesi  ve
milletiyle  bölünmez  bütünlüğü  gibi  1.  maddede  sayılan  değerlerin
bozmasının  da amaçlanmış  olmasını  arıyor.  Ayrıca  “terör  suçlarını”
işleyebilecek olanların bir örgüte mensup kişi ve kişiler olması gerekiyor.
Görüldüğü gibi,  bir  eylemi terör  eylemi olarak kabul  edebilmek için,  bu
eylemi  yapan  kişi  veya  kişilerin  bir  “örgüt  üyesi”  olmaları  da
aranmaktadır…

Bu açık yasa hükmü karşısında, İçişleri Bakanımızın geri almadığı sözlerini
değerlendirmeye  çalışalım:  İçişleri  Bakanlığınca,  hükümet  gibi
düşünmeyen ve bu düşüncesini eleştiri sınırları içerisinde kendi yeteneğine
göre (yazı, resim, karikatür, şarkı vb. gibi bir yolla) ifade eden; yazar, çizer,
sanatçı, herkese “terörist” muamelesi yapılacak demektir. Anlaşılan 2012
yılının  içinde,  “düşünceyi  ifade  etme  özgürlüğü”  yasadışı   polisiye
yöntemlerle kısıtlanacaktır!..

AKP‘nin iktidarda bulunduğu on yıllık süre içerisinde, özel görevli ağır ceza
mahkemeleri  eliyle  evrensel  ceza  hukuku  ilkesi  olan  “Masumiyet
Karinesi”ni  çok  fazla  ihlal  etti.   Hakkında  bağımsız  ve  tarafsız
mahkemelerce kesinleşmiş mahkûmiyet hükmü bulunmayan herkesin,
masum sayılması gerektiğini ifade eden bu temel ilke, adeta yargısız infaza
dönüşen  uzun  tutukluluk  kurumu  ile  inanılmaz  sayıda  ihlal  edildi.
“Masumiyet  Karinesi”ni  ihlal  eden  ikinci  eylem  türü  ise,  “yandaş
basın” olarak bilinen ve hükümet ile özel yetkili savcılıklara yakın duran,
medya  kuruluşlarının  yapmış  olduğu  hukuka  aykırılıklardır.  Gizli  olması
gereken  soruşturma  aşamasındaki  bazı  belgeler,  yandaş  basın
mensuplarının  eline  verilerek,  şüpheliler  itibarsızlaştırılmış  ve  kamu
vicdanında mahkûm edilmişlerdir…

90 
http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/12/26/icisleri.bakanindan.yeni.teror.tarifleri/642042.0/index
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“Yandaş medya” kuruluşlarının “itibarsızlaştırma” operasyonları  halk
üzerinde  oldukça  etkili  olmuştur.  Yaratılan  bilgi  kirliliği  içinde,   doğru
bilgilere ulaşmak inanılmaz derecede zorlaşmıştır. Doğru ve yansız haber
vermeye  çalışan  basın  yayın  kuruluşları  ise,  kısa  süre  içerisinde  akla
gelmeyecek  yöntemlerle  susturulmuştur.  “İtibarsızlaştırılan”   kişiler
açısından “Masumiyet Karinesi”nin ihlal edilmiş olması, halk tarafından
pek fazla umursanmadı.  Halk, hükümetin abartılı  söylemlerine inandı ve
desteğini sürdürmeye devam etti. Bu dönemde ülkemizde, dünyanın hiç bir
yerinde  görülmeyecek  gelişmeler  yaşandı.  İktidar  güçlendi,  muhalefet
zayıfladı… Hiç kuşku yok ki, böyle bir sonuca gelmemizin en temel nedeni,
muhalefetin  kendini  iktidara  benzetmeye çalışmasıydı.  Kendi  temel
ilkelerinden  ödünler  vererek,  iktidar  partisine  benzemeye  çalışan
muhalefet  partilerine,  doğal  olarak  halk  destek  vermedi.  Bir  şeyin  aslı
ortada dururken, taklitlerine neden itibar edilsin ki? Muhalefet partilerinin
(CHP ve  MHP)  kendilerini  hükümete benzetmelerine  dönük söylemi  ile
“Masumiyet Karinesi”nin ihlal edilmesi eylemleri, adeta meşrulaştırılmış
oldu. Asıl direnme noktası olan “Masumiyet Karinesi”nin korunması için
etkili eylemler yapılamadı. Bu noktada belirtmek gerekir ki, “Yemin Krizi”
en  doğru  eylem  biçimiydi  ve  ne  yazık  ki  sürdürülemedi.  Bu  noktada
CHP‘nin dik duramaması hükümetin elini iyice güçlendirdi. O nedenle de
sıra “Kanunsuz Suç ve Ceza Olmaz İlkesi”ne geldi. Yasa değişikliğine
dahi gerek duyulmadan, terör tanımı değiştirilmiş ve en masum sayılacak
eleştirilerin bile suç sayılması için alan açılmıştır. Başbakan Yardımcısı Beşir
Atalay’ın “Yeni Demokrasi Paketi” ile halka verdiği yeni yıl  “hediyesi”
işte  bu  “terör”  tanımı  olmuştur.  Bu  tanım  ile  ihlal  edileceği  açık  olan
“Kanunsuz  Suç  ve  Ceza  Olmaz  İlkesi”ne  de  veda  etme  zamanı
gelmiştir…

Terörle  Mücadele  Kanunu  ile  korunan  menfaatlerin  başında,  Anayasada
belirtilen Cumhuriyetin nitelikleri: siyasî, hukukî, sosyal, laik ve ekonomik
düzeni  ile  temel  hak  ve  özgürlükler  gelmektedir.  Bu  açıdan
bakıldığında Şahin’in terör konusundaki görüşü, bu yasaya aykırıdır.

***

Diğer yandan,  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu üyeliğine
atanan  Mümtazer  Türköne,  hakkında  yapılan  eleştiriler  karşısında  “İt
ürür,  kervan  yürür”  benzetmesini  yaparak,  tartışma  düzeyini
olabildiğince  düşürmüştür.  Haber  Türk’e  konuşan  Türköne:  “Bu
Atatürkçülük müthiş bir sermaye, sınıf atlamanın, itibar kazanmanın, emek
vermeden  unvan  elde  etmenin  en  kestirme  yolu”  diyerek,  yönetime
geldikten sonra,   efendileri  önündeki  ilk  sınavını  vermiştir… Türköne’nin
söylediğinin aksine, son on yılda Atatürk düşmanlığı  yapmak müthiş bir
sermaye gibi kullanılmıştır. Buna en çarpıcı örnek de kuşkusuz kendisidir.
Emek vermeden unvan kazanmak ve hak etmeden sınıf atlamak Atatürk
ve  Cumhuriyet  karşıtları  için  bir  tek  bu  dönemde  sıradan  işler  haline
gelmiştir.  Ne  yazık  ki,  Atatürkçülüğü  savunanlar  Silivri’de  ve  Hastal’da
tutulmaktadır…

Atatürk  İlkeleri‘nin  Anayasamızda  ve  pek  çok  yasamızda  korunan
Cumhuriyetin  Nitelikleri ile  benzer  şeyler  olduğu  gerçeği  karşısında;
Türköne’nin bu ifadesini, daha önce söyledikleri ile birleştirirsek,  rahatlıkla



eleştiri  sınırlarının  dışına  çıktığı  sonucuna  varabiliriz.  Atatürk’ü  ve
Atatürkçüleri  aşağılayarak,  itibarsızlaştırmayı  kendine  ödev  edinmiş
kişileri,  Atatürk’ün  malvarlığını  bağışlayarak  sonsuza  dek  yaşamasını
istediği kurumların yönetimine getirmek, çok açıktır ki, emperyalizmin AKP
hükümetlerine bir dayatmasıdır…

Türköne,   Türkiye  için    “Atatürk  Uluslararası  Barış  Ödülü”   adayı
olarak, Kürdistan Sosyalist Partisi’nin kurucusu olan Kürt yazar Kemal
Burkay‘ı,  Uluslararası  alanda  ise,  İslam’ın  liberalizm  ve  sosyalizmle
çelişmediğini, savunan Tunus’taki İslâmî Nahdad Hareketi’nin sürgündeki
lideri  Gannuşi‘yi91 göstermesi,  üstüne aldığı görevi hakkiyle yapacağını
göstermektedir!..

91 http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=208
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“SOYKIRIM” İDDİASI SOYSUZLUĞUN İTİRAFIDIR!..

 Ermenilere  1915  yılında  “soykırım”  yapıldığı  iddiaları  karşısında
Türkiye’nin  izlediği  “Tarihi  tarihçilere  bırakmak  gerekir”  şeklinde
özetlenen  politika  son  derece  haklı  ve  yerindeydi.  Gerçekten  de  tarih
hakkında  tarafsız,  bilimsel  ve  kanıtlara  dayalı  olarak  varılacak  olan
yargılar,  ancak  tarihçi  bilim  adamları  tarafından  oluşturulabilir.  Siyasi
kararlar, siyasi mülahazalarla alındığı için, objektif olmaktan uzaklaşırlar ve
karar  alıcıların  öne  çıkarttığı  yararlara  göre  şekillenirler.  Bu  anlamda
İsviçre’den sonra Fransa’nın da Ermeni “soykırım” iddialarını inkâr etmeyi
hürriyeti  bağlayıcı  ve  para  cezası  yaptırımına  bağlamasını,  siyasi  bir
karar olarak anlamak gerekir.

1915 Tehciri  sırasında  Ermenilere  karşı  “soykırım”  yapılmamıştır.
“Soykırım iddiaları uluslararası bir yalandır!” Bu konu ile ilgili olarak
Rus  arşivlerinde  10 yıl  araştırma  yaptıktan  sonra  iddiaları  kanıtları  ile
çürüten Mehmet Perinçek’e ve Doğu Perinçek’e ulus olarak minnet ve
şükran borçlu olduğumuzu söylemeden geçmek istemiyorum. Bu konu ile
ilgili  olarak  hazırlanmış  iki  kitabı  mutlaka  okumalıyız.92 Ayrıca  Ermeni
“soykırım” iddiaları ile ilgili olarak kaleme aldığım köşe yazısına da bir ara
göz atsanız iyi olur.93  Ermenilere karşı “soykırım” yapılmadığının en önemli
kanıt::  Ermenistan Devletinin ilk  başbakanı  Kaçaznuni’nin 1923’te parti
konferansında  sunduğu  tebliğdir.  Bükreş’te  Taşnaksutyun genel
kurultayına sunduğu raporu, partinin geçmişiyle keskin bir hesaplaşma ve
özeleştiri  niteliğindedir. (Kitap haline getirilerek İngilizce “The Armenian
Revolutionary Federation (Dashnagtzoutiun) has Nothing to do Anymore”,

92 Doğu Perinçek, ERMENİ SORUNUNDA STRATEJİ VE SİYASET, Mehmet Perinçek, 
RUS DEVLET ARŞİVLERİNDE 100 BELGEDE ERMENİ MESELESİ.
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Almanca  “Für  Daschnakzutyun  gibt  es  nichts  mehr  zu  tun”  adıyla
yayımlanmıştır.)94

Ermeni  “soykırım” iddialarının nihai  hedefinin toprak talebi  olduğu son
derece  açıktır.  Ermenistan’ın  Türkiye’ye  dönük  siyasi  hedefleri  arasında
toprak  talebi  olduğuna  ilişkin  pek  çok  resmi  kanıt  vardır.  Ayrıca  Büyük
Ortadoğu  Projesine  göre,  Anadolu’nun  Doğu’su  Ermenistan  toprakları
olarak  gösterilmektedir.  Bu  anlamda “soykırım”  iddialarını  BOP’nin  bir
parçası olarak görmek gerekir. Türkiye’yi bölmeyi hedefleyen bu faaliyetler,
Emperyalizmin bir saldırısı olarak değerlendirildiğinde yerli yerine oturmuş
olur.  Büyük  Ortadoğu  Projesi  eş  başkanın gösterdiği  tepki  ise,   günü
kurtarmaya  yönelik  olup,  göstermeliktir.  Dışişleri  Bakanımızın  “Ermeni
soykırımı yoktur” diyenlere ceza verilmesini yasalaştıran İsviçre Dışişleri
Bakanı  Calmy-Rey’i   “Büyükelçiler  Konferansı”na  konuşmacı  olarak
çağırması  tam  bir  tutarsızlık  ve  ciddiyetsizlik  örneğidir.  Fransızların  da
Cezayir’de soykırım yaptığını ileri sürmek ise, “Soykırım” iddialarına itiraz
değil,  tam aksine bu iddiaları  doğrulamak anlamına gelir.  Nitekim daha
birkaç hafta önce, Dersim İsyanı için devlet adına özür dilenmesi de aynı
amaca hizmet etmiştir.

Dersim  İsyanı  sırasında  yaşananları  tarihçilere  bırakmayanlar,  Ermeni
“soykırım”  iddialarının  tarihçilere  bırakılmasını  istediklerinde  ciddiye
alınmazlar. Bu konuda hükümete koşulsuz destek veren CHP,  AKP’nin dış
politikadaki  dümen  suyuna  girmiştir.  1915 yılında  Ermenilere  karşı
“soykırım”  yapılmamıştır  demek  suç  haline  getirildiğinde,  öncelikle  bu
yasa  ile  düşünce  açıklama  özgürlüğü  ihlal  edilmiş  olmaktadır.  Aynı
zamanda  tarihçilerin  bu  fikrin  aksi  yönünde  toplayacakları  kanıtları
açıklamaları da yasaklanmış olmaktadır. Böyle bir yasanın gerçekleri gizli
tutmak gibi akıl dışı bir durum ortaya çıkartacağı son derece açıktır.

İç  politikada,  etnik ve  dinsel temeller  üzerinde  siyaset  yapmamayı
yaşama  geçiremeyenlerin,  dış  politikada  aynı  tuzağa  düşmekten
kurtulamayacakları kuşkusuzdur.

Tarihte yaşanmış bazı olayların “soykırım” olup olmadığına ilişkin kararı
kimler verecektir? Tarihçiler mi, siyasetçiler mi? Bu sorunun doğru yanıtı,
ne yazık ki, ikisi de değildir! Bir olayın soykırım olup olmadığına; Soykırım

93 seni_ermeni_seni
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Suçunun  Önlenmesi  ve  Cezalandırılması  Sözleşmesi’nin  6’ncı
maddesi uyarınca “suçun işlendiği ülkedeki Devletin yetkili bir mahkemesi
veya  yargılama  yetkisini  kabul  etmiş  olan  Sözleşmeci  Devletler
bakımından  yargılama  yetkisine  sahip  bulunan  uluslararası  bir  ceza
mahkemesi” karar verecektir. Aynı şekilde, Devletlerarasında “soykırım”
konusunda bir uyuşmazlık söz konusu olduğunda,  9’ncu madde uyarınca,
sorunun Uluslararası Adalet Divanı önüne götürülmesi gerekir. 12 Ocak
1951  tarihinde  yürürlüğe  giren,  Soykırım  Suçunun  Önlenmesi  ve
Cezalandırılması Sözleşmesi’ni imzalayan ülkelerden biri de Fransa’dır.
“Soykırım” suçunun işlendiği ileri sürülen yer ise, sözleşmeyi imzalayan
Türkiye’nin topraklarıdır. Türk yargı organları önünde bugüne kadar böyle
bir  davaya  bakılıp  karar  verilmiş  değildir.  Osmanlı’nın  1915  tehciri
sırasında,  Ermenilere  karşı  “soykırım” yapıldığına  ilişkin  uluslararası
yetkiye  sahip  ceza  mahkemesi  tarafından verilmiş  bir  karar  da  mevcut
değildir. Dolayısıyla Fransız meclisinin almış olduğu karar, öncelikle altını
imzaladıkları sözleşmeye aykırılık teşkil eder. Fransız Meclisi almış olduğu
bu karar ile aynı zamanda Türk yargısı ve uluslararası ceza mahkemelerinin
yetkisini  de  gasp  etmektedir.  Bu  anlamda  söz  konusu  yasa  için  ölü
doğmuştur demekte bir yanlışlık yoktur.

Dolayısıyla  Fransa  meclisinin  almış  olduğu  bu  siyasi  karara  karşı,  Türk
halkının, topyekûn antiemperyalist bir duruş sergilemesi gerekiyor.



DOST KAZIĞI!..

Hükümetin güçlü ortağı  Fetullah Gülen’in,  kendisine ait  herkul.org adlı
internet  sitesinde  mülakat  şeklinde  yazdığı  “Sıradanlık  Duygusu  ve
Tasrif  Üslubu”  başlıklı  yazının  “En Çok Yanlış  Yapanlar”  ara  başlığı
altında: “Fakat ne zaman ki, insanın zihninde ‘Bunca yıldır işin içindeyim.
Ben de bir şeyler biliyorum…’ mülâhazası oluşmaya başlarsa, bilmelidir ki,
o çoktan  işin  dışına  çıkmıştır,  olup  bitenlerin  farkında  değildir.  İşte
böyle bir duruma düşmemek için herkesin her sene bir iki defa bir araya
gelerek, müktesebatını, işin neresinde durduğunu, ne tür hatalar yaptığını
gözden geçirmesi, aynı hataları bir daha yapmamak için alınması gereken
tedbirleri  ve  gelecekte  yapılması  düşünülen  iş  ve  projeleri  müzakere
masasına yatırması gerekir” denmektedir.95

Pek  çok  yorumcu  ve  köşe  yazarı,  bu  satırların  muhatabının  Başbakan
Erdoğan  olduğu  konusunda  hemfikirdir.  Fetullah  Gülen  Hoca,  görünüşe
bakılırsa bu “vaazı” ile Erdoğan’a tavsiyelerde bulunmuyor.  Bir taraftan
ona  yerini  gösteriyor  diğer  taraftan  da  hesap  vermek  üzere  ayağına
çağırıyor!..  Benim anladığım budur…

Koalisyon  ortaklar  arasında,  şike  yasası ile  başlayan  bilek  güreşinden
birkaç gün önce (05.12.2011 günü) yayınlanan bu yazı ile aynı zamanda
cemaat üyelerine de sınırları belirgin bir çerçeve çizilmiş de oluyor. Hoca
Efendi  demek  istiyor  ki,   bazı  işlerin  içinde  bizimle  birlikte  olanlar,
sanmasınlar  ki,  bu  işlerin  içinde  bulundukları  süre  içerisinde  bir  şeyler
öğrenebilmişlerdir.  İşler  onların  öğrendiği  gibi  değildir.  İşin  içinde veya
arkasında başka işler de vardır! Bu düşünceye göre, her şeyi bilen bir tek

95 http://www.herkul.org/kiriktesti/index.php
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kendisi olmaktadır. Başka bir ifade ile işlerin görünen tarafı yanında bir de
görünmeyen  tarafı  vardır  ve  asıl  iş  o  görülmeyen  taraftakidir.  “Gizli
ajanda” olarak da nitelendirilecek olan bu durumu, doğal olarak bir tek
kendisi bilebilir!..

Hoca  Efendi,  aynı  zamanda  müritlerine  diyor  ki,  herkes  benim ağzımın
içine bakacak ve hiç kimse benim tarafımdan yetkilendirilmedikçe kendini
bir şey sanmayacaktır!..

Yukarıdaki  tespitten  bir  de  şu  sonucu  çıkartmak  mümkündür:  Bizim
cemaatin  kolektif  aklının  arkasında,  başka  bir  yönetici  “üstün  akıl”
daha vardır. Bu “üstün akıl”dan, ABD’nin düşünce kuruluşları ve istihbarat
örgütleri  ile  donanmış  yönetimi  kastedilmiş olabilir!  Bana göre verilmek
istenen mesaj budur. Çünkü ancak bu şekilde ABD’nin gücünün Cemaatin
arkasında olduğu izlenimi verilebilir. Bu da az propaganda sayılmaz. Ayrıca
kişisel bilgi ve yeteneklerine güvenen bazı kişilerin, cemaate akıl vermeye
kalkışmaları da önlenmiş olur… Öyle ya koca ABD’nin bilgi kaynaklarından
daha doğru ve isabetli fikirleri kim seslendirmeye cesaret edebilir? Hoca
Efendi, bu ifadeleri ile müritlerine yerlerini gösterdikten sonra,  Başbakan’a
da talimat  vermeye başlıyor  ve senede iki  defa  kendisi  ile  “müzakere
masası”na  oturulmasını  istiyor.  Aslında  “müzakere  masası”   terimini
kendisine hesap verilmesi anlamında kullandığı açıktır. Hoca kendini hesap
alma  makamında  oturtuyor.  Düşünebiliyor  musunuz  Türkiye
Cumhuriyeti’nin Başbakanı senede iki defa Fetullah Hoca ile “müzakere”
yapmak üzere Atlantik’in öte yakasına uçuyor?..

Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde Fetullah Hoca’nın dini ve siyasi
liderliği tartışmasız  hale  getirilmiş  olacaktır.  Bu  noktada,  Erdoğan’ın
kendisine biat edip etmeyeceğini, şimdiden sınıyor olabilir…  Gül’ün süresi
dolduktan sonra, Cumhurbaşkanlığı makamına neden kendisi oturmasın?
Yarı  başkanlık  sistemine  geçtikten  sonra,  böyle  bir  makamı  kim  elinin
tersiyle itebilir?  Hiçbir  engeli  olmadığı  halde Türkiye’ye dönmeyen Hoca
Efendi,  Humeyni  gibi  bir  dönüşü  özlüyor  olabilir.  Kimilerine  göre
Cumhurbaşkanlığını  fazlasıyla  hak  etmiştir.  Bu  noktada  Erdoğan’ın
“müzakere” teklifine hayır demesi öyle kolay değildir. Derse siyasette sular
ısınacak  demektir.  İster  misiniz  “gömleksiz”  milli  görüşçülerle,  Gülen
cemaatinin koalisyonu bozulmaya doğru gitsin. Başbakan Yardımcısı Bülent
Arınç’ın,  Erdoğan’a  biat  etmediğini söylemesinin  sırası  mıydı?  Ayrıca
Gül’ün, Çankaya’ya çıktıktan sonra ilk defa bir yasayı yeniden görüşülmek
üzere  meclise  göndermesi  bir  rastlantı  olamaz.  Üstelik  kardeş  dedikleri
Erdoğan,  ameliyat masasından henüz kalkmış da sayılmazdı. MTTB’nden
beri süregelen kader arkadaşlığına bu hareket hiç yakışmadı.  Demek ki,
iktidar olma hırsı, insana pek çok yakışmayan şeyi yaptırabiliyor.

Belki  de Erbakan Hocaya birlikte  attıkları  kazığı,  şimdi  de kendileri  için
yontuyorlar. Kim bilir!..



ÖZÜRLÜ ÖZÜRCÜLER!..

Özür kervanımız yola çıkmak üzeredir.   Bu defa dileyen kervanın başına
geçebilir!  Dere,  tepe  demeden,  kim  bilir  kaç  çölü  aşacağız.  Yolumuz
oldukça uzun… Başlıyoruz:

Türkiye’nin 3 haftasının içine eden, CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün,
bu tanımlamayı kabul etmiyor… Resmi internet sitesinde kendini tanıtırken
“Dersim Milletvekili”  olarak  yazmış.  Dersim:  Şimdiki  bir  kaç  vilayeti
(Tunceli, Bingöl, Erzincan ve Elazığ) kapsayan coğrafi bölgenin eski adıdır.
Aygün, kendisi için Tunceli milletvekili yazsaydı, bu ifadeden onun Türkiye
milletvekili  olduğunu  anlayabilirdik…  O  sadece  Dersim’in  milletvekili
olduğunu söylüyor. Zaten şu ana kadar ki çalışmaları da bu tezi doğruluyor.
Adam bugüne kadar Türkiye’nin gerçek gündemine ilişkin, dişe dokunur bir
şey söylememiş. Varsa yoksa Dersim. Hazret Dersim isyanının “soykırım”
olduğunu  ispatlama  hevesinde…  Yalnız  da  değil,  arkasını  dağ  gibi
Kılıçdaroğlu’na  dayamış!..  Sonunda  dağın  da  onun  da  başını  bu  özür
meselesi  yiyebilir.  Benden  söylemesi!..  Çünkü  CHP,   sadece  Alevilerin
partisi  değil,   Aleviler  de  CHP‘nin  içindedir.  Hepsi  bu  kadar… Koca  bir
Türkiye’yi görmezden geleni, Türkiye de gözden çıkarabilir!..

Bu konuda  özür dilenmesini düşünen ve özrünü dileyen Başbakan ve
Hüseyin Aygün gibilerine söyleyeceklerim var:

Beyler,  başlangıç  noktanızı  doğru  seçmemişsiniz.  Özür  dilemeye  Orta
Asya’dan başlayacaktınız. Kırım’ın kuzeyine gelene kadar, dedeleriniz kaç
kavimin ocağını söndürdü onu bilemem. Olup bitenden oradakilerin haberi
olmadığı  için  bu  aşamada  onları  atlayabilirsiniz.  Ama  Avrupa  önlerine,
Viyana kapılarına kadar dayanan dedeleriniz için esaslı bir özür borcunuz
var,  bunu unutmayın.   Çünkü bu kafa ile giderseniz,  onların kapılarında
uşak olarak  daha  çok  nöbet  bekleyeceksiniz.   Slav  toprakları  üzerinde
yüzlerce  yıl  “işgalci”  olarak  bulunan  dedeleriniz,  avuç  içi  kadar
Arnavutluk’ta  bile  en az  500 yıl  işgalci  sıfatıyla  oturmuş.   Sakın ha “o
ülkeleri  imar  ettiler”  diyerek  komik  duruma  düşmeyiniz.  İnsanlar
üstünüze  “popo”ları  ile  güler.  Osmanlı’nın  işgal  ettiği  yerlerde  yaptığı
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eserler,   yerli  halklara  hizmet  için  değil,  işlerini  kolaylaştırmak  için
yapılmıştı, bunu bal gibi biliyorsunuz. Hazır özür dilemeye başlamışken, bir
özür  de  onlar  için  dileyin.  Belki  dedelerinizin  onlara  olan  borcunun  bir
kısmını bu şekilde ödersiniz…

Avrupa’nın diğer uluslarını da unutmayın: Macarlar, Romenler, Grekler ve
diğerleri.  Teker  teker  mi  yoksa hep birlikte  mi  Osmanlı’nın  tezgâhından
geçtiler,  bu  sorunun  yanıtını  elbette  ki  tarih  baba  verecektir.  Sizlerin
“arşivleri açın” inadı, bu soruların yanıtlarını eninde sonunda önümüze
getirecektir. Çok meraklanmayın, o zaman tarihle bir güzel yüzleşeceğiz!
Bir  vakitler,  hatta  şimdi  de  Akdeniz’in  Osmanlı  gölü  olmasıyla  az
övünmemiştiniz.  Kuzey Afrika  ülkelerinden;  Mısır,  Libya,  Cezayir,  Fas  ve
Tunus dedelerinize, dedelerinden miras kalmamıştı. Onların direnen ulusal
kahramanlarını  da  kılıçtan  geçirmişti  atalarınız.  Tarih  öğretmeninizi
anımsayın  lütfen.  Şimdi  aynaya  bakacak  kadar  yüzünüz  kalmışsa  eğer,
gelin  bu  “şanlı”   tarihimizle  yüzleşelim…  Tarihle  yüzleşeceksiniz  ki,
yaşamınızda kendinizle çelişmeyesiniz. Ne dersiniz?

Toplu halde Kuzey Afrika ülkelerinde yaşayan halklardan da özür dileyelim
mi? “Arap Baharı” denen rezilliğin içinde yer aldığınız için belki 100 belki
de  150 yıl  sonra  torunlarımız  özür  dileyecekler.  Bundan  hiç  kuşkunuz
olmasın. Onlar için hiç acele etmeyin. Bir vakitler, Arabistan yarımadasının
tek hükümdarı dedelerinizdi. Mekke, Medine, Yemen, Kudüs ve diğer kutsal
yerler, kutsal emanetler ile birlikte sizlerindi. Araplar da dedelerinizi çöllere
davet etmemişti, bayanlar beyler. “Birinci dünya savaşında İngilizlerle
işbirliği yapıp bizi arkadan hançerlediler” diyerek, onlara düşmanca
davranmayı,  hala  kendinize  “hak”  görebiliyorsunuz.  Ne  yazık  ki,  yirmi
birinci  asırda  işler  böyle   yürümüyor!…  Onların  torunlarından  da  özür
dilemek  vakti  geldi  de  geçiyor… Hadi  bakalım  özürcüler,  bir  adım öne
çıkın!..

Bu  gidişle  yakın  gelecekte  övünebileceğimiz  tek  şeyimiz  kalacak.  O  da
bugün bize özür dileme fırsatını veren dedelerinizin geçmişte yaptıklarıdır.
Zira bugün tek sermayeniz her sıkıştığınızda dilediğimiz özür kaldı…  Özür
dileye dileye, toplum olarak özürlü hale geldik!..

Barut’u dedeniz bulmadı. Matbaayı icat eden de sizden biri değildi. Belki
elektriği bulan Edison ile kirve olabilirsiniz, ama atomu parçalayan bilim
adamlarını  amcanızın  oğlu  olarak  tanıtamazsınız.  Bu  çağda,  bilime  ve
teknolojiye  kattıklarınızla  övünemeyeceğiniz  kesindir.   İnsanlığı  kıran
bulaşıcı hastalıkların hiç birine deva olamadı dedeleriniz. Demek ki, sizlere
her  alanda özür  dilemek kalmıştır.  Dilediğiniz  kadar  özür  dileyebilirsiniz
artık…

Hay Allah hiç aklımıza gelmemişti,  aslında özrünü dilemediğiniz bir konu
daha  kaldı.  Sırası  gelmişken  onu  da  hatırlatayım:  “Şanlı” tarihimizde,
özellikle de Osmanlı’nın “Yükselme Devri”nde, at üstünde günlerce yol
kat  eden   “kahraman”  dedeleriniz,  işgal  ettikleri  toprakları  koruyan
askerleri  kılıçtan  geçirirlermiş.  Bunu  biliyor  muydunuz?   Kahramanlığın
tarifi  de  onların  bu  yaptığı  ile  başlamış  meğer!   Bizim  bildiğimiz
“Kahraman”  sözcüğü,   daha  çok  savunmadaki  insanların  özverili  ve
cesur olan askerlerini nitelemek için kullanılıyor… Saldırganlar için değil…



Savaşta  düşman  askerini  öldürmek  normaldir  diyebilirsiniz.  Peki,
kadınlardan  ve  çocuklardan  neydi  istediğiniz?!  İnsanları  savaş  ganimeti
gibi görmek, insanım diyene yakışabilir mi? O tarihlerde gayrimüslimlerin
kız  çocuklarının  önlerine  koyulan  en  ileri  hedef,  “haseki”  olmak  değil
miydi?  El  âlemin  kız  çocuklarını  toplayıp,  elma  gibi  aralarında  bölüşen
dedelerinizin, bu yaptığı ile övünecek misiniz,  yoksa şimdi hemen özür mü
dileyeceksiniz? Oğlan çocuklarının durumu daha da vahimdi. Onları sünnet
edip zorla  Müslüman yaptıktan sonra,  Yeniçeri  Ocağı’nda savaşçı  olarak
yetiştirip, kendi atalarının üzerine saldırtanlar dedeleriniz değil miydi? Bir
gün avluda oyun oynarken, alınıp götürülen o bebeler, yıllar sonra, aynı
avlulara  ölüm  kusan  makineler  olarak  döndürülmedi  mi?  O  çocuklar,
babalarını  da  öldürmüş  olabilirler  mi?  Bu  soruya  yanıtınız  “evet”  ise,
onların torunlarından da bir özür dilemeniz gerekiyor!.. Az önceki sorunun
yanıtını  verdikten  sonra,  dedelerinizin  dört  kıtada  at  koşturma  hak  ve
yetkisini nereden aldığını da söylemelisiniz! Onların bugünkü emperyalist
ülkelerden  farkı  neydi?  Hazır  başlamışken  bu  soruya  da  bir  yanıt  verin
lütfen.  Dedelerinizin  yaptıklarını,   haklı  ve  meşru  bulmuyorsanız  eğer,
bundan dolayı da bir özür dilemeniz gerekiyor!..

Hadi  diyelim  ki,  Osmanlı’nın  devamı  olmakla  veya  “Yeni  Osmanlı”
olmakla  övünenlerden  değilsiniz.   Övünecekleriniz  ile  utanacaklarınızı,
Cumhuriyetle başlatmak istiyorsunuz. Bu tercihinize saygı duyulur. Ona bir
diyeceğimiz olamaz. O zaman sizin özür dileyeceğiniz konular doğal olarak
azalmıştır.  Emperyalistlerin  parçalayıp  bozguna  uğrattığı  o  “yüce”
imparatorluğun küllerinden, Türk Ulusu yeni bir devlet kurarken, bilirsiniz
düşmanla  işbirliği  yapanlarımız  da  vardı.  İşgal  subayları  ile  kol  kola
gezerek, kendi insanlarına hava atanlardı bunlar. İsyan eden çetecileri ve
ayaklanan “din adamlarını”  da öyle kolay unutmamanız lazım. Örneğin
şu anda size  15 tanesini  sayabilirim…96 Dilerseniz,  aşağıdaki  bağlantıyı
açıp siz de bir göz gezdirip, geri gelin.  Ben burada olacağım. Bekliyorum…

Bağlantıyı açmaya gitmeyenlere,  Rumların başlattığı isyanla ilgili bir küçük
paragraf  okumak  geldi  içimden:  Genelkurmay  Başkanlığı  tarafından
çıkartılan “Ayaklanmalar” adlı kitapta; Dersim vilayeti çevresinde, Rum
çetelerinin  başlattığı  isyanla  ilgili  olarak:  ”Merkez Ordusu,  bu arama ve
taramalarda 10.886 çeteciyi kısmen sığınmalarını temin etmek ve kısmen
affedilmeleri suretiyle zararsız hale getirdi. Çarpışmalar esnasında 11.188

96 Cumhuriyet Dönemi’ndeki İsyanlar: 1.) Ali Galip Olayı, 2.) Anzavur Ayaklanması, 3.) 
Aynacıoğlu isyanı, 4.) Demirci Mehmet Efe ayaklanması, 6.) Hart olayı, 7.) Haydar Hilmi 
Vaner, 8.) Konya Ayaklanması, 9.)Koçgiri isyanı, 10.) Milli Aşiren ayaklanması, 11)Pontus 
ayaklanması, 12.)Yozgat ayaklanması, 13.) Çerkez Ethem ayaklanması, 14.) Birinci Çopur 
Musa ayaklanması, 15.) İkinci Çopur Musa 
ayaklanması. http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F
%C4%B1nda_ayaklanmalar

http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1nda_ayaklanmalar
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kategori:Kurtulu%C5%9F_Sava%C5%9F%C4%B1nda_ayaklanmalar


asi Rum da öldürüldü” denmektedir. Ermenilerden 1915 olayları nedeniyle
özür  dileyenler  vardı  hatırlayın.  Rumların  onlardan  aşağı  ne  yanı  var,
onlardan  özür  dilemeyecek  misiniz?  O  tarihte  Cumhuriyet  kuvvetleri
11.188 “masum” Rum’u öldürmüştü!..

Bu  gidişle,  okuma  yazması  olmayan,  toprak  ağası  Nakşibendî
dervişlerinin başı  Şeyh Sait‘in yandaşlarından da özür dilemek zorunda
kalacaksınız.  O  İsyanının97  kanlı  bir  şekilde  bastırılmasından  dolayı,
bugünkü uzantılarından özür dilemek durumundasınız!  Ondan sonra sıra
İzmir  suikastına  geliyor.  Ardından  Menemen  olayı  gelecek  tabi.  Özür
dilemek  için  İzmir  suikastına  karışanların  torunlarından  kimseyi
bulamadım.  Onlara  da  mı  “soykırım”  uygulanmış  acaba?  Küçük  çaplı
olduğu için Menemen olayını tarihçiler isyan olarak sınıflandırmıyorlar. Her
neyse,  biz  yine  de  Menemen  olayına  katılan  6 kişinin  torunlarından
özrümüzü  dileyip  bitirelim.  Kubilay’ın  torunları  nasılsa  unutulmuş!
Biliyorsunuz  o  olayların  sonunda,  Derviş  Mehmet  ile  adamlarına
yaptıklarının  bedeli  hayatlarıyla  ödettirilmişti.  O  zatların  torunları,  şimdi
nerelerde  hangi  görevlerdedir?  Buna  bakmadan,  onlardan  da  özür
dilememiz gerekiyor. Bu özrü Başbakanımız yerine, yardımcısı Bülent Arınç
dilese  ne  kadar  da  iyi  olur.  Muhtemelen  özür  dilerken,  elinin  tersiyle
gözyaşlarını  silecektir.  Tabloyu  düşünebiliyor  musunuz?  Ne  kadar  da
duygusal ve etkileyici!..

Gördüğünüz gibi Dersim isyanını atlıyorum.98 Çünkü Atatürk’ün koltuğunda
oturan genel başkanımız, bu kalkışma için;  isyan değil  “soykırım” diyen
hemşerisi “Dersim milletvekili” Hüseyin Aygün’den, farklı düşündüğünü
hala  söyleyememiştir.   Nala,  mıha  vurduğuna  bakmayın  siz.  Kurumsal
olarak da CHP adına bu açıklama hala yapılmamıştır. En azından ben böyle
bir açıklama duymuş değilim. Ayrıca Dersim’de olanlar için, devlet adına
Başbakanımız  “özür” dilemiştir.  Ne  işe  yarayacaksa!  Böylece
konuşulmayan bir tek konu kaldı. O da; Seyit Rıza’nın adamları tarafından
şehit  edilen  karakol  komutanı  ile  20 askerinin  Dersim  esnafına  olan
borçları. Onlarla ilgili belgeyi de geçen hafta Yılmaz Özdil yayınlamış…99

97 http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyh_Said_%C4%B0syan%C4%B1

98 http://tr.wikipedia.org/wiki/Dersim_%C4%B0syan%C4%B1

99 http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19381910.asp

http://www.hurriyet.com.tr/yazarlar/19381910.asp
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dersim_%C4%B0syan%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eeyh_Said_%C4%B0syan%C4%B1


Önemine  binaen,  bir  kez  de  ben  yayınlıyorum.  Arşivlerinizde  bulunsun.
Bakarsınız  bir  gün,  torunlarınız  o  şehitlerden  özür  dilemek  ister.  Hiç
değilse, onlar nereden başlayacaklarını bilsinler!..



“KARTALIN BAŞINI KOPARTMIŞLAR!..”

AKP kurmayları,  yapay  gündem  oluşturma  konusunda  uzmanlar.
Muhalefetin  en  rahat  olması  gereken  bu  dönemde  de  muhalefete
saldırıyorlar. Muhalefet topluca savunmada! MHP ve CHP sanki iktidarda
ve ana muhalefet partisi AKP’dir de ikisini hesaba çekiyor.  Haftalık “fırça
atma”  faslı  sıkıcı  olmaya  başladığında,   oyalanılsınlar  diye  önlerine
Abdülmecit’i  atıyorlar.  Abdülmecit  ancak  bir  kaç  haftayı  doldurabiliyor.
Ardından bir  kaç  ay  önce  verildiği  ortaya  çıkan,  bir  mülakatı  yayınlatıp
ortalığı  toza dumana boğuyorlar.   Her  defasında bizimkilerin  kafaları  iki
ellerinin  arasında!   Bir  gerçeği  kabul  edelim  artık,  AKP‘liler  ve
danışmanları,   Alevilerin  ve  CHP‘nin  zaaflarını  çok  iyi  bellemişler.  Hadi
bakalım;   dersiniz  Dersim dediler  mi,  başlıyorlar  kaşınmaya.  Tam da  o
sırada “tarihle yüzleşmek” isteyen yüzsüzleri döküyorlar ortalığa. Çık işin
içinden  çıkabilirsen.  Televizyonlarda  köşe  kapmaca  başlıyor  o  anda.  Bu
yapılanların  adına,  iktidarın  kuyruğuna  takılmak denir.  İktidarın
belirlediği  yapay gündemlerin  içinde debelenmek,  muhalefet  partilerinin
hala iktidar alternatifi olamadığını da gösteriyor…

Türkiye’nin  gerçek gündemi öylesine dolu ki,  hangi  birini  ele  alırsanız
hükümeti baştan aşağıya silkeleyip atabilirsiniz. Dış politikada durumumuz
tam bir felaket: Kürecik’teki  “füze kalkanı” nedeniyle, Rusya’dan sonra,
İran da Türkiye’nin hedeflerinde olduğunu açıklamış! AB ve ABD‘nin Recep
Bey’e verdiği “Suriye ödevi”nden sonra, Rusya 3 savaş gemisini Suriye’yi
korumak için Akdeniz’e göndermiş. Esad elindeki Rus füzelerinin yönünü
Türkiye’ye  çeviriyor.  Birkaç  ay  öncesine  kadar  can  ciğer  kuzu  sarması
olduğumuz  Suriye  ile  neredeyse  savaşacak  kadar  gerildik.  Yılsonunda
ABD‘nin  Irak’ı  terk  etmesinden  sonra,  ilişkilerimizin  boyutu  da
muhtemelen  değişecek.  Talabani  bu  aralar  PKK‘ya  af çıkartma  ve
Anayasamıza “Türkiye’nin hepsi Türk değildir. Türkiye birçok ırktan
oluşur”  ifadesini yerleştirmeye çalışıyor! Onun eli de Türkiye siyasetinin
içinde…  Kısaca,  komşularımızla “sıfır  sorunlu siyaset”,   sıfır  not alıp
sınıfta  çakmış.  Dış  siyasetimiz  yabancıların  ellerinde,  onların  çıkarlarına
göre şekilleniyor!..

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/kartalin-basini-kopartmislar/


İçeride durumumuz daha da kötü. Aydınlık Gazetesi’nde bir haftadır  MİT
üst düzey görevlisi Kâşif Kozinoğlu’nun mektubu yayınlanıyor. İddiaların
her  biri,  tek  başına  hükümeti  düşürecek  ağırlıkta.  Başbakan’ın  İsviçre
Bankalarında  8 ayrı  hesabında  800 milyon  Doları  bulunduğunu  ve  bu
bilginin Alman İstihbaratı ile Rus ve ABD istihbaratlarının elinde de olduğu
açıklanıyor. Başbakan bu iddialar karşısında nedense susuyor? Bu aralar
gazeteci  tutuklamak  konusunda  Çin’i  geçmek  üzereyiz.   İktidarın
muhaliflerine karşı uyguladığı “Silivri Hukuku” adlı ikinci bir hukuk var
yürürlükte.  Deprem  yaraları  henüz  sarılamamış,  soğuktan  ve  açlıktan
insanlar ölme noktasına gelmişler. Hükümetin “oturulabilir” dediği binalar,
ikinci  sarsıntıda  yerle  bir  olmuş.  Onlarca  vatandaş  yok  yere  hayatını
kaybetmiş.  Aralarında  yabancı  kurtarma  ekiplerinden  kişiler  de  vardı.
Sorumlulardan hesap soran yok! Soracak olan da görünmüyor ortalıkta.
Devleti  ele geçirmek üzere tertiplenen atamalar, öyle bir noktaya kadar
varmış ki,  AKP yandaşı  olduğu bilinen sendikalar bile isyanlarda.  Sağlık
sorunlarımız azalacak yerde, her geçen gün daha da artarak ağırlaşıyorlar.
TBMM By-Pass  edilmiş  vaziyette.  Devlet  kanun  hükmündeki
kararnamelerle idare ediliyor. Bedelli askerlik ile hükümet yandaşlarına ayrı
bir “kıyak” daha çekmiş. “Vicdani ret” denen başka bir rezalet de aynı
anda  tartışılıyor.  Bu  dönemde  30 bin  TL  ödeyerek  askerlikten
kurtarılacaklar,  kesinlikle yandaşlar olacaktır. Çünkü üretimin olmadığı bir
ülkede  para,  bir  tek  kamu  kaynaklarını  yağmalayanlarda  bulunabilir.
Muhaliflere ve fakirlere  askerlik yapmak ayrılmış, yandaşları yine “şehit”
olmaktan kurtarmışlar!.. Hayatı çekilmez hale getiren zamların ardı arası
kesilmiyor.  Ekonomik  kriz  dış  kapımızda.  Emeklilerin  ve  çalışanların
ücretlerinde iyileşme yok. Alman Vakıflarından para alan belediyeler AKP‘li
çıkmış,  onlara  da  hesap  soran  yok.  Deniz  Feneri ile  AKP‘nin  ilişkisi
kanıtlara bağlanmış… Aslında bu durum bile tek başına AKP‘nin kapatılma
nedeni sayılır. Ama kimin umurunda? Çünkü yargı bağımsızlığı kalmamış!..

Aleviliğe bakışı “Alevilik din ve mezhep değil, kültürdür” şeklinde olan
bu iktidar, şimdi de Alevilerin zaaflarıyla alay ediyor. Başbakan, Dersim’de
olanlardan  “özür”  dilemişmiş.  Güldürmeyin  insanı!  Aynı  konuda
hazırlanmış bir belgeseli daha yeni yasaklamışlar. Adama demezler mi, bu
ne Perhiz!…  CHP‘ye “tarihle yüzleşmesi” tavsiye ediliyor. Sevsinler sizin
tavsiyelerinizi ve  özürlerinizi!.. AKP, CHP‘yi yönetenlerin zaafını da çok iyi
kullanıyor.  Önümüzde yığınla iç ve dış sorun dururken, onları  bırakıp da
“geçmişle  yüzleşmek”   ne  demek  oluyor?  Böyle  bir  işe  kalkışmak
iktidara hesap sormayı ertelemek anlamına gelmez mi?  Gerçek gündemi
sorgulamayı  erteleyenler,   kendi  durumlarını  sorgulanır  hale
getirirler!..  Nitekim, medya organlarının çoğunu elinde bulunduran AKP
başlattığı  yapay   “Dersim  tartışması”  ile  CHP‘yi  sanık  sandalyesine
oturtmuş  ve  Kılıçdaroğlu’nun  genel  başkanlık  yeteneğini   tartışılır  hale
getirmiştir!..

Bu  koşullar  altında  “Tarihle  yüzleşmek”   bugünden  uzaklaşmak
kolaycılığına  kaçmaktır.  Aynı  zamanda  kolay  rakip  olmayı  da
kabullenmektir.  Esası  kaçırıp  teferruatla  ilgilenenleri,  siyaset  arenasında
kimse  ciddiye  almaz.  Hukukun  olmadığı  bir  ülkede,  öncelikli  mücadele
“Hukuk Devleti”  olma  yönünde  verilir.  Bu  hususta  muhalefetin  elinde
oldukça fazla olanak bulunmasına rağmen, nedense teğet geçilmektedir.



İktidarın  yıpranacağı  başlıca  konu,  onun  güçlenme  aracı  haline
getirilmiştir!.  Bunda  CHP yönetiminin  basiretsizliği  vardır  elbette.  Bu
durumu  görmezden  gelemeyiz.  Daha  dün  Balyoz  Davası’nın  51.
duruşmasında söylenenler de duymazdan gelinemezler. Yüksek Askeri Şura
Üyesi  Orgeneral  Bilgin  Balanlı,  sahte  dijital  kanıtlarla  dava  açıldığını
söyledikten sonra savunmasında: ”Davanın iddianamesinde hiçbir somut
delil  bulunmamaktadır.  İddialar  hayal  ürünüdür.  Cumhuriyet  savcıları  ve
mahkemeler  tarafsızlığını  yitirmiştir.  Balyoz  Davası’nda  “masumiyet
karinesi” ihlal edilmiştir. İddia sahibi iddiasını ispat etmekle yükümlüdür.
Bu  nedenle  iddia  makamını  ispata  davet  ediyorum.  KARTALIN  BAŞI
KOPARILMIŞ ve DONANMA HASTAL LİMANINA DEMİRLETİLMİŞTİR. Bu dava
ile  TSK  mensupları  suç örgütü gibi gösterilmektedir” dedi..  Ne yazık ki,
Türkiye’nin  gerçeği  budur.  Ve  gündem  bu  konulardan  başka  yönlere
saptırılmamalıdır.  Bu  sesi  duymazdan  gelen  ve  gereğini  yapamayan
muhalefete “çakma muhalefet” denir!..

Böylesine  somut  gerçeklerle  yüzleşmekten  çekinenler,  tarihle
yüzleşseler  ne  yazar?   “Tarihle  yüzleşmek”  sanki  CHP’ye  oynatılmak
istenen yeni bir oyun gibidir!..  Emperyalistler,  BOP  kapsamında işlerinin
yolunda yürümesi için,  muhtemelen muhaliflerini de belli kalıplar içinde
tutmayı  hesap  etmişlerdir.  Düşünce  kuruluşları  marifetiyle,  muhaliflerin
zaaflarını  çok öncelerden saptamışlar  ve sırası  geldiğinde,  havanda su
dövdürerek,  onları  ayak  bağı  olmaktan  çıkartmışlardır!  Önceden  ele
geçiremedikleri  CHP gibi ulusalcı, antiemperyalist köklü örgütleri,  ancak
bu  şekilde  devre  dışı  yapabilirler!..  Ne  yazık  ki,  bizimkiler,  bu  oyuna
geliyorlar!..   Farkında  olarak  demeye  dilim  varmıyor  ama  olmayarak
diyelim, düşmanın bize uygun gördüğü rolü oynamaya bayılıyorlar. Sonuç
itibariyle,  bütün  bunlar  görevimizi  yapamadığımız anlamına  geliyor.
Kendimize  yasaklar  koymak,  düşünme  ve  sorgulama  yeteneğimizi
geçmişte bırakmak gibi  duruma düşmemize neden oluyorlar.  Dolayısıyla
muhalefet  etme  ve  buna  bağlı  olarak,  kamuoyu  oluşturma  görevini
gerektiği gibi yapamıyoruz…

Geçmişe  takılıp  kalmanın,  bir  başka  zararı  da  şudur:   Önümüze
bugünlerden daha kötü günler  getirilip,  tartıştırılırken,  farkında olmadan
bugünkü  haksız  duruma  razı  olup,  ses  çıkartmama  kolaycılığına
kaçabiliriz!..  Zaten amaçlanan da o değil midir? Ölümü gösterip sıtmaya
razı etmek! İnsanları böyle bir noktaya getirip, aktif olmaktan çıkartmaktır
istenen… İnsanın kendi kalesine gol atması, buna denir işte!…

Dersim tartışmalarının bizi götüreceği ikinci nokta neresidir?

Şimdi de ona bakalım:

Bu  sorunun  yanıtı,   2003 yılında  AB Türkiye  Raportörü  Oostlander
tarafından  verilmiştir.  AB  için  Adam  hazırladığı  raporun  ilk  taslağında;
Kemalist  ideolojinin  Türkiye’nin  AB  üyeliği  önündeki  ilk  engel
olduğunu  yazmıştır.  Onunla  aynı  düşüncede  olan  Egemen  Bağış  ise,
Estonya  gezisi  sırasında;  “Kemalizm  Atatürk’ün  ortaya  attığı  ve
ürettiği bir ideoloji değildir. Kemalizm, içerisinde bizzat Atatürk’e
ait hiçbir şey bulunmayan yapay bir ideolojidir ve sistemi elinde
tutmak  isteyenler  tarafından  Türk  demokrasisinin  üzerine



Demokles’in kılıcı gibi bir görüntü vermiştir. Türkiye’de  Ergenekon
davası olarak  bilinen  yargılama  süreci,  aynı  zamanda  Atatürkçü
düşüncenin  de  gerçek  sahibine,  yani  millete  teslim  edilme  sürecidir”
diyerek, hükümetin Atatürkçü Düşünceye bakışını ortaya koymuştur. Bu
arada Ergenekon davasının arkasındaki  siyasi  amaç  da itiraf  edilmiştir
elbette.   Görüldüğü gibi  emperyalistlerin ve onların yerli  işbirlikçilerinin,
Atatürk’le görülecek hesabı  vardır  ve şimdilerde o hesap görülmektedir.
Dersim  tartışmaları  da  Ergenekon  davaları  gibi  aynı  amaca  hizmet
etmektedir. Zira Dersim tartışmaları ile varılmak istenen sonuç; Atatürk’ü
ve arkadaşlarını sanık sandalyesine oturtmaktır. Onları “soykırım”
yapmakla itham eden sözüm ona siyasetçiler, şu anda CHP‘nin içindedir.
Ne yazık ki, bu kritik günlerde, başımızda o tür adamları seçen ve şimdi de
kol  kanat  geren  bir  de Genel  Başkanımız  var!..  Gelen gideni  aratır  mı
ne?!..

Dilerseniz  burada durup,   eski  ABD Başkanı  George W.  Bush’un  Ulusal
Güvenlik Danışmanı, şimdilerde Washington’daki ABD Barış Enstitüsü adlı
düşünce  kuruluşunun,  dış  politika  konusundaki  kıdemli  danışmanı
Stephen  Hadley’in  neler  söylediğine  bakalım:  Hadley,  Başbakan
Erdoğan’a verilen görevi: ”Türkiye’nin Arap dünyasına öğüt vermek,
kılavuzluk etmek gibi önemli bir rolü vardır” cümlesiyle açıklamıştır.
Aynı  şekilde  ABD Dışişleri  Bakanı  Hilary  Clinton  ise,  MSNBC
televizyonunda  yaptığı  mülakatta,  “Suriye  için  Türkiye’nin
görevlendirildiğini”  açıklamıştır…  Görevini  iyi  belleyen  Başbakan
Erdoğan,  2. Afrika  Kıtası  Müslüman  Ülke  ve  Toplulukları  Dini  Liderler
Zirvesi’nin  açılışında  yaptığı  konuşmada;  Suriye  Lideri  Esad’a  :”Gün
gelecek,  sen  de  gideceksin”  diyerek,  kendisinden  beklenen  görevi
layıkıyla yerine getirmiştir…

Peki, muhalefet ne yapıyor, görevini gereği gibi yerine getiriyor mu?

Ne  yazık  ki,  bu  sorunun  yanıtı  olumsuzdur.  Sanki  muhalefet  kendisine
verilen  “muhalefet  etmeme”  görevini  yerine  getiriyor.  Bu  görevi  kim
vermiştir?  Muhalefete  görevinin  ne  olduğunu  hatırlatmak  ve  sırası
geldiğinde  parti  yöneticilerini  uyarmak,  öncelikli  olarak  partililerin
görevidir.  Lider sultasının egemen olduğu partilerde, bu görevin layıkıyla
yerine  getirildiği  söylenemez.  Muhalefet  partilerinin,    siyasi  hatalar
yapmalarını ve emperyalist devletlerin elinde oyuncak olmalarını önlemek
için,  elimizde  her koşul altında geçerli olan bir  ölçeğimiz  vardır. Basit
bir muhakeme ile siyasi sonuçları hemen önümüze getirebilir: Bunun için,
yapılacak  eylem ve  açıklamalardan,  son  tahlilde  kimin  yararlandığına
bakılacaktır.  Bu  iş  en  başta  yapılmalıdır…  Eğer  söylenecek  sözler  ile
yapılacak  eylemlerden,  uzun  vadede  yararlanacak  olan,  yine
emperyalistlerse,  kısa vadeli  yararlar dahi  gözetilmeyecek ve o işlerden
kesinlikle  kaçınılacaktır.  Bu  ölçüt,   hem  iç  hem  de  dış  siyasetteki
duruşumuzun  belirlenmesinde  işe  yarayabilir…  Şimdi,  bu  son  Dersim
tartışmasının  sonuçlarını  birlikte  izleyelim.   Bakalım  bu  tartışmalardan
sonuç itibariyle  AKP mi kazançlı çıkacak,  CHP mi? Medya olanaklarından
yoksun olan bir muhalefet partisi, haklı bulunduğu konularda bile, kendini
kamuoyu önünde gerektiği gibi ifade edemez!  İktidar, bilgi kirliliği ve kafa
karışıklığı  yaratarak,  aleyhine  olan  durumu  çok  kısa  sürede  lehine



çevirebilir.  Bu gerçekten yola  çıkarsak,  her aklına esen, partiyi  sıkıntıya
düşürecek şekilde, ve dilediği konuda konuşmamalıdır!.. Parti disiplini de
bu olsa gerekir…

Sonuç itibariyle denebilir  ki; bu bir  acımasız savaştır ve herkesin aklını
başına  devşirerek,  olması  gereken  yerde  konuşlanması  gerekir!..  Aksi
halde düşmana askerlik yapılmaya devam edilir!..

NOT:  Anlaşılıyor ki, emperyalistler ve onların yerli işbirlikçileri,  Atatürk’ü
ve Cumhuriyet’i  kötülemek için  gündemi  Dersim olarak belirlemişlerdir.
İstemesek de bir süre daha kafamızı ütüleyecekleri kesin gibi. O halde biz
de  bu  fırsattan  yararlanarak,  Dersim  olaylarını  doğru  kaynaklardan
öğrenmeye çalışalım. Doüru kaynakları bulup okumanızı öneriyorum.



DERSİM’İZİ BİR TÜRLÜ GEÇEMİYORUZ!..

(ATATÜRK’SÜZ Yeni-CHP‘YE DOĞRU!..) 

Suriye’deki  iç  savaşa  destek  vererek,  savaş  kışkırtıcılığı  yapan  AKP
hükümeti,  CHP‘ye  de  oyalanması  için  yeni  bir  konu  açmış!  Neymiş
efendim.  “CHP’nin  sadece  Dersim  katliamıyla  değil,  milli  şef
dönemiyle  ilgili  de  hesaplaşması  gerekir”miş…  Hadi  bakalım
balıklama  atlayın  üzerine!  Emperyalizmin  akıncı  birliği  olmayı  içine
sindirmiş  olan  bu  hükümetin,  CHP  içinde  de  bayağı  adamı  varmış!..
AKP‘nin  yarattığı  bu  suni  gündem  ile  bir  süre  daha  halkın  kafasını
ütülerler. Cumhurbaşkanı da “rolünü yaparsa”,  haklılığı ortaya çıkacakmış
hazretin. Anlaşılan o rolünü hakkıyla yapmış!..

Tam  da  bu  sırada,  Silivri  Cezaevi’nde  yaşamını  kaybeden  MİT’çi  Kâşif
Kozinoğlu’nun Türkiye gündemini sarsacak çok önemli açıklamaları Aydınlık
Gazetesi’nde yayınlanmaz mı? Üstelik hükümeti düşürecek kadar önemli
şeyler  açıklamış.  Sanki  Y-CHP‘ye  verilen  görev;   bu  haberleri  alalayıp
unutturmaktır. Habere göre,  Alman İstihbarat Örgütü BND‘nin 30 milyon
Euro karşılığında,   Eyşan Adalarındaki  İsviçre  Bankası  Müdüründen elde
ettiği belge ve bilgiler varmış!..  Belgeler aynı zamanda Arınç’ın da elinde
de.  Erdoğan’ın  İsviçre  Bankalarında  8 ayrı  hesapta  800  milyon  doları
varmış!.. Belki de Abdülmecit dedesinden miras kalmıştır!.. Bu hesapların
numaraları  ve   paraların  kimler  adına  yatırıldığı  CIA‘nın  da  elinde
bulunuyor..  İktidarı,  Deniz  Feneri yolsuzluğu,  Suriye’nin  içişlerine
müdahale  ve  İsviçre’deki  hesaplar  üzerinden  köşeye  sıkıştırma  ortamı
oluşmuşken,  Erdoğan,  CHP’nin  içindeki  adamlarını  devreye  sokarak,
yapay  bir  gündemle  Türkiye’yi  havanda  su  dövdürüyor…  Böylece  asıl
konuşulması  gereken konular  güme gidiyor!..  Bu basit  senaryolar içinde
neden “rol” alınıyor,  anlamak mümkün değil!..

Gelişmeler böyle olunca “Eski CHP”liler,  bu duruma fena halde kızıyorlar,
benim tanıdıklarım burunlarından soluyor… Az sonra ikisinin konuşmalarını
okutacağım size. Göreceksiniz haksız değiller…

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/dersimizi-bir-turlu-gecemiyoruz/


“Yeni CHP” yönetimi, bu oyunu görüp bozmaya kalkışan 12 milletvekilini
grup  başkanvekillerine  havale  etmiş.  Bunlar  ne  yapmaya  çalışıyorlar?
Yurtseverlerin  konuşmaları  gereken  zaman  şimdi  değil  mi?  Muhalefet
milletvekillerinin görevi, hiç bir zaman susmak olamaz ki.  CHP‘de partide
susması  gerekenler  konuşuyor,  konuşması  gerekenler  susturulmak
isteniyor!  Geleceği için siyasette beklentisi olanlar ve bunun için yatırım
yapanlar,  belki  susabilirler!..  Her  zaman  aramızdan  böyle  oportünistler
çıkabilir.  Bunu  anlayabiliriz.  Bu  aşamada,  böylesine  düzeysiz  ve  sığ
politikalara  muhalif  olanlar,  kendilerine  “muhalif”  ismini  vermekten
çekinebilirler de. O da normal sayılır.  Bütün bunlar, olasılık dâhilindedir…
Bütün  bunlara  rağmen,   bizim  asıl  sorularımız  köy  kahvelerinden
yükseliyor…

Birazdan  oralarda  neler  konuştuğuna  kulak  vereceğiz,  okyanus  ötesine
değil!  Aksi halde,  hepinizin kulaklarını çekerler! Zira bugün bulunduğunuz
mevkiler, sizlere (Abdülmecit) dedenizden miras kalmış değildir!…

Dün akşam,  oyun  oynayacağımızdan  değil,  kahvede  otururken  öylesine
“Bu akşam taş atmazsın bana” diye bir arkadaşıma takıldım… “Tam aksine,
bu akşam çok  taşlayacağım seni!”  diyerek sözü ağzıma tıkadı..  “Bizler,
karamsarlık içerisinde debelenirken, kolumuza giren sizler değil miydiniz?
İdeallerimizi cisme büründüren, onları  pankart yapıp bu tarihi köprülerin
üzerine astıranlar siz değil miydiniz? Kafalarımızın içinde aydınlık bir afiş
yapan,  size  daha  atacak  çok  taşımız  var.  Daha  bir  yıl  önce;  ‘Bu
Referandum,  çocuklarımızın  geleceği  için  hayati  öneme  sahiptir,  Ona
“hayır”  demeliyiz.  CHP‘nin  yönetimi  de  mutlaka  yenilemeliyiz,
Kılıçdaroğlu’nu desteklemeliyiz’ diyen siz değil miydiniz?  O gün “hayır”
dediğinize,  bugün  nasıl  “evet”  dersiniz?  Koşulsuz  masaya  oturmak  ne
anlama gelir? Bizi   ‘kurtulmak yok bir başına yumruktan, ya hep beraber,
ya hiç kimse’ diyerek, bu yaşımızda yeniden yollara siz düşürmediniz mi?..
Şimdi  de kafamızın  içini  açacaksın,  çareniz  yok… Hadi  Genel  Başkan’ın
yerine geçin ve bizi aydınlatın bakalım. Bize hesap vereceksiniz oğlum!..
Bir yere gidemezsiniz…

CHP  olarak  Dersim’i  bir  türlü  geçemediniz!..  Yuh  olsun!..  “Bedelli
askerlik” sizin neyinize. Size mi kalmış “vicdanı ret”…  Sizleri, dün kara
dediklerinize, bugün beyaz dedirten nedir? Bu kadar mı omurgasızsınız?
Türkiye’nin önünde yığınla sorunlar dururken, iktidarın kuyruğuna takılmak
size  mi  kalmış?  Siz  iktidarın  koltuk  değneği  misiniz?   Türkiye’nin
gündeminde neden değilsiniz?..  Bütün  bu zevzeklikler  karşısında,  Genel
Başkanın  “suskunluğu”nu  ise  anlamak  mümkün  değildir…   Bir  hafta
sonra, zevahiri kurtarmak amacıyla yaptığı konuşma ise, bize bir şey ifade
etmiyor!..

Soros’un TESEV‘inin 183. sıradaki kurucu üye sizsiniz demek? Bu da neyin
nesidir, anlatın bize! Önce inkâr ettiniz, sonra “evet öyle ama ben hiç bir
toplantısına  katılmadım”  dediniz…  90‘ına  varmış  annem  bile,  bu
konuşmalarınızı inandırıcı bulmuyor. Çelişkiyi o da fark etmiş. Şimdi ona ne
diyeceğimi bana söyleyin. Bize masal anlatmayın lütfen…  Yıllardır iktidarın
masal dinliyoruz zaten. Öyle bir şey söyleyin ki, ona hem biz inanalım, hem
de bize inanları inandıralım!..



Sizden  illa  da  ‘iktidar  olun’  diye  bir  talepte  mi  bulundu  bu  millet?  Hiç
değilse  toplu  iğne  başı  kadar  dik  durun… Bizim başımızı  da  bu yaştan
sonra öne eğdirmeyin! Torunlarımızın önünde,  sözlerine güvenilmez adam
durumuna  düşürmeyin  bizi…  Yarın  erkenden  Genel  Merkezi  mi  ararsın,
Genel Başkanı mı bilemem. Bu sözlerimizi ilet ve bize bir cevap verilsin.
Allah  aşkına  sizin  derdiniz  nedir?  AKP‘nin  yedeği  misiniz?  Teslim  mi
oldunuz  karşı  devrime  yoksa?  Değilse  onlarla  aynı  ağızdan  konuşmak
nedendir?..

Size ne “vicdanı ret”ten. Kuvayı milliye çizgisinden gelenler, çocuklarına
askerlik yapmama gibi bir seçeneği öğütleyebilir mi? Size bu ödevi kim
vermiş? Sizin ödeviniz,  “Ey Türk Gençliği” başlıklı  söylevde yazılı  değil
mi? Bırakın AİHM  “vicdani ret” desin. Siz önce temel hak ve hürriyetlerin
kavgasını verin. Evrensel değerleri savunun her şeyden önce. Dedelerinizin
yaptığını  yapamazsanız  tamam,  hiç  değilse  o  yolda  yürüdüğünüzü
gösterin. Bir gün birileri gelip, sizden de bu nöbeti devralır.  Korkmayın! Bu
“yükün” altında ezilmezsiniz. Abdülmecit’in kutsanıp anıldığı bir ülkede, o
ülkeyi  kurtaran  ve  Cumhuriyeti  kuranları  dahi,  hak  ettikleri  gibi
anamadınız!.. Yazıklar olsun!..

Emaneti  taşıyamayacaksanız,  hemen  çekilin  önümüzden…  Daha  fazla
durmayın tepemizde. Bizi getirdiğiniz şu noktaya bakın hele. İki hafta önce
hep birlikte aynı yerde duruyorduk, şimdi farklı kulvarlarda koşuşturuyoruz.
Neden?  CHP‘yi düşünsel planda da olsa, bölmeye ne hakkınız var? Sanki
kendi  yeriniz,  her  zaman  garanti  imiş  gibi,  hemşeriniz  ile  aynı  şekilde
düşünmeyenleri, disipline vermekle tehdit ediyorsunuz… Olacak iş mi bu!
Buna ne hakkınız var?

Derdiniz  nedir  kardeşim?..  CHP’nin  geçmişi ile  hesaplaşacağız  da  ne
demek  oluyor?  Siz  kim  oluyorsunuz  da  şanlı  tarihimizle  hesaplaşmaya
kalkıyorsunuz.  Bu  AKP‘nin  CHP‘yi  bitirme  planının  bir  alt  başlığı  değil
miydi? O halde oraya gidin ve bize karşı vereceğiniz kavgayı oradan doğru
verin.   Bu  hususu  gündeme  taşımak  sizin  CHP‘deki  göreviniz  olamaz!
Göreviniz olmadığı  halde, böyle bir  işe soyunmanız, insanın aklına daha
başka şeyleri de getiriyor:

Siz karşı tarafın, içimizdeki ajanı mısınız?.. Bu soruya eylemlerinizle yanıt
verin!…

Atatürk’ü  suçlayan  ve  Ergenekon  Davası‘nı  “faili  meçhul  cinayetleri
bitiren” bir hamle olarak gören birini eleştirenlere, parti içi demokrasi ve
fkir özgürlüğü ile kol kanat geremezsiniz! Bu sorulara yanıt vereceksiniz,
yanıt. Zira, bizler de sizin gibi aynı düşünce özgürlüğünden yararlanarak
konuşmaktayız!…

Hadi diyelim ki,  Aygün Efendi’nin dediği  gibi,  Atatürk bir  “diktatör” ve
“faşistti”.  Bu  konuda  getireceği  kanıtlara  da  inandık!  Varacağımız  bu
sonuç, ülkemizin hangi sorununu çözecek?  CHP’yi iktidara mı taşıyacak?
Yoksa AKP’yi mi iktidardan düşürecek? Yahut karşı devrimi mi durduracak?
Bu sorulara bir yanıt verin, hemen şimdi!..

O halde derdiniz nedir sizin?



Göreviniz  AKP’nin  rejimi  değiştirme  eylemini  kolaylaştırmak  mı?  Böyle
davranarak kendinize bir olanak mı hazırlamak niyetindesiniz? Bize cevap
verin!…

Hepimiz biliriz ki, hukukta susmak; kabul etmeme, inkâr anlamına gelirse
de  siyasette  ve  günlük  konuşma  dilinde;  “sukut  ikrardan  gelir”…
Kılıçdaroğlu’nun  yakın  geçmişte  Onur  Öymen ile  yaptığı  tartışmayı
unutmuş değiliz. Anımsarsanız, o günlerde Kılıçdaroğlu CHP’de göze batan
bir  milletvekiliydi.  Onu  çok  seviyorduk.  Şimdi  partimizin  başına  geçti.
Genel  Başkanımızdır  ve  bu  sıfatı  nedeniyle  CHP‘nin  kurultayda
onaylanmış resmi görüşünü (parti programı) savunmak zorundadır!.. Ama
nerede?  Programı  bir  kere  bile  okuduğuna  inanmıyorum  artık!…  Onur
Öymen’le başlattığı o tartışmada, Dersim’de olup bitenlerden,  CHP‘yi ve
Atatürk‘ü sorumlu tutabiliyor şimdi.  Hayret!  O günlerde  CHP’nin resmi
görüşüne  ve  tarihi  gerçeklere  rağmen,  Onur  Öymen’i  istifaya
çağırabiliyordu… İngilizler ve Ruslar arşivlerini  açmışlar.  Perinçek’in oğlu
Mehmet, Rus arşivlerinden gerekli belgeleri toplayıp, kitap haline getirmiş.
Ne Ermenilerin ‘soykırım’ ne de Dersimli Kürtlerin ‘katliam’  iddialarının
doğru  olmadığını  kanıtlamıştır.  Büyük  olasılıkla  şimdi  bu  çalışması
yüzünden Silivri’dedir.  Türkiye’nin  arşivlerinin  açılması  halinde,  bu fikrin
aksine kanıtlar bulunacağını hiç sanmıyorum. Kaldı ki,  AKP hükümettedir
ve arşivler onların elindedir, yiyorsa açsınlar biz de görelim. Kimseden izin
almaları gerekmiyor. Hep birlikte gerçekleri öğrenelim…

Ama  onlar  ne   yapıyor?  Önlerinde  bir  engel  olmadığı  halde,  arşivleri
açmıyorlar ve CHP’nin havanda su dövmesi  için  ortamı hazır  tutuyorlar.
Bizimkiler  tuzağa  düşmeye  hazır  av  hayvanı  gibi.  Her  atılan  yeme
takılıyorlar.  Çünkü kafalarının derinliklerinde yer etmiş hayali  düşmanları
var,  tüylendiklerinde onunla  çatışacaklar.  Emperyalizme karşı  muhalefet
etmeye korkuyorlar, yürekleri yetmiyor!  Ne yazık ki, ana muhalefet partisi
bu bağlamda en büyük rakibi olan iktidar ile işbirliğine gidebiliyor!  Evet,
aynen böyle oluyor gelişmeler. Genel Başkanın,  karşı açıklama yapan 12
milletvekilini  “disiplin”le  tehdit  etmesi  bu  anlama gelir.  Hani  parti  içi
demokrasi  gelecekti,  hani  düşünce  ve  ifade  özgürlüğü  yaşama
geçirilecekti, neredeler?  Siyasi rakiplerine “disiplin”;  Genel Merkez gibi
düşünenlere “düşünce özgürlüğü”… Yok öyle şey!..

Anımsarsanız,  yakın  geçmişteki  o  talihsiz  günlerde,  araya  Deniz  Baykal
girmiş ve zor kurtulmuştu emekli elçi… Leş kargaları gibi üzerine üşüştüler.
Ve daha sonra da bu yüzden olsa gerekir, fazlasıyla hakkı olduğu halde,
milletvekili  listesine de alınmamıştır.  Buna rağmen, Kılıçdaroğlu, yine de
CHP Genel  Başkanlığı’na  getirilmiştir.  CHP‘liler,  geçmişi  unutup,  onu
bağırlarına bastılar.  Halen de basıyorlar…  O gün Kılıçdaroğlu, bir kurtuluş,
bir umut olarak önümüzde duruyordu. Onu başımızın tacı biz yaptık. Şimdi
bir “talih kuşu” gibi başımıza pisleyemez! Çünkü o günlerde  CHP‘nin tek
yumruk  olarak  birleşmek  zorundaydık,   bugün  de  aynı  durumdayız…
Hesaplaşmalar gelecekteki günlere bırakılmalıdır!.. Bir Genel Başkan, parti
üyelerini “düelloya” davet edemez!.. Çünkü silahlarımız eşit değildir!..

Acaba geçmişte ertelenmiş hesaplaşmaların günü mü gelip çatmıştır?



Tunceli  Milletvekili  Hüseyin  Aygün,  bu yeni  cepheyi  kimin adına açıyor?
Cumhuriyeti sanık sandalyesine oturtmak ne haddinedir?.. Belli ki, hazret
çok önceden hazırlıklarını  yapmıştır.  Ne dediğini aktararak,  bu yazıyı da
kirletmek  istemiyorum.  Gazeteye  yansıttığı  konuşmasını  aynen  aşağıya
aldım.  Dileyenler oradan okuyabilirler. Bazı cümlelerini göze batsın diye,
özellikle kırmızıya boyadım… Onların üzerinde, iki kere düşünün lütfen!..

Okudunuz değil mi?

Şimdi  söyleyin  bakalım,  Kılıçdaroğlu,  Hüseyin  Aygün’ün  iftiraları
karşısında  ne  yapmıştır?  Onu  eleştirenleri,  disipline  vermekle  tehdit
etmiştir.  Gazetelere  yansıyan  haberler  bu  doğrultudadır.  Yani  Hüseyin’e
sahip çıkıyor Genel Başkanımız. Eşi de aynı doğrultuda beyanlar veriyor.
Bu  cepheden  yakında  Atatürk’ü  “soykırım”  yapmakla  suçlarlarsa
şaşırmayın!..

Bu kadar  ağır  ve  düzeysiz  iftiralar  karşısında,  CHP‘nin   Genel  Başkanı,
susmak suretiyle iftiracıları  destekleyemez!..  Genel Başkanın her zaman
aklı başında olmalıdır!..

Ne yazık ki, bugün 8 sütun üstüne haykırarak susan, bir Genel Başkan var
önümüzde!..

Susarak hemşerisine destek veriyor. Açıkça onunla aynı görüşte olduğunu
söyleyemiyor  ama itiraz  da  etmiyor  söylediklerine… Hüseyin  Aygün,  bu
saçma sözlerini yeni söylemiş değil ki. Milletvekili olmadan önce, ”Dersim
1938 ve Zorunlu İsyan” ile “0.0.1938, Resmiyet ve Hakikat” adlı iki
kitap  yazmış!  Aynı  görüşleri  bu  kitaplarda  da  tekrar  ediyordu  zaten.
Kılıçdaroğlu,  bütün  bunları  bilerek,  onu  Tunceli’den  milletvekili  adayı
yapmış…  Anlaşılan  bu  seçimle,  Aygün’ün  kitaplara  geçmiş  görüşlerini,
mecliste de tekrar etmesini istiyordu. Nitekim öyle de oldu gelişmeler. Bu
gerçeğin altını özellikle çizmek istedim…

Ne diyor Genel Başkanın gözdesi Hüseyin Efendi?

Atatürk’ün  Dersim’de  olanlardan  haberdar  olmaması mümkün
değilmiş!..  Tıpkı  kendisinin  tarihi  gerçeklere  aykırı  olarak  yazdığı  o  iki
kitabında  söylediklerinden,  Genel  Başkanın  haberdar  olmamasının,
mümkün  olamayacağı  gibi…  Şu  zevzekliğe  bakar  mısınız?  Sanki  aksini
iddia eden birileri vardı. Ulu Önderimiz, o tarihlerde Trabzon‘daki Atatürk
Köşkü’ndeydi  ve  isyanın  bastırılması  ile  ilgili  harekâtı,  oradan  bizzat
yönetmiştir.  Bugüne kadar, bu haddini bilmez dışında, hiç kimse onun bu
işten haberdar olmadığını  söylemedi ve söyleyemez de. Atatürk gibi  bir
lidere rağmen, ondan habersiz iş çevirmek biraz sıkardı. Onu Kılıçdaroğlu
ile  karıştırıyor herhalde!.. Gidin Trabzon’a, çıkın Atatürk Köşkü’nün ikinci
katına da görün. Duvarda asılı Türkiye haritası üzerinde,  siyah ve kırmızı
kurşun kalemle çizilmiş harekât planı vardır. Altına da yazıyor zaten. Gizli
saklı değil… Gizli olan Hüseyin’in kafasındaki düşünceleridir!.. İftira atan,
Hüseyin Efendinin ta kendisidir!..” dedi.

Arkadaşım ayağa kalkıp, işaret parmağını bana doğru sallayarak sözlerini
şöyle sürdürdü:

“Hiç kusura bakma ama sen de onlardan pek farklı değilsin oğlum. Sen de
kendine siyasette yer tutabilmek için yakında kıvıracaksın!.. Bu yaptığınıza



siyaset  denmez.  Bizim  geleneğimizde  bunların  hiçbiri  yoktu.  Milleti
Atatürk’ten  ve  İnönü’den  böyle  soğuttunuz.  Şimdi  %25‘ler  bandında
debelenip  durursunuz.  Size  mi  kaldı  Fetullah‘ı  övmek,  Şeyh  Sait‘i
aklamak.  Size  mi  kaldı  Dersime  “soykırım”  deyip,   Cumhuriyet’i
yargılamak.  Ülkedeki  rejim  elden  gidiyor.  Cumhuriyet  rejimi,  şeriata
dönüştürülüyor, muhalifler tutuklanıyor, ordu her türlü iç ve dış saldırıyla
itibarsızlaştırılıyor,  “Ergenekon”  diye  bir  komplo  uydurulmuş,  bilim
adamları  bile  teslim  alınıp  susturuluyor…  Bizim  milletvekilimiz  Hüseyin
Efendinin  umurunda  mı?  O  kalkıp,  bu  senaryoların  doğruluğuna
inandığını  söylüyor.   “Ergenekon  Davası”  sayesinde,  faili  meçhul
cinayetler bitme noktasına gelmişmiş! Şu zevzekliğe bakar mısınız?  Kiralık
bir  siyasetçi  bile  bunları  söyleyemez.  Düşünce  özgürlüğüymüş,  geçin
bunları efendiler!…

Yöneticilerimizin  çoğu,  kurultaylarda  onanmış parti  programına  aykırı
sözler söylüyorlar. Eli kalem tutanlarınız; onları eleştiremiyorlar bile. Genel
Başkanımız, defalarca CHP ilkelerine ve programına aykırı sözler etmesine
rağmen, sen dâhil bir tekiniz onu eleştiremediniz. O konuları görmezden
gelip geçiştirdiniz. İşbirlikçi ve korkaksınız diyeceğim ama dilim varmıyor…
Sizin  bu  davranışlarınız,  ancak  “oportünizm”   kavramı  içinde
değerlendirilir.  Büyük  olasılıkla,  sana  da  partide  önemli  bir  görev  veya
gelecekte milletvekilliği verileceği vaat edilse, sen de Sorosçu gazeteciler
ile  aynı  ağızdan  konuşacaksın!  Belki  de  utanmadan  ve  sıkılmadan,
Kemalizmi çağ dışı ilan edebileceksin!.. Hepinizden nefret ediyorum artık.
Aranızda işbirlikçi olmaya ne kadar da hevesli adam varmış… Hiç değilse,
diğerleri açıktan düşmanımızdır.  Onları  tanıyoruz. Her zaman bizim karşı
tarafımızda  durdular.  Onlar,  bu  rejime  düşman  olduklarını  gizlemediler
zaten.  Bu  yüzden,  biz  de  onların  hangi  safta  olduğundan  emindik.
Önlemimizi de bu gerçeğe  göre alıyorduk!..

Size karşı ise, alınacak tedbirimiz yok!

Çünkü siz içimizdesiniz. Bazen yüreğimizde, bazen tepemizde, bazen de
beynimizin içindesiniz…  Siz yok musunuz siz,  “bu memleketin anasını
ağlatan”  asıl  sizlersiniz.  İçimizdeki  kurt  gibisiniz,  bizi  ne  zaman
kemirmeye  başlayacağınız  hiç  belli  değil.  İhanet  etmeye  her  an
hazırsınız!..” diyerek taşlamayı bitirdi…

Doğrusunu söylemek gerekirse, ona söyleyecek bir tek söz bulamadım. Bu
nedenle olsa gerekir, sözü Almanya’dan emekli, orada yaşayan Türklerin
kurduğu Sosyal  Demokrat  Derneklerde yetişmiş olan  diğer arkadaşımız
aldı:

“Kim ne derse desin, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “diktatör” ve
hatta  “fasit” olarak tanıtılmaya çalışıldığı  bu dönemde,  bu kampanyayı
yürüten emperyalist işgal kuvvetlerine ve onların yerli işbirlikçilerine, CHP
kanadından oldukça etkili bir destek veriliyor!..  Bu bir gerçektir!… Bizim
yüreğimizi asıl yakanda  budur işte!..

Peki ama neden?!

Birkaç hafta önce “cemaatlerin” mallarının iade edilmesini (ve dolayısıyla
açılmalarını) isteyen de aynı Hüseyin Aygün değil miydi?..



Cemaat  dediğimiz  tarikatlardır  Beyler.  Lafı  ağzımızda  eveleyip
gevelemeyelim.  Karşı  devrimin  ideolojisi  buralarda  öğretilir.  Tekke ve
zaviyelerin  açılmasını  mı  istiyor  bu  Hüseyin’iniz?  Bu  değilse,  istediği
nedir: Bari açıkça söylesin de biz de tutumumuzu ona göre belli edelim!..

CHP, sanki karşı devrimi el altından destekliyor gibi.  CHP‘yi yeni rejimin
ana  muhalefet  partisi  olmak  üzere  dizayn  ediyor.  Yeni  CHP dedikleri,
Atatürksüz bir CHP olsa gerekir!..

Tanrım!  Biz  bu  adamlara  mı  oyumuzu  verdik!  Hüseyin  Aygün  gibilerin,
kimlerin değirmene su taşıdığını anlamak için kâhin olmaya gerek yok! Bu
tür  açıklamaların  yapıldığı  gazeteye  bakmak  yeter…100 Aygün,  son  iki
çıkışını  ZAMAN  gazetesinde  neden  yaptı?..  Seçtiği  güne  bakın:  10
Kasım!!! Neden?  ZAMAN’ın yazarları bile hiç  bir zaman onun kadar cesur
olamadı!.. Tam bir Atatürk düşmanıymış, içimizdeki bu hain!.. Hazret, resmi
internet  sitesinde:  ”CHP’den  seçimlere  girmemi  ve  bugüne  kadar
yürüttüğüm çalışmaları  CHP  çatısı  altında  özgürce  sürdürmemi;
bizzat Kemal Kılıçdaroğlu istemiştir… Başta Dersim katliamı olmak
üzere, Dersim’in tüm sorunlarını Meclis’te dile getirmek ve önemli
çözümler  aramak  için  bu  teklif  kabul  ettim”  diyerek,  Türkiye’nin
sorunlarına çözüm üretmek amacıyla,   Meclis’e gelmediğini  açıkça itiraf
ediyor… Onun amacı bellidir!..

İşler  bu  noktaya  kadar  geldiğinde,  ilk  sesini  yükseltmesi  gereken  kim
olacaktı?

Kılıçdaroğlu  ebette.  Çünkü  bu  partinin  genel  başkanıdır  ve  partinin
ilkelerini koruyacak olanların başında o gelir. Anlaşılan, Hüseyin Aygün’ün
fikirlerini  paylaşan  Genel  Başkan,  bunları  söylemek  için  Aygün’ü  tetikçi
olarak seçmiştir! Sonra da “Bu partide bir disiplin olacaktır. Herkes o
disipline uyacaktır” diyor. Genel Başkanın, önce kendisi disiplinli olacak,
sonra üyelerde disiplin arayacaktır…

Genel başkanlığını da tartışılır bir noktaya getiren bu son Dersim olayını,
üstelik de böylesine kritik bir dönemde, gündeme taşımaya değer miydi?..

Yoksa Atatürk adının hafızalardan silinmesine Kılıçdaroğlu da “onay” mı
veriyor?

Bu soruların yanıtı, hiç bir şekilde susarak geçiştirilemez!..

Gerçekten de Genel Başkan, hemşerisi Hüseyin Aygün ile aynı görüşte ise,
işimiz çok daha ağırlaşıyor!..

Sadece bu nedenle bile,  emperyalistlerin CHP’yi  bir gruba işgal
ettirdiği söylenebilir artık!..

Suskunluk insanın aklına çok daha kötü şeyler getiriyor…

100 http://www.huseyinaygun.org/
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Örneğin:  Bundan  böyle,  Kılıçdaroğlu’nun  yerine   Erdoğan’ı  koyarsak  ne
değişir acaba?.. Diğerlerini söylemeye ise, dilim varmıyor…

Hadi birini daha söyleyeyim isterseniz: Temeldeki stratejide,  Erdoğan ile
Kılıçdaroğlu arasındaki fark nedir? Bu soruya kim yanıt verebilir? Her ikisi
de Atatürksüz bir rejim istiyor! Acaba CHP’yi, AB ve ABD‘nin istediği şekle
sokmak görevi, Kılıçdaroğlu’na mı verilmiştir? Bu kadar  insan, bize bunları
yaşatsınlar diye mi bunlara oy vermiştir?..

Peki, biri çıkıp şunları söylese, ona ne diyebilirsiniz?

“Erdoğan rejimi dönüştürüp, karşı devrimini yapıyor, Kılıçdaroğlu
ise, buna karşı çıkacak olanları dizginlemekle görevlidir”!.. İkisi de
aynı  projenin  içerisindedir.  Kılıçdaroğlu  partinin  başına  gelince,  CHP
tabanını  bu  değişikliğe  alıştırmak  için,  parti  ile  ilgisi  olmayan  ve  ne
oldukları  belirsiz  kişileri,  yönetim  kademelerine  taşımış,  bir  kısmını  da
milletvekili  seçtirip  görevlendirmiştir.  Sırası  gelen  konuşuyor  şimdi.
Sonuçta  Kılıçdaroğlu  da  Erdoğan’ın  yedeği  olmayı  kabullenmiştir.  Bu
nedenle ikisi de aynı kazana sağılıyorlar!..

Hadi bakalım ne söyleyeceksiniz bu analize?

Aksini  nasıl  kanıtlayacaksınız?  Öyle  değilse,  adama;  ‘icraatınızı  görelim’
derler.  Ne  demiş  atalarımız:  ‘Ayinesi  iştir  kişinin  lafa  bakılmaz’…  Boş
gevezelik yapmanın zamanı çoktan geçmiştir!..

Genel  Başkanın  ‘sessizliği’,  milletvekillerinin  dilediği  gibi  ve  özgürce
konuşabilmelerine bağlayarak da bu durum geçiştirilemez. Aygün’e basın
önünde  karşı  gelen  12  milletvekiline  disiplin  sopasını  gösteremezsiniz!
Çünkü  asıl  fikir,  kamuoyu  oluşturmak  üzere,  basın  kullanılarak
açıklanmıştır.   Üstelik Fetullah Gülen’in gazetesi ile bu iş yapılmış. Karşı
fikir  de,  basın  önünde  fikrini  savunacaktır.  Bunun  kadar  doğal  bir  şey
olamaz.  Hüseyin,  düşünce  açıklama  özgürlüğünden  yararlanacaksa,
diğerleri  de  aynı  özgürlükten yararlanacak.  Bu konuda soruşturma dahi
yapılamaz!.. Cezaevlerini dolduran gazeteciler, yazarlar ve diğer muhalifler
de aynı şekilde düşüncelerini açıkladıkları için şimdi oralarda değiller mi?
Bu nedenle o tutuklamalara karşı gelmiyor muyuz? Herkes, sizin Hüseyin
kadar imtiyazlı olamaz ki!..” diyerek sözlerini bitirdi…

Ve ben bu konuşmalardan sonra,  bu ülkenin bir  yurttaşı  olarak,  bir  kez
daha Dersim’i “katliam” gibi göstermek isteyenlere soruyorum: Beyler! O
kötü  günlerin  yaşanmasında,  Dersim’deki  isyanı  organize  eden
dedelerinizin hiç mi günahı yoktu?.. Bari Seyit Rıza’nın İngilizlere yazdığı
mektubu okuyun. Hiç değilse, isyanın bastırılmasından sonra, ele geçirilmiş
olan 15 bin civarındaki İngiliz silahı(*) hakkında bir şeyler söyleyin. Yoksa,
bunlar önemli  değil  de asıl   göreviniz;   Atatürksüz CHP‘yi  inşa etmek
midir?..

Kılıçdaroğlu’ndan  beklenen;  oturduğu  koltuğun  kime  ait  olduğunu
unutmadan  ve  kendine  destek  verenleri  hayal  kırıklığına  uğratmadan,
CHP’ye genel başkanlık yapmaktır. Özür dilemek de bir erdemdir elbette.
Zaten o da  ilk defa yaptığı bir şey de değildir!..

Bu ülkeyi kurtaran ve Cumhuriyetimizi kuran Ulu Önder’e karşı başlatılan,
bu  haksız  ve  insafsız  saldırılara,   duraksamadan  karşılık  vermek,  CHP



Genel Başkanı’nın temel görevleri  arasındadır.  Susmakla bu olaylar asla
geçiştirilemez!..  CHP‘li  biri  olarak  hatırlatıyorum:  CHP‘nin  iktidara
gelememesinin  nedeni,  Dersim  olaylarını  “katliam”(!)  olarak
tanımlamamış  olması  değildir.  Tam  aksine  o  olayları  “katliam” olarak
tanımlasa da oylarında bir puanlık bile artış olamaz. Türkiye’nin ve sosyal
demokratların sorunu bu konu değildir ve hiç bir zaman da olmamalıdır!..

Peki, söyleyin o zaman; derdiniz nedir?..

(*) Başbakan  olan  Faik  Öztrak’ın  TBMM’de  1939′da  verdiği  bilgi  şöyledir:  ”Dersim
mıntıkasından şimdiye kadar toplanan silahların adedi 14 bin 593′tür. Bu silahların hepsi
son sistemdir.” 

Bu  makale  içinde  Seyit  Rıza’nın  İngilizlere  yazdığı  mektubu da  ibretle  okuyabilirsiniz.
Mektupta yazılanlar bütün iddiaları karşılamaya yeterlidir.
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Şimdi de gelelim o meşhur habere:

İŞTE SİZE ZAMAN GAZETESİ’NDEKİ O AÇIKLAMA:

CHP’li Hüseyin Aygün, Cumhuriyet tarihinin en acı sayfalarından biri olan ‘Dersim olayları’
konusunda uzman bir isim. ‘Dersim 1938 ve Zorunlu İsyan’ ile ’0.0.1938, Resmiyet ve
Hakikat’ kitaplarının yazarı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun davetiyle milletvekili adayı
olan  ve  Tunceli’den  seçilen  Aygün,  73  yıl  önce  yaşanan  olaylarla  ilgili  resmî  tezlerin
gerçeği yansıtmadığı görüşünde. Zaman’a konuşan Aygün, Dersim meselesinin 500 yıllık
bir  konu  olduğunu  belirtti.  “Dersim,  etnik  kimliği  ve  dinî  inançları  bakımından  farklı
özellikler taşıyan, bu farklılık sebebiyle de 500 yıldır yok edilme siyasetiyle karşı karşıya
kalan bir  bölge.”  diye konuşan Aygün,  “Cumhuriyet,  esasen o politikada bir  değişiklik
meydana  getirmiyor;  önce  merkezleşme  yönünde  kararlar  alınıyor,  bölgeyi  merkezî
yönetime  bağlama  yönünde  bazı  raporlar  hazırlanıyor.  Bu  raporlar,  500  yıllık  Dersim
sorununu barış içinde çözmeye yönelik öneri getirmiyor.1937-1938′de jenosite (soykırım)
varan  bir  operasyonla  Dersim  meselesi  tarihe  havale  edilmiş  oluyor.  Ama  böyle  de
bitmiyor, bu sorun devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Ordu harekât yapınca insanların kendini korumak için silahlandığını aktaran CHP’li vekil,
“Resmiyette ise bir isyan olduğu ve devletin de bunu bastırdığı tezi savunuluyor. Çünkü
Başbakan’ın deyimiyle ‘50 bin insanın öldürüldüğü’ bir operasyonun meşrulaştırılması için
orada bir isyan oluşturulması gerekiyordu. Dersim isyanı, sonradan icat edilmiş bir şeydir,
öyle  bir  şey  gerçekte  yoktur.”  dedi.  Dersim  katliamının  sorumlusunun  devlet  ve  o
dönemin  CHP iktidarı  olduğunu vurgulayan  Hüseyin  Aygün,  şöyle  devam etti:  “Ancak
CHP’de bu konuda kendi tarihiyle yüzleşme ve uygulanan politikaların toplumun önünde
saydam  bir  şekilde  tartışılması  yönünde  bir  tavır  alındığını  Kılıçdaroğlu  döneminde
görüyoruz. Tabii ‘bunu CHP yaptı’ deyip, bunun üzerinden bir politika üretmek de doğru
değil, çünkü o dönem başka parti yoktu zaten.”

Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘katliamdan haberdar olmamasının mümkün olmadığını da dile
getiren  Aygün,  “Bu  dönem  boyunca  izlenen  bütün  politikalarda  Atatürk  devletin
başındadır. Fakat Aleviler, bütün bu dönemi Mustafa Kemal’den ayırmak için onun ‘büyük
lider’  kimliğine  de  gölge  düşmemesi  için  fotoğrafını  alıp  Hazreti  Ali  ile  yan  yana
asmışlardır. Bu katliamdan haberdar olmadığına kendilerini inandırmışlardır.” yorumunda
bulundu.

KÜRT SORUNU BAĞIŞ VE DİYALOGLA ÇÖZÜLÜR

Kürt  sorununa da  temas  eden Hüseyin  Aygün,  çözümün barış  ve  diyalogla  olacağına
inandığını  dile  getirerek,  “Öcalan’la  yapılan  görüşmeler  çok  değerlidir  ve  bu  sürecin
yeniden başlaması gerekir. Ama örgütün de silah kullanmayacağını inandırıcı bir şekilde
topluma  ve  hükümete  anlatması  lazım.  Birbirimizi  öldürmeden  konuşmalı,  çözüm
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aramalıyız. Hükümet aslında görüşmeler yaparak, müzakere yaparak bu iradeyi ortaya
koydu.  O  yolun  devam  etmesi  gerekir.”  şeklinde  konuştu.  Sorunun  çözümünde
‘kırmızıçizgi’ söylemini de yanlış bulduğunu aktardı. Ergenekon süreci derin devleti felç
etti. Hüseyin Aygün, Ergenekon ve Balyoz davasını da değerlendirdi. “Ergenekon diye bir
gizli örgütün, yapılanmanın olduğunu biliyorum.” diyen Aygün, operasyonun başlamasıyla
yasadışı  eylemlerin  bittiğini,  bölgede  faili  meçhullerin  neredeyse  durma  noktasına
geldiğini  anlattı.  ‘Veli  Küçüklerin  tutuklandığı  dönemi  olumlu  bulduğunu’  belirtirken,
“Derin  devlet  ve  gizli  kontrgerilla  çekirdekleri  felç  oldu.  Gerçekten  kontrgerillanın
tasfiyesinin,  derin  devlete son verme adımı  olarak görüyordum.” diye konuştu.  Ancak
yapılan  son  tutuklamaları  eleştirerek  şunları  kaydetti:  “Ahmet  Şıkların,  gazetecilerin,
Ergenekon’dan  kuşku  duyduğunu  söyleyenlerin,  eser  yayınlayanların  tutuklanması
nedeniyle  ben  biraz  sulandığını  düşünüyorum.  Daha  çok  ‘muhalifleri  tasfiye  etme
hareketi’ gibi duruyor. Dolayısıyla çok büyük bir fırsatın heba edildiği görüşündeyim.”

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1200334&title=chpli-huseyin-aygun-dersim-
katliaminin-sorumlusu-devlet-ve-chpdir

http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1200334&title=chpli-huseyin-aygun-dersim-katliaminin-sorumlusu-devlet-ve-chpdir
http://www.zaman.com.tr/haber.do?haberno=1200334&title=chpli-huseyin-aygun-dersim-katliaminin-sorumlusu-devlet-ve-chpdir


TÜRKİYE’NİN (VE ANNEMİN) HALLERİ!..

Sağlıkta  Performans  Sistemi:  “Fazla  hastaya  bak,  fazla  par  al!”
demekmiş.  Yani  hastalara  doğru  dürüst  bakmayın  deniyor  doktorlara.
Hükümet  diyor  ki,  biz  hastalara  kaliteli  hizmet  verilmesini  istemiyoruz!
Önemli  olan hizmeti  vermek değil,  verir gibi  yapmaktır  şimdilerde. Arzu
edilen  hekim  ise,  hâkim  gibi  hükümete  bağımlı  ve  niteliksiz  olandır.
Mantığa  bakar  mısınız  Bayanlar,  Beyler!   Besbelli  ki,  halkın  sağlığı
hükümeti  hiç mi hiç ilgilendirmiyor!..

Gelişmiş  ülkelerin  sigortaları,  belli  sayıdan  (50)  sonraki  hastalara
bakılması  halinde,  fazlalık  olanların  sağlık  harcamalarını  karşılamıyor.
Bunun anlamı: Bir doktor 50 hastadan fazlasına baktığında, ona karşı işinin
gerektirdiği özeni gösteremez. Dolayısıyla da hatalı teşhisler koyabilir. O
ülkelerde  devlet,  doktorlarına  diyor  ki:  Hastalarınızla  gerektiği  kadar
ilgilenin!..

Bir ülkede bakılan hasta sayısının artmış olması ile övünülebilir mi?

Her geçen gün hasta sayısı artıyorsa eğer, ya koruyucu hekimlik sistemi
işlemiyor  ya  da  hastalar  doğru  dürüst  tedavi  edilmeden  evlerine
gönderiliyor. Ve bir süre sonra geri gelmek zorunda kalıyorlar!…  Tüketilen
ilaç sayısı da her geçen yıl artıyorsa, durum yine kötü demektir!.. Batıda
yüzde  8 civarında  olan  acil  servise  başvuru  oranı,  bizde  yüzde  30′lara
ulaşmış.  Yine onlardan farklı  olarak,  bizde acil  servise başvurmak;  hem
bazı ücretlerden kurtulmak, hem de bir an önce hizmete ulaşmak içindir.
Kısaca sağlıktaki durumumuz, yargıda olduğu gibi tam bir rezalet içindedir.
Ne var ki, hükümet yine de bu durumla övünebiliyor.  Ve bu ülkede böyle
bir hükümete destek her geçen gün giderek artıyor!?..

Toplum olarak çıldırdık mı ne?!..

Sağlık  Bakanı,  üniversite  hocalarını  sağlık  hizmetleri  dışına  çıkarttıktan
sonra,  hastaları  ambulans  uçaklarla yurt  dışına  gönderecekmiş!..  Bu
gidişle  hastalardan  önce,  hocalar  yurt  dışına  gideceğinden,  anlaşılan
hastalara  orda  yine  onlar  bakacak!..  Geçmiş  yıllarda  Türkiye’de  tedavi

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/turkiyenin-ve-annemin-halleri/


ucuz olduğu için, yurtdışından hastalar Türkiye’ye gönderilirdi.  Şimdi bu
trafiği tersine döndürmüşler!..

Bir  ülkede  güvenlik,  sağlık,  adalet  ve  eğitim hizmetleri,  ücretli  hale
getirilirse, o ülkede devletin varlığı tartışılmaya başlanır… Aslında devlet
vardır da “ele geçirilmiş” olduğundan söz edilir…

Adalet  arayanlardan,  yargılama  süresince  olabilecek  masrafların
tamamının  peşin  alınması,  bu  ücretleri  ödeyemeyecek  kişileri,   yargı
dışında  arayışlara  iter.  Bir  zamanların  çek-senet  mafyaları  yeniden
türetilirler!  “Adli  yardım”la  bu  işler  yürütülemez.  Ankara  Barosu’nun
Başkanının feryadından, daha adli yılın birinci ayında adli yardım parasının
bittiği anlaşılıyor…

***

Bu işlere ne diyor Başbakan: Alman Vakıfları CHP’li belediyeler üzerinden
PKK’ya para yardımı  yapıyor.  Topu taca atmak buna denir.  Sözü edilen
vakıf  KfW de  bu  konuda  bir  açıklama  yapmak  zorunda  kalmış.
Türkiye’deki belediyelere verdiği paralar, en çok alt yapı ve kanalizasyon
projeleri  için  kullanılmışmış!  353.5 milyon  Avro  ile  aslan  payını  AKP’li
Ankara  Büyükşehir  Belediyesi  almış.  Kredi  kullanan  belediyelerin  tümü
AKP’li.  Başbakan  buna  rağmen  CHP’li  belediyeleri  suçlamaya  devam
ediyor.  Sağlık  sorunlarına  gelmeyeceği  belli.  Biliyor  ki,  CHP’liler  her
zamanki  gibi  tam  kadro  halinde  savunmaya  çekilecekler.  O  gürültü
arasında Deniz Feneri soruşturması da unutturulacak!..

İlginç  fakat  gerçek.  Deniz  Feneri soruşturmasına  bakan  savcılar,
“evrakta  sahtecilik”  yaptıkları  iddiasıyla  görevlerinden  uzaklaştırılmış!
Sıra  bilirkişi İbrahim  Aydoğan’a  gelmiş.  Güya  “sadece  Aytaç
frmasından”  alınan  belgelerle  raporunu  hazırlamış.  Bu  nedenle  o  da
evrakta  “tahrifat”  yapmakla  suçlanıyor!..   Bizim  bildiğimiz,  bilirkişiler
kendilerine  verilen  dosya  üzerinden  raporlarını  hazırlarlar.  Mahkeme bu
konuda yetki ve görev vermedikçe, kendiliklerinden kanıt toplayamazlar.
Bu  çıplak  gerçeğe  rağmen  bilirkişiyi  “tahrifat”  yapmakla  suçlamanın
anlamı:  “Fener’ime dokunmayın”  anlamına  geliyor!..  Çünkü  bu  fener
kolay söner!..

***

“İki kişiden biri” bir süreden beri hükümetin icraatlarını, diğer kişiye karşı
savunamıyor!  O  nedenle  ”pes”  etmek  üzeredir  dersek  yeridir.  Bizim
buralarda, artık haberleri bile dinlemiyorlar. Her gün iki yeni dizi izleniyor.
Günlük  zihinsel  faaliyetler  ise,  dizilerin  gelecek  haftaki  bölümlerinde
yaşanacak  olayları  tahmin  etmekle sınırlı.  80’i  aşkın  kişiler  bile,
televizyonların karşısına çivilenmiş gibiler!..

Ülkenin  temel  sorunları,  savaş  tehlikesi,  terör,  yoksulluk,  sağlık
sorunları gırla gidiyor. “İki kişiden biri” oldukça rahatsız, bunların hiç
birini  duymak  istemiyor!..  En  deneyimli  olanlar  bile,  bu  konulara
girildiğinde  rahatsız  olduğunu  gizleyemiyor…  Bu  kötü  gidişin  kısmen
sorumluları olarak, kendi paylarını ve hatalarını biliyorlar tabi. Etkileyerek
oyunu  “çaldıkları”  insanların,  o  nedenle  şimdi  yüzüne  bakamıyorlar…
Onlara “kıyamette” ne verecekler, bilemem!..



“Kolektif  vicdan”ın  içinde  erittikleri  bireysel  vicdanlarını  aramak
akıllarına  bile  gelmiyor!..   Bu  durumun  farkında  olan  hükümetimiz,
seçmenini  rahatlatmak  için,  bütün  TV  kanallarını  satın  almaya  karar
vermiş.  Anadolu  Yakası’nın  elektriği  karşılığında  Haber  Türk’ü,   Çalık
Grubu için istemek de neyin nesidir? Çalık Grubu isteseydi 10 tane kanal
daha açabilirdi. Ama hükümetin derdi onları kanal sahibi yapmak değil ki.
AKP  için  “Brezilya  Dizileri”  dışında  programların  yapılmaması  çok
önemlidir..  Çünkü  “İki  kişiden  biri”   arada  bir  de  olsa  o  programlara
takılarak,  rahatsız  oluyor,  uyuyamıyor…  “İki  kişiden  biri”nin  rahat  bir
uyku çekmesi için, “gürültü”yü kesmek şart gibi!..

***

BM Güvenlik  Konseyi’nde  5  Ekim  günü  yapılan  oylamada,  Suriye’ye
yönelik yaptırım kararını, Rusya ve Çin’in vetosuyla engellemiş…  BM’nin
veto yetkisine sahip 5 daimi üyesine Erdoğan köpürüyor!.. Ona ne oluyor?..

Öte yanda, Suriye lideri Esat; kısa süre önce, ziyaretine gelen CHP’lilerin
Başkanı Faruk Loğoğlu’na sitem ediyor:” Türkiye-Suriye dostluğunu  ABD
istemedi. Ne Tunus, ne Libya ne de Suriye’de dertleri demokrasi değil.
Asıl  mesele  kaynaklarımızı  kontrol  etmek.  Türkiye’den  gelenler
Obama’nın sözcüsü gibi davranıyor. Obama şöyle istiyor, böyle istiyor
diye geliyorlar bana. ABD’nin Şam’da büyükelçisi var, gelip söylüyor
bize zaten. Türk kardeşlerimizin aynı sözleri tekrarlaması üzüyor bizi.”

Son olarak Esat,  “Türkiye içişlerimize karışırsa biz de Türkiye’deki
sorunları  içişlerimiz  olarak  görürüz”  diyerek  aba  altından  sopasını
göstermiş! Anlaşılan, onlar da sabrın sonuna gelmişler. Çünkü bizim için
PKK neyse  onlar  için  de  Müslüman  Kardeşler  aynıymış.  Bizimkiler,
Müslüman Kardeşler örgütü ile al takke ve külah… Bundan sonraki  PKK
eylemlerine Suriye yön verirse, şaşırmamak gerekir. Onlara söz söylemeye
ne hakkımız olabilir ki?..

ABD güdümünde ve onların çıkarlarına endeksli bir dış siyasetin gideceği
yer  bu kadardır  işte.  “Sıfır  sorunlu dış siyaset”  diyerek,  sonunda iki
ülkeyi  savaşın  eşiğine  getirdiler.  Bu  “diplomatik”  uyarı  dolu  sözlerden
sonra,  yoruma  gerek  var  mı  bilemem.  Büyük  Ortadoğu  Projesi  içinde
Türkiye’nin üstlendiği görev, ABD’ye elçilik etmekmiş meğer!.. Erdoğan’ın
“Arap  Baharı”  diye  adlandırdığı  süreçte,  ABD’nin  tebligat  memuru
gibiler!..

86 yaşındaki  annem  de  “iki  kişiden  biri”  zaten.  Ara  sıra  onunla
konuşuyorum. Bu durumun çok zoruna gittiğini söylüyor!.. “Yakında seçim
olsa” diyorum.  Duraksamadan; “CHP ne yapabilir sanki” deyip,  yine
oyunun rengini belli etti!..

Kurtuluşumuzun tek yolu kaldı. O da: ”İki kişiden biri” ile oturup yeniden
konuşmak. Onların diliyle tabi!..



“KIRMIZIÇİZGİLER” VE ÇİZGİSİNİ BELİRLEYEMEYENLER!..

 AKP, 12 Eylül Referandumu ile istediği anayasa değişikliklerini yapmış ve
ülkeyi zapt ü rapt altına almıştır. Yapmayı planladığı “Yeni Anayasa”da 12
Eylül’de  değiştirilen  maddeleri  “kırmızıçizgi”  ilan  etmiş  ve  onları
değiştirmeyeceğini  açıklamıştır.  Bu  sözlere  sadık  kalınacaksa,  yeni  bir
anayasa  yapılmayacağı,  yine  bazı  değişikliklerle  yetinileceği
anlaşılmaktadır.  AKP iktidarının  hiç  bir  uygulamasına,  hatta  faşist
uygulamalarına dahi mani olmayan mevcut Anayasa neden değiştirilmek
isteniyor?  Değiştirilecek olan maddeler  hangileridir  ve bunlar  neden  12
Eylül’de değiştirilmemiştir? O pakete, şimdi değiştirilecek olan maddeler
eklenmiş olsaydı,  referandum sonucu değişir miydi? Bütün maddeler bir
seferde  oylandığına  göre,  Anayasa’yı  partiler  halinde  değiştirmenin  ne
gereği  var?  Değişikliklerin  iki  aşamalı  olarak  yapılmasının  okyanus
ötesinden  planlandığı  anlaşılıyor.  Belli  ki,  her  şey  inceden  inceye
düşünülüp  tartışılmış.  Anlaşılan  en önemli  ve  rejim değişikliği  anlamına
gelecek olanlar ikinci tura bırakılmış!..

İkinci turda hedeflenen değişikler nelerdir?

Bu sorunun yanıtını  MİT-PKK görüşmelerinin yayınlanan tutanaklarından
alabiliriz.  Ayrıca  PKK‘nın siyasi  kanadı  olduğu tartışmasız  olan  BDP,  bu
konudaki  görüşlerini  her  fırsatta  kamuoyuna  açıklayarak  kulaklarımızı
alıştırmaktadır. Dilerseniz şimdi BDP eş başkanı ile KCK yöneticilerinin son
haftalardaki sözlerini hatırlayalım:

KCK Yöneticisi Zübeyir Aydar, ROJ TV’de katıldığı “Analiz” programında;
MİT-PKK  görüşmelerini  değerlendirirken,  “Olay  PKK-devlet
görüşmesidir”  dedikten  sonra,   AKP‘nin  her  seçim ve  referandum
öncesinde,  “arabulucular  gönderdiğini  ve  ateşkes  istediğini”
belirtmiştir…  “Görüşmeler tamamlanmış, sadece anayasa kalmıştı”
diye  sözlerini  sürdüren  Aydar,  ne  olup  bittiğini  anlamamız  için  gerekli
ipuçlarını veriyor…

Aynı  şekilde  BDP  eş  başkanı  Selahattin  Demirtaş :”Kürtler
Kürdistan’da Kürtçe yaşar. Kürtler kendi anavatanlarında özgürce
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yaşar. Bitti. Nokta. Bunun dışında hiç bir çözümü kabul etmiyoruz.
Bedeli neyse ödemeye hazırız.” diyor…

Koca bir ulus, hayal dünyasında geziniyor! Her şey son derece açık değil
mi?

Partisinin  Mersin  İl  Kongresinde  konuşan  Demirtaş,  Malatya  Adli  Tıp
Morgu’nda bekletilen 24 PKK’lı teröristin cesedine işkence yapıldığını ileri
sürdükten  sonra,  onlara  atfen:  ”Eğik  bir  baş  olarak  yaşamaktansa
yanık  iki  ayak  olmayı  tercih  eden  gençler  bizim  onurumuzdur.
Onların  cenazesine  sahip  çıkmak  bizim  onurumuzdur”  demiş!..
Başka ne demelerini bekliyordunuz?

Evet,  kabul ediyorum, siz haklısınız  yine,  bir  tek  “aptal” olan benim…
İsabetli öngörüleriniz nedeniyle kendinizle ne kadar  övünürseniz azdır!…

Ben  de  bu  nedenlerle,   diğer  ayrıntılar  üzerinde  konuşmak  yerine,
doğrudan  “Yeni  Anayasa”  üzerinde  yazmanın  daha  doğru  olacağına
inanıyorum…  Biliyorsunuz  PKK ile  AKP  %95  oranında  anlaşmışlar.
Anlaşamadıkları  husus sadece  %5 civarında!  Size  göre hangi  konularda
anlaşamamışlar?..  Ben “zamanlama” konusunda diyorum, arkadaşlarım
“başkanlık”  hususunda  diye  ısrar  ediyor…  Siz  de  kendi  düşüncenizi
söyleyebilirsiniz, o daha isabetli olabilir elbette!…Her neyse…

Anayasa değişikliklerini bu gerçeklerin dışında düşünmek, safdillikten öte
aptallıktır  diyenler,  şimdi  çoğunluktadır.  Kim ne  söylerse  söylesin,  karşı
karşıya bulunduğumuz durum, son derece ciddi ve toprak bütünlüğümüzü
tehdit eder nitelikte vahimdir!..

Sonuç olarak denebilir ki, AKP‘nin “terörü bitireceğiz” vaadiyle insanları
aldatmış  olması  ve  onları  sadece  sandıktaki  bir  oy  olarak
değerlendirmesini  anlayabiliriz  ama,  toprak  bütünlüğümüzü  tehdit  eden
projelere “evet” denmesini anlayamayız!.. Bir savaşta yenildik de “savaş
tazminatı”  olarak  toprak  vereceğiz?!..  Bu  ne iştir?  Bütün  ayrıntıları  ile
kamuoyu önünde tartışılması gerekmez mi?..

Türkler gibi Kürtlerin çoğu da anlatılan yalanlara alet olmuşlardır.  Bugün
yaşadıklarımızın  baş  sorumlusu  işbirlikçi  dinciler  ise,  ikinci  dereceden
sorumlusu Kürtlerdir. “Kürt açılımı”  ve  “ateşkes” gibi halkı sakinleştirici
uygulamalar, sonuç itibariyle halkın aldatılması için yaptırılmıştır!… Şimdi
anlaşılıyor ki, hiç biri samimi değilmiş!..

Hedefler ve amaçlar bu şekilde belli olunca, yaşananlarda bir yanlışlık veya
tesadüf aramamak gerekir.

Yanlışlık ve bir türlü anlayamadığımız CHP ve MHP‘nin bu tehlikeli oyunda
üstlendiği roldür!..

Pek çok insanın aklından geçen bir soru da şudur: Acaba CHP ile MHP, bu
oyunda  bilerek  mi  bir  rol  aldılar…  Perde  arkasında  AKP ile  anlaşmış
olabilirler  mi?  Öyle  ya,  koşulsuz  ve  kırmızıçizgileri  olmadan  AKP  ile
masaya oturmalarının başka ne anlamı olabilir?  CHP ve MHP‘nin edilgen
ve  bu  “işbirlikçi”  tutumu,  haklı  olarak  insanların  aklına  bu  soruları
getiriyor!..



 “Yeni  Anayasa”  yapılması  konusunda  muhalefetin  düşürüldüğü  acıklı
durum, 12 Eylül Referandumuna bir yıl gecikme ile  “evet” demekle eş
değerdedir…  AKP‘nin  perde  arkasında  terör  örgütü  ile  görüşerek
mutabakata varması,  perde  önünde  ise,  mücadele  ediyormuş  gibi
yapması  kamuoyunu  aldatmak  içindir… Aynı  şekilde  muhalefet  partileri
CHP ile MHP‘nin “Yeni Anayasa” yapılması için komisyonda yer almaları
halkı  aldatıcı  olabilir.  Bölünmeyi  amaçlayan  bir  anayasanın,
komisyonlarında  yer  almış  olmakla,  yapılan  değişikliklere  meşruiyet
kazandırılmış olunur.. AKP‘nin antidemokratik olan  ve kırmızı çizgi olarak
ilan edip dokunmayacağını söylediği değişikliklerin, içinde bulunacağı bir
anayasa, hiç bir koşul altında savunulamaz!.. İşgal altındaki bir ülkede dahi
böylesine kötü bir anayasayı halka dayatmaya cesaret edemez!.. 12 Eylül
Referandumu  ile  kabul  edilen  değişikliklerin  gireceği  Anayasanın,  diğer
maddeleri ne kadar demokratik olursa olsun, böyle bir anayasaya “evet”
denemez. Çünkü öyle bir anayasa asla demokratik ve çağdaş bir anayasa
olarak yorumlanamaz!..

O halde “hayır” deneceği daha baştan kesinleşmiş olan bir  anayasanın
komisyonunda yer alarak  AKP‘nin değirmenine su taşınmanın ne anlamı
var?…

Böyle bir  durum pratikte şu sonucun yaşama geçirilmesine katkı  sunar:
Muhalefet partileri  CHP  ile  MHP‘ye 12 Eylül Referandumunda “  hayır”
dedikleri anayasa değişikliklerine,  bu defa  ve bu yolla “evet” dedirtilmiş
olur!..  Bu  nedenle  12  Eylül  değişikliklerine  “evet”  demeyen  siyasal
partiler, bu komisyonlarda yer almayı hiç bir şekilde izah edemezler!..

Ya  çağdaş  bir  anayasa  için  diretilecek  ya  da  o  masadan  kalkıp,  halka
gerçekler anlatılacaktır… Muhalefetin kırmızıçizgileri de bu olmalıdır…

Görüldüğü gibi “başkanlık sistemi”ne geçilerek,  AKP‘nin iktidarı sürekli
hale  getirilmek  istenmektedir.  AKP‘nin  Kürtlerle  üzerinde  anlaşmaya
vardığı  “federal  yapı”,  “özerklik”,  “Anayasadan  Türk  adının
çıkartılması” vb. gibi istekler Anayasa metnine dâhil  edilerek, anayasa
kuralı  haline  getirilmek istenmektedir.  Bu bağlamda “Yeni  Anayasa”ya
“Bölünme Anayasası” demek hatalı değildir!..

Sonuç  olarak  denebilir  ki,  AKP yaptığı  “karşı  devrimin”  şimdi  de
anayasasını yapıyor. Onlar Atatürk Cumhuriyeti’ni tarihin tozlu sayfalarına
atarken, kurnazlıklarla  CHP ile  MHP‘nin de katkısını almak hesabındalar.
Bu duruma hiç bir mazeret ve gerekçe ile katkı sunulamaz!..

AKP ve Erdoğan’ın onlarca defa  kurduğu tuzağa düşen CHP ve MHP‘nin
akıllanmaları için daha ne kadar aldatılmaları gerekir?..

 



GARİP-GUREBA’NIN VAKIFLARINA EL KONULUYOR!..

Gayrimüslim  vatandaşların  vakıflarına  her  türlü  kolaylığı  sağlayan  AKP
iktidarı,    çoğu  gariban  vatandaşların  yararlandığı  Müslüman  Türk
vakıflarının  gelirlerine  göz  dikti…  Cumhuriyet  tarihi  boyunca  devlete
kazandırılan  kamu  iktisadi  kurum  ve  işletmeleri  birer  birer  elden
çıkartıldıktan sonra, şimdi de sıra vakıflara gelmiş…

5  Şubat  2011 tarih  ve  27857 sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak
yürürlüğe  giren  6111 sayılı  Kanun  ile  5737 sayılı  Vakıflar  Kanunu’nun
7’inci maddesi; “Gelirlerinin varsayıma dayalı tespit ederek talep edildiği
ve hatta yargıda hukuki uyuşmazlıklara neden olduğu”  gerekçesi ile
iki fıkra (208 ve 209′uncu maddeler) eklenmiştir…

Gelirleri  tespit  eden kimdir?  Elbette ki  bağımsız  mahkemeler.  Hükümet,
mahkemelerin vakıflara ait dağıtılması gereken gelirlerini hesap ederken
somut  verilere  değil,  “varsayımlara”   dayanıyormuş!  Mahkemelere
yapılan  iftiraya  bakın.  Demek  ki  bu  görüşe  inanıyorlar  ki,  gerekçeye
yazmışlar… Ayrıca “yargıda hukuki uyuşmazlığa neden olduğu” için
bu düzenlemenin yaptığı da itiraf ediyor. Amaç yeni davalar açılmasının
önünü  kesmek.  Hâlbuki  Anayasamıza  göre,  dava  açmak  da  bir  haktır.
Hükümet  yasa  çıkartarak  bu  temel  hakkın  kullanılmasını  engellemek
istiyor!..

Hükümetimizin gariban Türk vatandaşları ile derdi nedir?

AKP’ye oy vermediler diye onları cezalandırma yoluna gitmiş olamaz. AKP
baştan  beri  “garip-guraba”nın  oylarına  talipti  ve  o  oyları  fazlası  ile
almıştır. İslam hukukundan beri varlıklarını sürdüren vakıfların çoğu, belli
bir  ailenin  gelecek  nesillerinin  yararlanması  için  kurulmuşlardır.  Hayır
yapmayı ibadet olarak kabul eden bazı kişiler, yasal olarak mirasçılarına
kalması  gereken  bazı  mallarının,  satılarak  elden  çıkmaması  ve  gelecek
kuşakların  da  bunlardan  yararlanması  için  vakıflar  kurup,  mallarını  bu
vakıflara devretme yöntemini benimsemişlerdir. Yurdun dört bir yanında bu
düşünceler ile kurulmuş yüzlerce vakıf vardır…

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/garip-gurebanin-vakiflarina-el-konuluyor/


Medeni  Kanun’dan  önce  kurulmuş  ve  kuruluş  senetlerinde  yönetimleri,
kurucularının  soyundan  gelenlere  bırakılmış  olan  vakıflar   “mülhak
vakıflar”  olarak  tanımlanmışlardır.  Bir  de  yönetimi  ve  temsili  Vakıflar
Genel Müdürlüğü’nce yürütülen vakıflar var ki, bunlar da “mazbut vakıf”
olarak adlandırılmaktadır…

Vakıflar  Kanunu’nun  7. maddesine  göre;  on  yıl süreyle  yönetici
atanamayan veya  yönetim  organı  oluşturulamayan  “mülhak vakıflar”,
mahkeme kararıyla genel müdürlükçe yönetilir ve temsil edilirler. Kısaca
onlar  da   “mazbut  vakıflar”  arasına  alınırlar.   Aynı  maddenin  son
fıkrasında: “İlgililerin vakfye şartlarına göre intifa hakları saklıdır”
denmektedir. Yeni düzenleme ile hükümet adeta “vakıf evladı” diye tabir
edilen  ve  vakıf  gelirlerinden  yararlananların  haklarına  el  koymak
niyetindedir..

Çıkartılan yasa, her şeyden önce “hukuk devleti” ilkesine aykırıdır. Kural
olarak  yasalar  yayınlandıkları  tarihten  sonraki  zamanlar  için  yürürlüğe
girerler. Aleyhte olan hükümler ise geriye yürümezler.  Hukuk güvenliği
ancak  bu  ilkelerin  yaşama  geçirilmesi  ile  sağlanabilir.  Bu  son  yasal
düzenlemede öncelikle bu ilke ihlal edilmektedir. Zira yapılan değişiklikle
getirilen yeni hükümlere göre, bu düzenlemeden önce  açılmış ve halen
devam  eden davalara  da  aleyhteki  hükümler  uygulanabilecektir!  Bir
bakıma  yasa  hükmü  ile  mahkemelere,  “elinizdeki  davları  reddedin”
denmektedir!

Vakıf evlatlığının ispatı ile gelir  fazlalığının  tespiti davalarının  5 yıllık
“hak  düşürücü  süre”  ile  sınırlanmasını  ise,   hiç  bir  mantık  kuralı  ile
açıklamak  mümkün  değildir.  Hak  düşürücü  süreler,  kural  olarak,
devlete karşı olan taleplerle ilgili konduğu halde, vakıf malları ve
gelirlerinin  devletle  ilgisinin  olmadığı  defalarca  mahkeme
kararıyla saptanmış olmasına rağmen, onlara da “hak düşürücü”
süre konulması  anlaşılır gibi değildir!

Yasalar  ile  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü’ne  verilmiş  olan  görev;  yönetim
organlarını kaybetmiş vakıfları yönetmek iken, bu defa devlet,  malın sahibi
gibi  davranacaktır…  Bu  doğrudan  mülkiye  el  koymayla  eş  anlamlıdır!..
Gerek  Avrupa  İnsan  Hakları  Sözleşmesi’ne  ve  gerekse  Anayasamızın
35’inci maddesinde yazılı olan “Herkes, mülkiyet ve miras haklarına
sahiptir”  şeklindeki hükme açıkça aykırılık teşkil eder…

Yürürlükteki mevzuatımızın izin vermemesine ve aksi yönde verilmiş pek
çok mahkeme kararına rağmen, zaman içerisinde vakıf senetlerinde çeşitli
mallar vakfedilmiş “mazbut vakıflar”ın malları, Vakıflar Genel Müdürlüğü
tarafından çeşitli  gerekçelerle (istimlâk, satış, taviz vb.) elden çıkarılmış,
kanun gereği  satılanların  yerine yeni  taşınmaz satın  alınmayarak,  tahsil
edilen  bedellere  Vakıflar  Genel  Müdürlüğünce  el  konulmuştur.  Gerek
2762 sayılı  ve gerekse5737 sayılı  Vakıf  Kanunu’ndaki  vakıf  evlatlarının
intifa hakları (gelirlerden istifadesi)  saklı  olmasına rağmen, bu hükümler
yerine getirilmemiştir.  Bu şekilde vakıf evlatları  da,  vakfiyelerden doğan
hakları ödenmeyerek mağdur edilmişlerdir…

 “Mazbut  vakıflar”da  idarenin  yasa  gereği  hakkı  olan  %20 idare  ve
temsil  ile  %10 veya  %15ihtiyat  akçesi  (bakım  onarım  giderleri)



kesintilerini  yaptıktan  sonra,  arta  kalan  (galle  fazlasının),  mahkeme
kararı ile bu meblağı almaya müstehak olduğunu ispatlamış olan
vakıf  evlatlarına  ödenmesi  gerektiği  defalarca  mahkemeler
tarafından hükme bağlanmıştır…

Bu yöndeki pek çok hükmün aksine, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce
“mazbut vakıflar”ın hesaplarının ayrı ayrı tutularak “galle fazlası”
ödemeleri vakıf evlatlarına yapılmadığını gibi; vakıf mallarına ve
vakıf  evlatlarının  haklarına  hukuka  aykırı  olarak  el  konulmuş,
bedelleri  ise  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü’nün  bütçesine  gelir
kaydedilmiştir.  Söz  konusu  gayrimenkullerin  varlığından  vakıf
evlatlarının haberi dahi olmamıştır…

Bu kapsamda işbu yeni düzenleme ile Vakıflar Genel Müdürlüğü kanunların
kendisine yüklediği  yetki ve sorumlulukları  kötüye kullanmış olmasından
kaynaklanan olumsuzluklardan oluşan zararları örtbas etmek amacıyla,
mevcut  davaların  önünü  kesmek üzere  harekete  geçmiştir.  Nitekim
düzenlemenin  bu  şekilde  yürürlüğe  girmesi  halinde,  mevcut  davalarda
belirtilen ve Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından bedelleri tahsil edilmiş
olan  gayrimenkullerin  bedellerinden  kaynaklanan  galle  fazlasını (gelir
fazlasını) talep etmek mümkün olmayacaktır!..

Düzenleme  gereği,  Vakıf  evlatlarına  sadece  son  5  yıllık dönemde,
“mazbut vakıflar”ın mevcut bulunan malvarlığı hesaba katılarak ödeme
yapılacaktır. Ancak, bu durumda yüz yıllar önce kurulmuş olan “mazbut
vakıflar”ın  o  zamanki  malvarlıklarının  çoğu  zaten  1936-2011 yılları
arasında  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü’nce  vakıf  evlatlarına  haber
verilmeksizin  elden  çıkarılıp,  bedelleri  de  yine  aynı  kurum
tarafından  tahsil  edilmiş  ve  hala  tahsil  edilmektedir.  Dolayısıyla,
mazbut  vakıfların  zaten  günümüzde  gelir  getiren  çok  sayıda  malvarlığı
bulunmamaktadır.  Sadece  cami,  türbe  gibi  hayır  şartları  içeren
gayrimenkullerle birlikte çok az sayıda gelir getiren taşınmazları günümüze
kadar intikal etmiştir..

Mevcut düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, yıllarca tahsil edilen bu
bedeller,  vakfedenin iradesine aykırı olarak  Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün
uhdesinde kalmaya devam edecek, ilelebet devam etmesi gereken ve bu
konuda “bedduası” dahi bulunan mazbut vakıflar tarih olacaktır!..



UNUTTURAMAZ KİMSE SİZİ!…
Yıl 2011,  aylardan Ekim.  Ayın 28‘i,  son Cuma günüydü… Hoca Efendi,
minberde Diyanet’in hazırladığı Deprem Hutbesi‘ni okuyor.  Hutbeyi bulup
siz de okuyup rezilliği görün. Bu devleti kuran Kuvayı Milliye şehitlerinin, o
ünlü komutanından hutbede hiç söz ediliyor mu? İlk defa bir hutbede ona
dua  edilmediğine  tanık  oluyorum!..   Şehitlerin  komutanının AKP‘nin
memur imamlarının duasına elbette ihtiyacı olmaz. Bunu biz de biliyoruz.
Bizi  asıl  kahreden;  devlet  eliyle,  devletin  kurucusunun  ve
Cumhuriyet’imizin unutturulmak istenmesidir! Bu milletin verdiği vergilerle
maaş  alanların,   halkı  geçmişinden  kopartmaya  çalışması  ne  büyük
aymazlıktır.  Bir  de  dinimizin  ucuz  ve  kirli  siyasete  alet  edilmesine
üzülüyoruz tabi…

Dilerseniz  biraz  geriye  doğru, 4 Haziran 2010 Cuma  gününe  kadar
gidelim. O gün,  Kocatepe Camisi’nin minberinde oturan imamın okuduğu
hutbeden  sonra,  pek  çok  kişi  gibi  ben  de  bir  daha  Cuma  namazına
gitmemeye karar verdim! Biliyorsunuz uzun süredir bu hutbeleri imamlar
değil,  Diyanet  İşleri  Başkanlığı  hazırlıyor.  Hoca  Efendi,  o  gün  hutbeyi
okurken adeta coşmuştu. Davudi sesiyle cemaati de coşturmuştu hazret!..
İnsani  Yardım Vakfı’nın (IHH)  organize edip,  yüzüne gözüne bulaştırdığı,
Gazze’ye  yardım  seferlerini,  ağzından  tükürükler  saçarak  anlatıyordu.
İmam, vakfın yöneticilerine övgüler yağdırıyordu. Ön saftakilerden kendini
kaybedip,  abdest  tazeleyenleri  bile  gördüm…  O  gün  sanki  Hazreti
Muhammet’in Uhud Seferi anlatılıyordu…  Diyanetin hazırladığı  hutbede:
“Devletimiz gereğini yapmıştır” denilerek, dolaylı yoldan  Erdoğan ve
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hükümeti de övülmüştü!… Hoca Efendi “Allah’ın Evi”ni  miting alanına
çevirmişti, fakat çok şükür partiye üye kaydı yapmaya başlamamıştı!..101

 “Laiklik ilkesi”nin ne kadar önemli olduğunu vurgulamak bakımından,
Diyanet İşleri  Başkanı Mehmet Görmez’in, Van Depremi ile ilgili  olarak
yaptığı  açıklamaya  da  dikkat  çekmek  isterim.   Görmez,  depremi  yalnız
doğa olayları ve faylarla izah etmenin yetersiz olduğunu söyledikten sonra,
bu tür afetlerin “sınanmak için”(!) olduğunun düşünülmesini istemiş…102

Depremzedelerin  sınandığını,  sıranın  geri  kalanlara  geldiğini  belirten
Görmez,  hemen her gün depremle sallanan Japonların, neden bu kadar
“sınandığı”  hakkında,  akla  yatkın  bir  şey  söyleyememiş!..  Bizdeki
depremlerden  sonra  yaşanan  “yağma”  görüntüleri,  hiç  bir  zaman
Japonya’da yaşanmazmış. Bu bir gerçek. Bu fikre göre; Ulu Tanrı, nedense
yine de her depremden sonra, marketlerden sadece kendilerine yetecek
kadar  ihtiyaç  malzemesi  satın  alan,  Japonları  sınarmış!..  Bizim  Diyanet
İşleri  Başkanı’na  göre,  bu  çekik  gözlü  çalışkan  insanlar,  çok   daha  da
sınanacaklar!..

Şimdi  tekrar  bugüne  gelelim  ve  Başbakan’ın  Van  Depremi’ni  bahane
ederek,  Cumhuriyet  Bayramı  törenlerini  iptal  etmesi  olayını
değerlendirelim. Başbakan’ın bu konudaki genelgesinin hemen ardından,
Milli  Eğitim  Bakanlığı  da  bütün  okullara  “çok  acele”  kaydıyla  kutlama
törenlerinin  yapılmayacağını  bildirmiştir.  Acelelerini  anladık  da,  “çok
acele” etmelerinin nedeni nedir onu anlayamadık bir türlü?..

Bu karar üzerine, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da: “Etkinlikleri iptal
etmek  Cumhuriyeti  anlamamak  demektir”  diyerek  tepkisini  dile
getirmiştir.  Ben  de  Kılıçdaroğlu’nun  ne  demek  istediğini  anlayamadım.
Anlayacağınız,  bu  konuda  onunla  aynı  fikirde  değilim.  Bana  göre,
hükümet, tam aksine Cumhuriyet’i  anladığı  için törenleri  iptal  etmiştir!..
Hem de öyle bir anlamış ki,  o kadar olabilir!..

Dilerseniz kısaca o konuyu anlatayım:

Üzerinde  yaşadığımız  coğrafyaya,  emperyalizmin  vermeye  çalıştığı  son
şekil ile bağlantılı düşünüldüğünde; bu karar “çok acele” alınmak zorunda
kalındı!..  Çünkü  durum,  emperyalistler  açısından  gerçekten  acildi!..

101 http://www.anadolugazetesi.net/?p=21322
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ABD’nin,  askerlerini  Ortadoğu’dan çekmek için,  iki  ayağını  bir  pabuca
soktuğu  bir  dönemde,  Türkiye’de  Cumhuriyet  Bayramı‘nı  kutlamak,
süreci  uzatabilir. Bu  nedenle  törenlere  izin  verilemezdi!..  Çünkü
Cumhuriyet  Bayramı  kutlanırken,  doğal  olarak  Cumhuriyetin
kurucularından; Kuvayı Milliye şehitlerinden ve onların efsane komutanı Ulu
Önder  Mustafa  Kemal  Atatürk’ten  söz  edilecekti.  Diyanet’in  hazırladığı
hutbeler gibi, o yüksek şahsiyetlerden söz edilmese bile,  en azından Türk
halkının bir kısmının aklına, kurtuluşumuzun ve kuruluşumuzun zamirleri
kutlama törenleri nedeniyle gelebilecekti!.. Bir de ortalıkta dolaşan, yüreği
sapasağlam, Cumhuriyetçiler  var  ki,  gözlerine çaksanız,  onları  bir  milim
dahi geri adım attıramazsınız. En inançlı olanları, Hastal’da, Silivri’de gece
yarılarına kadar ayakta beklemektedir!..  Emperyalistlerin: “AB’ye girmek
istiyorsanız Kemalizm’den vazgeçeceksiniz” ve “Resmi dairelerden
Atatürk’ün    fotoğraflarını  indireceksiniz”  tavsiyelerine  rağmen,
“balık hafızalı” Türklere, Ulu Önder’i unutturmayı başaramadılar, bu da
bir  gerçektir!…  Hutbelerden  kaldırdılar  olmadı.  Anma  törenlerinin  içini
boşalttılar,   yasakladılar,  yine  istedikleri  sonucu  alamadılar.  Yüz  binler
sokaklara indi, alternatif törenleri yine yaptılar…

Emperyalizm açısından Türk toplumunun %49‘ unun kontrol edilebildiği bir
noktada,  Cumhuriyet  Bayramı’nı  kutlatmak,  başa  dönmek  anlamına
gelebilir!.. Amerikan karşıtlığı daha da yukarılara çıkar, emperyalizme karşı
bilinçlenme artabilirdi… Emperyalizmin en büyük silahı  olan işbirlikçileri,
yarın bir gün kendilerinden hesap sorulabilir, diye düşünüp  tırsabilirlerdi!..
Bu nedenlerle kutlamalar  sakıncalı görülmüştür!.. Bu görüşleri paylaşan
milyonlar ise,  bayraklarını ellerine alıp,  sokağa inmişlerdir!.. Onları bir kez
daha kutlarım…

Örneğin, Cumhuriyet’in ne anlama geldiği, benim ilk defa bir Cumhuriyet
Bayramı’nda  aklıma  gelmiştir.  Bu  sorunun yanıtını,  yine  bir  Cumhuriyet
Bayramı  sırasında  öğrenmiştim.  Halkın  kendi  kaderine  el  koyup,  kendi
kendini yönetmeye başlaması, insanlığın başarabildiği en büyük devrimdir.
Bunu Türk halkı da başarmıştır. Cumhuriyet dediğimiz rejim, kabaca böyle
tanımlanır.  Türk  halkı  da  Cumhuriyet  Bayramı  törenlerinde  hep  böyle
soruların yanıtlarını arar…

Şimdi  siz  söyleyin  bakalım:  Bu  dünyada  emperyalizmi  ilk  defa  dize
getirenlerin komutanı kimdir?..

Hiç  kusura  bakmayın  Nazım’dan  esinlendim  yine.  Cevabınızı
bekleyemeyeceğim,  devam  ediyorum.  Bu  paragraftan  itibaren,
duygularımı  onun  cümleleri  ile  dile  getireceğim:  Atatürk’ü  Kocatepe’de
düşünürüm böyle günlerde. Birazdan paltosuna sarılıp, oracıkta uzanacak
sağ  omzunun  üstüne.  Uyuyacağını  asla  aklınıza  getirmeyin.  Su  uyur,
düşman da  uyur, ama o asla uyumaz!.. Gözlerini dinlendirdiği kesindir…
“Dinlenmemek üzere yürümeye karar verenler, asla yorulmazlar”
diyen  adam  yorulur  mu  hiç?  Çizmeleri  ayağındadır  gördüğünüz  gibi,
birazdan  kalkıp,  haritanın  üzerinde  çalışacak…   Ardından  dürbününden
düşman  mevzilerini  gözetleyecek.  Eskiden  olduğu  gibi,  paşalar  hemen
arkasında  duracaklar!  O  yine  paşalara  saati  soracak.  Yanıt  veren,  en
yakınında  olan  İsmet  olabilir  örneğin.  Eğilip   kulağına  Altı  diyecek,
biliyorum!.. Kâinatın içinde, bir nokta kadar değeri olmayan bu mavi küre,



o  anda  dönmeyi  bırakacak.  Olduğu  yerde  duracak  bir  süre!…  Saatler
derseniz  ha  keza,   onlar  da   büyük  komutanın  son  taarruz  emrini
dinleyecekler!.. Ve savaş borusu atmosferi yırtacak!..

Düşman  kuvvetler,  bunu  hepimizden  çok  daha  iyi  biliyor.  Çünkü  onlar
Çanakkale’de mevzilerin içinde iken; Mustafa Kemal’in askerlerine verdiği:
“Size ölmeyi emrediyorum” komutunu duymuşlardı. Bu komutun yerine
getirildiğini de çok iyi biliyorlar. 19. Fırka Komutanı Yarbay Mustafa Kemal
tarafından  sancağı  verilen 57′nci  Alay,  tam  tekmil   düşmanın  üzerine
atılırken,  ölümle  birlikte  gelecek  nesillere  de   “yaşam  aşısını”
yapıyorlardı!..

Düşmandan  sağ  kalanlar,   Sakarya  önlerinde  de  gördüler  bu  dahi
komutanı.  O  yine  atının  üstünde,  askerlerinin  önündeydi.  Düşman
askerleri,  Mustafa  Kemal’in  askeri  olmayı  ne kadar da çok istediler.  Çal
Dağı’nın  eteklerine düşen şarapnel  parçaları,  avuçlarını  yakıyordu,  mavi
gözlerinden akan bakışları yüreklerini kavuruyordu. Buna rağmen,  ona hiç
bir  zaman  öfkelenmediler.  Çünkü,  o  askerleri  ile  birlikte  vatanını  ve
yurttaşlarının özgürlüğü savunuyordu!..   Yüreği  Türk Ulusunun yüreği  ile
aynı  anda  attığına  inanılıyordu!..  Bu  nedenle  yenilenler  de,  saygıyla
önünde eğildiler!..

Bu yüzden, emperyalistler, mümkün olsa Atatürklü olan her günü tarihten
silecekler… Hele de Büyük Taarruz ’un başladığı 21 Ağustos’u. Onlar için
ne kâbustu. O günü bir daha akıllarına bile getirmek istemezler. Mustafa
Kemal  ve  arkadaşları,  emperyalizmin  yenilebileceğini  cümle  âleme
göstermiştir! Akılda kalması gereken temel mesaj budur!..

İşte bu gerçeğin bilinmesini istemez emperyalistler!..

Emperyalizmin  Mustafa  Kemal’den  üst  üste  aldığı  iki  yenilgi,  mazlum
milletlere de Çoban Yıldızı gibi kurtuluş yolunu gösterdi… Onu izleyen pek
çok  ulus,  Türk  Kurtuluş  Savaşı’nı  örnek  olarak  alıp,  bağımsızlığına
kavuşmuştur!..

Şimdi  söyleyin  bakalım,  emperyalizm açısından  bütün  bu   musibetlerin
başı kimdir?..

Elbette!.. Elbette ki,  Mustafa Kemal ve arkadaşları!..

O halde;

ONLARI  AKLA  GETİRECEK,  HER  NE  VARSA  HAFIZALARDAN
SİLİNECEK !..

Deprem, “hassasiyetler”, terör, düğün vs. hepsi bahanedir!…

Emperyalizm, asıl  Mustafa Kemal’den kurtulmak istemektedir!..

Çünkü, Cumhuriyet Bayramı aklımıza, onu, arkasındaki paşaları, askerlerini
ve inanmış insandan, daha etkili silah olamayacağını getiriyor!..

Bunu ezbere bilen düşmanın ise,  kaybedecek bir saniyesi bile kalmadı!..

Öte yandan, Obama’nın Irak’ı işgal eden askerleri de acele ediyor, bir an
önce evlerine gidecekler!..



Obama, giderayak bu süreci uzatacak bütün etkinlikleri bu nedenle iptal
ettiriyor!..

Amerikalıların  daha  yeni  hizaya  soktukları,  Kuzey  Afrika  ve  Ortadoğu
ülkelerini uyandıracak hiç bir etkinliğe tahammülü yok!..

Düşünün bir kere, ya  o ülkeler  de Atatürk’ü ve Türk Kurtuluş Savaşı’nı
örnek alıp, yeniden direnmeye kalkışırlarsa, onlarla nasıl baş edecekler?…

Bizimkileri mi merak ediyorsunuz? Onları boş verin. Hatta biraz da acıyın
derim.  Çünkü  onların  borçları  çok.  İktidar  olmanın  diyeti  öyle  kolay
ödenemiyor!..

Bu nedenlerle Türkiye’de:

 “CUMHURİYET BAYRAMI’NI KUTLAMAK YASAKLANMIŞTIR!..”

Haberiniz olsun!..



ÖCALAN “SENDROMU”
Kasketli  dört  adam  köy  kahvesinde  okey  oynuyordu,  biraz  ara  verip
haberler özetlerini dinlediler. Öğretmenlikten emekli olanı, sol eliyle taşları
kararken konuşmaya başladı: “ABD,  Libya liderini ülkesinde öldürttü. Bu
eşkıya  devlete  kimse  “dur”  diyemiyor.  Devlet  başkanlarının  bile  kendi
ülkelerinde can güvenliği  yok!  Her ülkede ABD ile  işbirliği  yapmaya ne
kadar da hevesli  “adam” var!.. Kaddaf, Kıbrıs Barış Harekâtı sırasında,
Türkiye’ye  karşı  konan  ambargoyu  delen  tek  dünya  lideriydi.  ABD’ye
rağmen, bizim için en kritik bir anda Türk ordusuna petrol vermişti. Ücretini
de istemedi. Kendi halkını 42 yıldır dikta rejimi ile yönetiyormuş, bize ne!
Sanki biz demokrasi ile yönetiliyoruz. Kaddafi bu jesti yüzünden, Türk halkı
tarafından her zaman sevilmiştir… Diktatördür doğru ama aynı zamanda
da antiemperyalisttir.  Bu  özelliğinden  sonra  Türk  müteahhitlerinin
Libya’da  aldığı  işlerden  ve  Türkiye’den  Libya’ya  götürdükleri  işçilerin
memnuniyetinden  söz  etmeye  gerek  yok.  Bu  ülkenin  meşru  rejimini
dışarıdan müdahale ederek yıkmaya çalışan ABD‘nin, yanında neden yer
aldık, anlamak mümkün değil. ABD el koyacağı Kuzey Afrika petrollerinden
sanki  bize pay mı  verecek? Böyle bir  şeyin sözünü verseler  de,  en zor
zamanımızda yanımızda yer alan bir ülkeye bu yapılır mı? Başbakanımızın
Kaddafi  muhaliflerine  para  yardımı yapması,  Dışişleri  Bakanımızın
mitinglerinde konuşması hiç yakışık aldı mı? Yarın benzer şeyleri başka
bir  devlet  bize  karşı  yaparsa,  ona  söyleyecek  sözümüz  mü kalır? ABD
kaynaklarından PKK‘nın  son  saldırısının  ardında  Suriye’nin  olduğunu
yayılıyor.  Buna  asla  inanmıyorum.  Bizi  Suriye’ye  saldırtmak  için  ortam
hazırladıkları belli  oluyor. Ne var ki,  yayılmaya çalışılan söylenti çok da
mantıksız değil…  Bu iktidar Atatürk’ün “Yurtta barış, dünyada barış”
ilkesini ne hale getirdi. Yazık!..

Çok fazla geriye gitmeye gerek yok,   ABD’nin terörist ilan ettiği El-Kaide
Lideri Bin Ladin‘i,  Afganistan’da düzenlediği bir operasyonla öldürmedi
mi? ABD düşman ilan ettiği “teröristleri” yakaladıktan sonra yargılamıyor.
Doğrudan  infaz  ediyor!  Çıkarlarını  gözetmeyen  devlet  başkanlarını  da
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terörist ilan edebiliyor!.. Irak’ta Saddam‘ın başına gelenleri unutmadık. Bir
zamanlar, ABD‘nin has adamı olan Saddam’a, hiç bir zaman demokrasiye
geçmesi  için  tavsiyede  bulunmamışlar…  Tam aksini  yapmışlardır.  Daha
sonra  da  “Saddam’ın  elinde  kimyasal  silahlar  var”  yalanını,
demokrasinin yokluğuna ekleyip, üzerine çullandılar. Irak’taki Kürtler, ABD
ile işbirliğine balıklama atlamış!.. Bizdekiler de kulaklarını okyanus ötesine
çevirip  uyuyorlar! ABD  desteği  ile  kukla  bir  devlet  kuracaklarmış!  Bu
macera politikalar yürütülürken kan gövdeyi götürdü. Sonuçta iki milyona
yakın Iraklı  öldü ve ABD şirketleri  Irak petrollerine el koydular… Bu kirli
savaş  sırasında ABD‘nin  elindeki  geleneksel  silahların  tümü  paraya
çevrilmiş  oldu!..  Silahları  sattılar!..   Bizim  derdimiz  neydi? Tezkereyi
geçirmek  için  üstümüzü  başımızı  paraladık.  Irak  halkı  ile  boşuna  yere
düşman kaldık!..  ABD‘nin kontrolünde yürütülen bütün bu haksız savaşları
dünya kamuoyu bir tiyatro oyunu gibi izliyor. ABD’nin yanında olmaktan
insan, insanlığından utanıyor!..”  dedi…

Köy  ihtiyar  heyetinin  en  yaşlı  üyesi  araya  girip:  ”Hatırlıyor  musunuz,
rahmetli Ecevit bir konuşmasında; ’ABD Apo’yu yakaladıktan sonra bize
neden verdi anlamış değilim’ demişti. Apo bizim için bir terör örgütünün
lideridir.  Hatta ABD dahi  terör  örgütleri  listesine PKK/  KADEK’i  ilave
etmiştir. Bu adamlar, kendileri için terörist ilan ettikleri kişileri sorgusuz,
yargısız  infaz  ederken,  bizimkinin  can  güvenliğini  garanti  altına  alarak
teslim ettiler. Hatta o tarihlerde yürürlükte olan idam cezasını da sırf bu
caniyi asmayalım diye kaldırttılar bize. AB yasalarına uyum vs. hikâyedir…
AB müktesebatına uyum için idam cezasına kadar daha nice aykırılıklar
var.  Onların hiç biri  için aceleleri  yok nedense!..  Ne olur ne olmaz diye
ABD,   Apo’nun  can  güvenliğini  şansa  bırakmamış!  Ona  bir  ada  tahsis
edilmesini sağladıktan sonra, 35 bin kişinin ölümünden sorumlu olan bu
bölücü başının,10 bin metreye kadar üzerinden uçma yasağı koydurmayı
da ihmal etmemiştir!.. Kendi teröristlerini olay yerinde öldüren ABD, bizim
teröristimize  gözü  gibi  bakılması  için  yeteri  kadar  personel
görevlendirmemizi de istemişler!..  İmralı’da adeta arı beyi gibi bakıyoruz
bebeklerimizin katiline, ona arkadaş bile gönderiyoruz!.. MİT Müsteşarı’nı
ayağına  kadar  gönderip  müzakere  yapıyoruz!..  Bu şekilde  onu  Kürtlerin
tartışılmaz  ve  alternatifsiz   lideri  yaptık!..  Bu  devleti  yönetecek  akıllı
adamları ne zaman seçeceğiz?” dedi…

Emekli öğretmen yeniden sözü alıp: ”Arkadaşlar, Kürtlerde feodal ilişkiler
halen geçerlidir. Görünüşe aldanmayalım. Görmüyor musunuz seçimlerde
bazı ağalar, sadece kendi marabalarının oyları ile milletvekili seçilebiliyor.
Ağa-maraba ilişkisini kırmak öyle kolay değil.  Cumhuriyet tarihi boyunca
gelmiş  geçmiş  hükümetler, toprak  reformuna  başlayamadılar  bile.
Feodal ağalar, bir şekilde siyasetteki etkin yerlerini her zaman alabildiler.
Ağa-maraba ilişkisi,   Kürtlere özgü siyasetin belirleyicisidir. Bu gerçeği
hiç  bir  zaman  akıldan  çıkarmayalım.  Örneğin,  BDP ile PKK ilişkisine
bakalım,  o  da  böyledir.  En  ağırlıklı  gibi  gözüken  Kürt  siyasetçiler  bile,
önemli her konuda muhatap olarak Apo ağayı gösteriyor? Bu tutum aynı
zamanda  aralarındaki  feodal  ilişkiyi  daha  da  pekiştirip  geçerli  hale
getiriyor… Bu nedenle Kürtleri dışarıdan yönetmek ve yönlendirmek öyle
kolay değildir. Kürtleri bir tek Apo gibi acımasız bir katil yönetebilir!
Sırası geldiğinde, onları tüyler ürpertici şekilde cezalandırarak öldüren bu



katile,  Kürtler  bugün  adeta  tapıyorlar… Korkunun  yarattığı  iman
düzeyindeki  bu  bağlılığı, okumuş  yazmış  Kürtler  dahi  bir  türlü  terk
edemiyor…  Rehinelerin kendilerini rehin alana âşık olması anlamına gelen
“Stokholm  Sendromu”103 dahi,    Kürtlerin  durumunu  tarif  etmeye
yetmiyor.  Onlarınkine “Öcalan Sendromu” diyelim. Apo, Kürtlerin önemli
bir  bölümünün  düşünsel  dünyasını  rehin  almıştır.  Apo’ya  rağmen
düşünmek  neredeyse  o  coğrafyada  yasaklanmıştır!..  Bütün  tiranların,
seçimlerde yüzde yüze yaklaşan oranda oy almaları  da bu nedenle olsa
gerekir. Yoksa kimse verdikleri oyun rengini bilemez…  Sözün özü, feodal
toplumlarda  tiranlara  tapılır!..  Dolayısıyla  Apo  gibi  bir  cani,  feodal
Kürtlere lider olarak biçilmiş bir kaftandır. ABD bu gerçeği biliyor.  Adres
olarak  sürekli  onun  gösterilmesi,  yerini  başkası  doldurmasın  diyedir…
Emperyalistler,  onu  bugünler  için 40 yılda  yetiştirdiler. Bu  nedenle
önemlidir ve ondan kolay kolay vazgeçemezler!..

Büyük Ortadoğu Projesi kapsamında kurulması düşünülen kukla “Kürt
Devleti”nin kurucu lideri  olarak,   Apo’dan yapması beklenen daha çok
işler  vardır!   Apo’nun Talabani  veya Barzani’den aşağı  kalır  yanı  nedir?
Feodal Kürtleri, ancak Apo gibi katil bir tiran yönetebilir… Emperyalistler
gerekli gördüklerinde,  feodaliteyi yine onunla yıkabilirler! Bir an için
kukla “Kürt Devleti”nin kurulduğunu ve başında Apo’nun bulunduğunu
düşünelim.  “Ağaların  elindeki  toprakları  topraksız  köylülere
dağıtıyorum”  dediğinde,  hangi  aşiret  ona  karşı  çıkıp,  onunla  baş
edebilecek?  Emin  olun,  aynı  gün  Apo’nun  tunçtan heykelini  dikerler  ve
altına “özgürlük savaşçısı babamızdır” diye yazarlar!..

Bu nedenlerle Apo’nun can güvenliği Türkiye’ye emanet edilmiştir.
Rahmetli  Ecevit’in o vakitler bir türlü anlam veremediği,  teslimin neden
bize yapıldığı  hususu,  şimdi  daha anlaşılır  hale  gelmiştir.  “Malı  hırsıza
teslim etmek”  gibi bir uygulama yani. Biliyorsunuz bu önlem, hırsızlığa
karşı en güvenli olanıdır… Apo’nun durumu da onun gibi düşünülmelidir!..”
diyerek, çay paralarını ödemek için elini cebine attı. O gün de bozukluğu
yoktu. Cüzdanına elini uzattı, her zamanki gibi kâğıt parası da kalmamıştı.
Garsona   dönüp,  “Oğlum  bu  son  zamlar  biz  emeklileri  bayağı  bir
“güncelledi”, oyunun çayları bendedir, emekli maaşımı almaya az kaldı!”
diyerek, çıkıp gitti!..

103 1973 yılında Stockholm’deki başarısız bir soygun girişimi sonucu ortaya 
çıkmıştır.Kreditbanken isimli bir bankayı soymaya kalkan soyguncular, kuşatılınca bankada
bulunan 4 kişiyi rehin almışlar ve altı gün boyunca direnmişlerdir. Altıncı günü sonunda, 
polis operasyon yaptı. Operasyon sırasında rehineler kurtarılmaya aktif olarak 
direnmişlerdi. Daha sonra ise soyguncular aleyhine tanıklık etmeye de yanaşmadılar. 
Hatta para toplayıp, onların savunmalarına yardımcı da olmuşlardı. Bu olaydan sonra  
“Stokholm Sendromu”   psikolojide benzer rehine-rehinci olaylarındaki yakınlaşmaları 
tanımlamak için kullanılan bir deyim haline gelmişti.





SEVGILI ATAKAN’IM;
Anadolu’nun Yiğit, Duyarlı, Yurduna Sevdalı, Fedakâr Delikanlısı;

Can Dostum, Yol Arkadaşım,  Sevgili Atakan’ım; 

Geçen gün Bitlis’te 5 polis ve 3 yurttaşımızı teröre kurban verdik. Duydun
mu? Önceki gün de Çukurca’ya sızan 200 kişilik bir grup, eşzamanlı olarak
8 ayrı yerden saldırıya geçmiş. Bu eli kanlı maşalar,  emperyalizmin uzun
menzilli  yarı  otomatik  tüfekleri,   24 askerimizi  daha şehit  ettiler.  Vatan
hizmetini yapan çocuklarımızın 19‘u da yaraladılar. Yüreğindeki çarpıntıyı
bedenimde duyuyorum inan. En az ölenlerin yakınları  kadar üzüldüğünü
biliyorum can dostum. Tuhaf fakat gerçektir, bugün bazı anne ve babalar,
çocuklarının  asker  olmadığına  seviniyorlar.   Ciğeri  parçalananlardan söz
etmek  istemiyorum oğlum.  Ne  söylesek  söyleyelim  tarife  yetmez,  ateş
düştüğü yeri  yakıyor… İlçe Merkezi’ndeki jandarma birlikleri  ile güvenlik
noktalarına, ağır silahlarla saldıran teröristlerin eylem için seçtiği gün de
manidar,  Habur’un  yıldönümüydü  o  gün.  Ayrıca  aynı  gün,   Mecliste
“Bölünme Anayasası”nın görüşmelerine de başlanacakmış.  Sana göre
de böyle bir günde, bu eylemiyle PKK Terör örgütü bize: ”Taleplerimizi
dikkate alın, yoksa karışmam” mı demek istiyor? BDP adına yapılan
açıklama,   timsahın  gözyaşları  gibi.  Gün  boyunca  Meclis’te  yapılan
tartışmaların içinde, en vurucu cümleyi yine onların sözcüsü söyledi: “BU
BİR SAVAŞTIR!”…

Kim ne derse desin Atakan,  bu Türk halkına ilan edilmiş bir savaştır ve
bize bu savaşı kabul etmekten başka yol bırakılmamıştır!..

O  halde,  en  geç  bugün  herkes  saflarını  belli  etmelidir.  “Türkiye’nin
yanında mısınız,  düşmanın  safında mı” sorusunu  sormanın  zamanı
geldi!..

Sevgili Atakan;

Böyle zamanlarda soğukkanlı olmak lazım gelir biliyorum tabi, Asıl böyle
zamanlarda tahrik edici sözlerden uzak durmak gerekir. Milyonlarca gencin
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ayakta beklediğini de görür gibiyim. Onlar da senin gibi kendilerine  “Ben
tek başıma ne yapabilirim, ne yapmalıyım” diye soruyorlar! Onlar da
senin  gibi  en  doğru  yanıtı  arıyorlar…  Bu  nedenle,  onların  adına  bu
mektubu sana yazıyorum…

Can Dostum;

Duyarlılığın  karşısında  her  zaman  gözlerim  yaşarmıştır,  buna  inan.
Uyarılarında da yerden göğe kadar haklısın… Bundan böyle “iki kişiden
biri”ne sitem etmeyeceğim, bundan emin olabilirsin. Çünkü gün toplum
olarak ayağa  kalkma ve  ulusal  çıkarlarımıza sahip  çıkma günüdür.
Emperyalistler  ve  onların  yerli  işbirlikçileri,  bizim  “iki  kişiden  birini”
kandırmış  olabilirler.  Kandırılan  insanlar  suçlu  sayılmaz ki,  onlar  sadece
kandırılmıştır. Bizim hukukçuların deyimiyle hepsi mağdurdur. O kadar işte.
Şimdi  görüyorum ki,  kandırılanların  büyük  çoğunluğu  pişman,  bir  kısmı
hala “kolektif vicdan”a sığınarak, bireysel vicdanını onarmaya çalışıyor.
Bu çaba dahi onların çoğunun yaptıkları hatayı anladıklarını gösterir. Biraz
geç oldu, ama olsun!.. Bundan sonra onları suçlayamayız! Mağdur edilmiş
insanları sürekli eleştirerek haklılığımızı kanıtlamak ne işimize yarayacak?
Böyle  yaparsak,  onları  yeniden  ve  bir  daha  geri  dönemeyecek  şekilde
kandıranların  safına itmez miyiz?.. Çünkü gün hesaplaşma günü değildir!..

Aslında  toplum  olarak  uyuyoruz  biz!  Bu  şekildeki  tespitin  son  derece
yerindedir, katılıyorum. Bir zamanlar bir yazı yazmıştım. Anımsayabildin mi
dostum, hani ekinde  o meşhur  “2 sayfa 9 maddelik anlaşma” vardı.
Şimdi  onu bir  kez daha okumanı  istiyorum, sırası  geldi.  Aramana gerek
yok, bu yazıya da ekliyorum o anlaşmayı, buradan da bakabilirsin…

Bu konuda ne düşünüyorsun bilmiyorum. Görünüşe göre, terör eylemleri
devam edeceğe benziyor. Bu nedenle o anlaşma bugün daha anlamlı hale
geldi…  “2  sayfa  9  maddelik  anlaşma”  ile  biz  devlet  olarak,  Irak’ta
PKK’ya  karşı  operasyon yapmamayı taahhüt  etmişiz?  Ne  kadar  ilginç
değil  mi?   İnsan böyle  bir  taahhüdün altında,  doğal  olarak  bir hikmet
aramak  istiyor.  Ama  bulamıyor,  çünkü  yok…   ABD‘den izin almadan
PKK‘ya karşı operasyon yapmayacakmışız. Bak sen şu işe!..

Ülkelerin  iç  işlerine  karışarak,  “renkli  devrimleri” desteklediği  bilinen,
ABD‘li finans spekülatörü, Açık Toplum Enstitüsü’nün kurucusu Soros‘a
göre “en iyi ihraç ürünümüz olan asker” sayımızı da azaltmayı taahhüt
etmişiz…  La havle vela kuvvete…

Bugünün gazetelerinde CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal’a Dışişleri
Bakanlığı’nın verdiği yanıt vardı. Okudun mu?  Mutlaka okumanı isterim.
Tanal, ABD Büyükelçisi Ricciardone ile  imzalanan  “Füze  Kalkanı”
mutabakatı  ile  ilgili  olarak,  Dışişleri  Bakanlığı’na  verdiği  dilekçede:
“Seçilmiş bir parlamenter ve hukukçu olarak sözleşmenin ülkemiz
açısından  olumlu-olumsuz  yönleri  üzerinde  çalışmak  ve
görüşlerimi Bakanlık ile paylaşmak üzere paraf edilen belgenin bir
fotokopisinin verilmesini talep ediyorum” demiş. Aldığı yanıt ne oldu
tahmin et bakalım. Bilemedin Atakan Dostum bilemedin!?..

O zaman ben söylüyorum, dikkatle takip et. Dışişleri Bakanlığımız cevabı
yazısında: ”Konuya ilişkin mutabakat metni, ulusal güvenliğimiz ve
radarın  teknik  özellikleri  dahil  olmak  üzere  hassas  unsurlar



içermektedir  ve  4982  sayılı  yasanın  16.  maddesi  çerçevesinde
değerlendirilmektedir.”  demiştir.  Sen  hukukçusun  arkadaşım,   4982
sayılı yasaya kolayca ulaşabilirsin. Lütfen yasayı aç ve ilgili maddeyi oku
bakalım!.. Hemen şimdi oku, aşağıda var!104 Sonra devam edeceğiz…

Sözünü ettiğim yasanın ilgili  maddesini hukukçu olmayanlar için dipnota
koydum. Bu defa sen de işin kolayına kaçıp oradan bak. Gördüğün gibi,
Dışişleri  Bakanlığı’nın  yanıtından; Füze Kalkanı  mutabakatının DEVLET
SIRRI niteliğinde  kabul  edildiği  anlaşılmaktadır!.  Gerçekte  bir  sözleşme
“devlet sırrı” olarak kabul edilebilir mi? Düşmana ayan olan bir husus,
Türk  halkından  ve  onun  seçilmiş  milletvekilinden  “devlet  sırrı”  olduğu
gerekçesi ile gizlenebilir mi?.. Bu nasıl iş!..

Şimdi  de  söylenenlere  başka  bir  açıdan  bakalım.  Belki  doğrudur,  Füze
Kalkanı’nın arkasında ABD devletinin bazı sırları vardır!..  İsrail’i koruyan
bu kalkanın, düşman tanımı içinde İran’ın yanında belki Türkiye de vardır.
Bu da ABD‘nin “devlet sırrı” olabilir. Bundan bize ne! Kalkanın hedefinde
Türkiye’nin olmadığını kim nasıl garanti edebilir? Ancak böyle nedenlerle
bu tür anlaşmalar halktan gizlenirler!… Gerisini benim aklım almaz!..

Evet Atakan kardeşim durum böyle iken böyle! Hiç aklına gelir miydi,  gün
gelecek;  “hainler”  devleti  ele  geçirecekler  ve ihaneti suç  olmaktan
çıkartıp,  ardından  “devlet  sırrı”  kavramı  arkasına  gizlenecekler?..   Bu
kadarının karşısında “pes”  diyorum vallahi!..

Bir ülkenin seçilmiş parlamenterinden başka bir devletle yapılan sözleşme
gizlenebilir mi?..

Milletin vekiline bu konuda  “görevini yapma” denebilir  mi? Gördüğün
gibi ikisi de oldu,  gizlendi ve dendi!..

Şimdi  yeniden  aynı  gazeteye  dönüp,  o  açıklamanın  daha  önemli  bir
bölümünü birlikte okuyalım:

Orada  çok  önemli  bir  husus  daha  var,  sakın  onu  gözünden  kaçırma
delikanlım! Bak, yanıtında ne diyor Dışişleri Bakanlığımız: “Radarın teknik
özellikleri dâhil  olmak  üzere  hassas  unsurlar  içermektedir”… ABD
radarının “teknik özellikleri” bizim açımızdan “devlet sırrı” niteliğinde
sunuluyor!..  Gördün mü? Şimdi güler misin ağlar mısın?..

Ne günlere kaldık Ulu Tanrım!..

İşte böyle Atakancığım;

104 4982 Sayılı BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNUDevlet sırrına ilişkin bilgi veya belgeler
MADDE 16. — Açıklanması hâlinde Devletin emniyetine, dış ilişkilerine, millî savunmasına 
ve millî güvenliğine açıkça zarar verecek ve niteliği itibarıyla Devlet sırrı olan gizlilik 
dereceli bilgi veya belgeler, bilgi edinme hakkı kapsamı dışındadır.
http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1303.html

http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/1303.html


O “2 sayfa 9 maddelik anlaşma”(*) da “Füze Kalkanı” gibi  “devlet
sırrı”  kabul  edildiği  için  gizli  tutuluyormuş!…  Şimdi  dilersen,  birlikte
sözleşmenin maddelerini bir kez daha okuyalım. Zekândan kuşkum yok, hiç
kusura bakma ama koyulaştırdığım cümlelerin ne anlama geldiğini bu defa
soracağım. Bunları bir daha oku istersen!..

Şimdi söyle bakalım Değerli Dostum, ne anladın bu anlaşma meninden?..

Topraklarımızın üzerinde yeni bir kukla “Kürt Devleti”nin kurulması için
elimizden  geleni  yapmışız  değil  mi? AB‘ye  gireceğiz  diye,  ta  Ecevit
zamanında imzalanan “İkiz  Sözleşmeler”  de  şimdi  bu işin  tuzu biberi
oluyor.105 Ne kadar kötü taahhütlerin altına imza atmış bizimkiler. Bunlar
nasıl  devlet  adamları!   Bu  anlaşma  şu  an  yürürlükte  olan  Türk  Ceza
Kanunu’nun  302   ve  devam  eden  maddelerine  göre  bile  çok  ağır  bir
suçtur…106 Gel  gör  ki,   bu suç hala  işleniyor  ve Cumhuriyet’in  savcıları
nedense şüphelileri görmezden geliyorlar!.. Peki, buna ne dersin?..

Sevgili Yol Arkadaşım,

Sevgili Atakan’ım;

Şimdi  diyebilir  miyiz:  Türkiye’yi bölme ve  topraklarımızın  üzerinde  bir
kukla “Kürt Devleti” kurulması işi, çok öncelerden kotarılmış ve Büyük
Ortadoğu Projesi kapsamına alınmıştır. Bu işin taşeronluğu da ne yazık
ki,  bir  kaç dönem iktidar  olma karşılığında AKP üstlenmiştir!   Şunu da
unutma  Arkadaşım,  bu anlaşmayı T.C. adına imzalayan adam,   bugün
Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturmaktadır!..

Anlaşılıyor  ki,  terör  eylemleriyle  yapılmak  istenen:  Türk  halkına gına
getirmek ve “Lanet olsun! Alın Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu sizin
olsun,  kurun  (kukla)  Kürt  devletinizi”  noktasına  getirmektir.   Türk
halkı,  terör  eylemleri  ile  bu  noktaya  getirilirken,  “Batı’daki  Kürtlerin
durumu  ne  olacak”  sorusu  da  ortalıkta  bırakılmaktadır.  Türkler
kendiliklerinden  bu soruya da, akla yatkın bir  yanıt bulurlar herhalde!..

105 “İkiz Sözleşmeler”e bakmak için 
tıklayınız: http://www.turkhukuksitesi.com/makale_225.htm

106 TCK 302, madde ve devamına bakmak için 
tıklayınız: http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
http://www.turkhukuksitesi.com/makale_225.htm


Aslında bu konuda da müthiş bir bilgi kirliliği ve yönlendirme var. Onu da
söyleyerek bitireyim. Bize kabul ettirilmeye çalışılan fikir şudur: Kürtlerle
bu   topraklar  üzerinde  kardeşçe 1000 yıldan  fazla  yaşadınız,  kız  alıp
verdiniz,  “biri  birine  karıştı  tavuklarınız”,  bundan  böyle  de  (BATIDA)
KARDEŞÇE YAŞAMAYA DEVAM EDİN!..

Sence de öyle değil midir Atakan?

BATI’DA  KARDEŞÇE  YAŞAYABİLECEĞİMİZ  KÜRTLERE,  DOĞU’DA
NEDEN DÜŞMAN OLALIM?..

Bizi bu karanlık ortamdan aydınlığa çıkartacak  olan en doğru rehber, bu
soruya verilecek yanıtın içinde saklıdır!.. Bereket  versin ki,  henüz bütün
toplum  aklını  yitirmedi!..  O  nedenle   sen  de  ümitsizliğe  kapılma  ve
mücadeleye devam et dostum!.. Aynı yolda yürüdükçe daha çok yollarımız
kesişecek!..

Ağabeyin…
 (*) “2 sayfa 9 maddelik anlaşma” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız:

http://akpartigercegi.wordpress.com/2007/05/27/abdullah-gulun-basbakan-iken-colin-
powell-ile-yaptigi-gizli-antlasma/

İŞTE O ANLAŞMA

1. Türk askeri Irak’ın kuzeyinden çekilecek, sınır harekâtlarına son verilecek ve
PKK’ya askeri harekât için ABD’den izin alınacak: Irak’ın kuzeyinde bulunan bütün
Türk birlikleri ve Türk ordusuna bağlı özel kuvvetler, Türkiye sınırları içine çekilecek. Türk
ordusu bundan böyle hangi gerekçeyle olursa olsun, sınır ötesi harekâtta bulunmayacak.
PKK/KADEK’in  Türkiye  egemenlik  alanı  dışında  takip  ve  bastırılması
harekâtlarına son verilecek. Ayrıca PKK/KADEK’e karşı Türkiye Devletinin egemenlik
alanı içinde yapılacak askeri harekâtlar için ABD askeri makamlarına bilgi verilecek.

2.  Türkiye’ye  ambargo  ve  askerî  yaptırım  tehdidi:  Eğer  Türk  Silahlı  Kuvvetleri,
PKK/KADEK’e  karşı  ABD askeri  makamlarına  bilgi  vermeden  ve  izin  almadan  harekât
yapacak olursa, ABD hükümeti, Kürt halkına karşı şiddet kullanıldığı ve soykırım
uygulandığı çerçevesi içinde uyarıda bulunma hakkını kullanabilecek. Bu durumda ABD
gerekli gördüğü ambargo ve silahlı müdahale gibi siyasal ve askerî yaptırımları saklı
tutacak.

3. ABD’nin İran ve Ortadoğu harekâtlarına aktif destek ve katılım: Türkiye, ABD’nin
İran’a ve diğer Ortadoğu ülkelerine karşı uygulayacağı sınırlı askerî harekâtlara, ABD’nin
talep etmesi halinde şartsız olarak üs ve taşıma kolaylıkları sağlayacak, askerî birlik
verecek. Türk birliklerinin üst komuta yetkisi, ABD komutanlığında olacak.

4. Türk ordusunun asker ve silah gücünde indirim: Türk ordusunun asker sayısı ve
silah kuvveti, ABD’nin uygun bulduğu sayı ve kabiliyete indirilecek. Özellikle tank ve ağır
silahların miktarı  düşürülecek, savaş uçağı sayısı sınırlanacak. Bütün silah ve cephane
bundan sonra ağırlıklı olarak kısa menzilli taktik savunma kavramına (belgede “konsept”
deniyor) göre ayarlanacak. Türkiye’de bulunan ABD ve NATO irtibat subaylarının görev
alanları ve yetkileri genişletilecek.

5. Irak’ın kuzeyinde kurulan kukla devlet Türkiye tarafından resmen tanınacak:
Irak’ın kuzeyinde kurulmuş olan ve sözüm ona “Kürdistan” adı  verilen kukla  devlet,
resmen ilan edildikten sonra,  Türkiye tarafından da resmen tanınacak. Türk devletinin
kukla devletin kuruluşunu “savaş nedeni” sayan Millî Güvenlik Siyaset Belgesi ve
bu yöndeki politika ve kararları kaldırılacak. (Kuzey Irak -”Kürdistan” sınırları içinde
kalacak olan ve özellikle Kerkük, Musul ve Süleymaniye’deki Türkmenler, ABD tarafından
güvenli  bir  şekilde  başta  Bağdat  ve  diğer  Güney  Irak  şehirlerine  nakledilecek.  ABD
yetkilileri göç edecek olan tüm Türkmenlere iş olanakları sağlayacak).

http://akpartigercegi.wordpress.com/2007/05/27/abdullah-gulun-basbakan-iken-colin-powell-ile-yaptigi-gizli-antlasma/
http://akpartigercegi.wordpress.com/2007/05/27/abdullah-gulun-basbakan-iken-colin-powell-ile-yaptigi-gizli-antlasma/


6. PKK/KADEK elemanlarına geniş kapsamlı af ve PKK’nın yasallaştırılması: Abdullah
Öcalan  ve  diğer  dört  lideri  dışında  bütün PKK/KADEK yönetici  ve  elemanlarına geniş
kapsamlı af çıkarılacak. Etnik grupların yasal siyasete katılmaları önündeki bütün yasal
kısıtlamalar  ve  engeller  kaldırılacak.  Af  yasasıyla  bağlantılı  olarak  PKK/KADEK’e  yasal
siyaset  düzleminde  yer  alma  olanağı  sağlanacak,  hapiste  veya  dağda  bulunan
yöneticilerin siyasal mücadeleye katılmaları için gerekli  hukukî ve siyasal  önlemler
alınacak ve uygulanacak.

7. Güneydoğu belediyelerine özerklik ve federasyona geçiş: Kamu Reformu Yasası
ve yeni Yerel Yönetim Yasaları hızla çıkartılarak, Türkiye’deki Kürt nüfusun yoğun olarak
yaşadığı  şehir  ve  kasabaların  belediyelerinin  özerkleşmesi  süreci  kararlı  olarak
yürütülecek. Türkiye, dört yıl içinde uygulanacak bir planla, uniter devlet yapısını terk
ederek, federasyona geçecek.

8.  Kıbrıs’ta  Denktaş  devre  dışı  bırakılacak, Annan  Planı  küçük  değişikliklerle
uygulanacak  ve  Ege’de  Yunanistan’ın  taleplerine  esnek  tavır  alınacak:  KKTC
Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş, “Arafat modeli” denen uygulamayla devre dişi bırakılarak,
Kıbrıs’ta  Annan  Planı  bazı  küçük  değişikliklerle  hayata  geçirilecek.  Ege  kıta  sahanlığı
konusunda Türkiye, Yunan doktrinine daha esnek davranacak, Türk jetlerinin uçuş alanı
daraltılacak,  sık  sık  ortaya  çıkan  “it  dalaşi”  sorunu  Yunanistan  rahatsız  edilmeden
çözülecek.

9. Ermenistan’a  yönelik  kısıtlamaların  kaldırılması:  Türkiye’nin  Ermenistan  ile
ilişkileri  normalleştirilecek  ve  iyileştirilecek.  Sınır  ticaretinde  Ermeniler  lehine
düzenlemeler  yapılacak.  Ermenilerin  Türkiye’ye  gezilerindeki  bazı  kısıtlamalar
kaldırılacak.

http://forum.memurlar.net/konu/911760/

http://forum.memurlar.net/konu/911760/


“DENİZ FENERİ”NDE EL FENERLERİ!..
2006 yılında ABD Dışişleri  Bakanlığı’na gönderilen  “hizmete özel” bir
bilgi  notunda:  ”Yöneticisi,  Deniz  Feneri’nin  hükümet  ya  da  herhangi  bir
siyasi  partiyle  bağlantısının  bulunmadığını  anlatsa  da  Erdoğan’ın  eşi
Emine,  sağlam  bir  destekçi  ve  resmi  organizasyonun  “web”  sitesinde
belirgin şekilde yer alıyor” deniyordu… ABD kaynaklı bilgileri Allah kelamı
doğruluğunda  kabul  eden  “iki  kişiden  biri”  bu  bilgi  notundan  sonra,
Deniz  Feneri ile  hükümet  arasındaki ilişkiye ne  diyecek,  çok  merak
ediyorum…

AKP ile  içli  dışlı  olduğu  şüphe götürmez olan Deniz  Feneri  Derneği’nin
sanıklarından  ve  aynı  zamanda Kanal  7 televizyonunun  üst  düzey
yöneticisi  olan İsmail  Karahan, soruşturmayı  yürüten  savcıya  verdiği
ifadede;  arama  yapılacağını  önceden  haber  aldıklarını itiraf etmişti!..
Arama yapılacağı haberini verenin kim olduğunu CHP Genel Başkanı daha
sonra  açıkladı  zaten.   Dönemin  İçişleri  Bakanı  Beşir  Atalay‘ın  Koruma
Müdürü Ali Karabağ. Müdür Bey, bir dönem “Aytaç Grub”un  başkanlığını
yapan,  şimdiki AKP‘li Kırıkkale  Belediye  Başkanı Veli  Korkmaz‘ı
arayıp,  arama  yapılacağını  haber  vermişti!?  Koruma  Müdürü  savcılıkta
verdiği  yeni  ifadesinde;  Veli  Korkmaz’ı  İçişleri  Bakanının  bir  gün  sonra
Kırıkkale’ye geleceğini haber vermek için aradığını söylüyor. Bir gün sonra
Bakan  Kırıkkale’ye  gitmiş  olsaydı,  basında  yer  alırdı.  Öyle  bir  kayıt
görünmüyor…  Belli  ki,  Koruma  Müdürü  doğruyu  söylemiyor.  O  koruma
görevini  sürdürüyor,  her  şart  altında  bakanını  koruyor!   Asrın  yolsuzluk
soruşturmasının sanıklarını İçişleri Bakanımızın koruduğu gibi!..  Anlaşılan
delilleri yok etmeleri için onlara zamanında haber vermişti!  Zaten daha
önce  de  o  sanıkların  iş  ortağı  idi..  Birlikte  gazete  çıkartmak  için  Nehir
Medya adlı bir şirket  kurmuşlardı… Bu arada hatırlatırım, “Aytaç” şirketi,
TSK‘ne mal satması yasaklanmış şirketlerin arasındaydı…

Kamuoyundaki  yaygın  kanıya  göre, AKP‘nin  kuruluşundaki  finansmanı,
Deniz  Feneri  e.V.  yurt  dışında  çalışan  işçilerden  topladığı  paralar  ile
sağlamıştı!..  Daha  kuruluşunda  şaibeli  paralar  ile  yasa  dışı  hale  gelen

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/deniz-fenerinde-el-fenerleri/


AKP’nin sadece bu bağlantısı dahi başlı başına bir kapatılma nedenidir!..
Yeni bir kapatma davası açılabilse, bizim “Deniz Feneri”nin içinden ne “el
fenerleri”  çıkardı!..   Bütün bu gerçeklere rağmen, hükümetin her geçen
gün  “iki  kişiden  biri”nin  desteğini  alarak  büyümesini  ise,  anlamak
mümkün değildir!.. Aklıma gelen ters bir soru daha var, onu da paylaşmak
isterim:  Acaba  “iki  kişiden  biri” bu  yasa  dışılıkları  “meşru”  mu
görüyor?.. Öyleyse eğer, yandığımızın resmidir!..

Hükümet,  soruşturmayı  yürüten  savcıları  görevden  aldırdıktan  sonra,
elinden gelse  “Deniz Feneri” adını  da yasaklayacak!..  Bunu şimdi  de
yapabilirler  belki.  Yetki  kanununa  bile  ihtiyaç  duyacaklarını  sanmam.
Örneğin, yarından itibaren “Deniz Feneri”ne “El Feneri” denilmesini zorunlu
kılan  bir  Kanun  Hükmünde  Kararname  çıkartabilirler!…  Nasıl  olsa
bugünlerde  kanunların  Anayasa’ya  uygunluğunu  denetleyecek  aygıt
işlemiyor.   Biliyorsunuz bir  zamanlar bu işleri  yapan mahkemenin adına
Anayasa Mahkemesi deniyordu!.. Wikileaks‘ten sızan belgelere göre, bu
en  yüksek  mahkemenin  başkanı  Haşim  Kılıç,   ABD elçilerine  bilgi
sızdırıyormuş!..  Siyasi  partilerin  kapatma  davalarına  bakan  en  yüksek
mahkemenin başkanı, ayrıca ABD elçilerine CHP aleyhine söylemediğini de
bırakmamış… “İki kişiden biri”nin 12 Eylül Referandumu ile Anayasa
Mahkemesi’ne verdiği şekil böyledir işte… O bakımdan ondan da fayda yok
bize!..

Her neyse, bakalım hükümet bu zam furyasından “iki kişiden biri”ni nasıl
koruyacak!..  Aksi  halde o cephede çözülme başlar!..  Zira geniş yığınlar,
AKP‘ye  acil gıda yardımları ve kömür ile bağlanmıştılar!.. Tekel ürünlerini
tüketenlerden  alınacak  dolaylı  vergiler, cari  açığı kapatmak  için
kullanılacağından bu “güncelleme”lerden gelecek paradan onların  payı
olmayacak!..

***

Antalya’nın Muratpaşa İlçesi’nde bir Milli Eğitim Müdürü var. Adı: Erdem,
Soyadı: Kaya. Bu ara kaya gibi sağlam bir buluş yapmış! Üstüne vazifeymiş
gibi  son  günlerin  en  çok  tartışılan  konularından  birini,  kişinin  “sosyal
alanını”   metre ile belirlemiş… Bundan böyle kızlara 1 metreden fazla
yaklaşılmayacakmış!  Bu  yasağı  yazılı  hale  getirip  ilan  ettikten  sonra,
gerekçesini  de  açıklayıvermiş.  Müdür  Bey,  öğretmenlerin  rencide
edilmemesi ve her hangi bir ithama maruz kalmamaları için böyle bir karar
aldığını  savunuyor!..  Kendisi  de  bir  öğretmen  olan  müdüre  göre,
öğretmenler  potansiyel  sapıkmış!..   Kız  öğrencilere  1  metreden  fazla
yaklaştıklarında,  cinsel  istismarda  bulunabilirlermiş!  Şu  kafaya  heves
etmez misiniz siz?.. Gerekçe bu kadar basit işte. Mili  eğitimimiz kimlere
teslim  gördünüz.  Müdür  Beyimiz  böyle  bir  önlemi  gerekli  görmüş  ve
uygulamaya koymuş. Belli ki Erdem öğretmenin analitik düşünme yeteneği
yok.  Tarihe  geçeceği  kesin  olan  bu kararda erkek öğrencilere  yaklaşma
mesafesini unutmuş!..  Bakar mısınız?.. 

Erdem öğretmenin az ilerisinde bir yerde, emekli bir yargıç oturuyor. O da
ayrı  bir  alem.  Onun da  elinde  kalem var,  yazdıklarını  on  binler  okuyor
bugün.  Adı:  Nusret,  Soyadı:  Çiçek.  Eski  adalet  bakanlarından Şevket
Kazan‘a danışmanlık yapmış. Anımsadınız mı bilmem. Şevket Bey 1997



yılında:  “Aydınlık  Türkiye  İçin  Bir  Dakika  Karanlık”  eylemleri  için
“Mum  söndü oynuyorlar”  demişti!..  İşte  Nusret  Bey,  o  bakanın
danışmanlığını yapmıştı..  Tencere kapak hikâyesi yani…  Hazret,   ayrıca
AKP’den  Ankara  Milletvekili  Aday  Adayıydı.  Temayül  yoklamasından
çıkamamıştı. Bu nedenle olsa gerek, AKP‘lilerden söz ederken, “bizimkiler”
diyor. Meşhur Hüseyin Üzmez gibi  o da  Vakit Gazetesi‘nde yazıyor.. Son
köşe  yazılarından  birinde:  “Sokaklardaki  dar  pantolon  giyen  kadın
popolarındaki iğrençlik Meclis’e taşınıyor” demişti. AKP‘lilerin Meclis’te
pantolona  serbesti  getiren  yasa  teklifini  kıyasıya  eleştiriyor.  Pantolonun
“cinsel  teşhir” olduğunu  savunuyor  eski  yargıç!..  O  da  Antalya’daki
Erdem öğretmen gibi,  erkekleri unutmuş!.  Anlaşılan o ki, bu iki “cinsel
taciz uzmanı” erkeklere de taciz  yapılabileceğini  düşünemiyor,  kafaları
basmıyor mu ne! Belki de erkeklere tacizi  “normal” görüyorlar, kim bilir!..

Her neyse bugün, bu iki değerimizle ne kadar övünsek yeridir. Ne de olsa
biri  kişinin  “sosyal  alanı”nı keşfetmiştir,  diğeri  dar  pantolon  altındaki
kadın “poposunun çirkinliğini”!.. İkisine de aferin!..

***

Bu şaklabanlıkları geçelim isterseniz. Daha önemli konular var, onlar güme
gidiyor.  Bu  magazin  değeri  bile  olmayan  haberlerle  eş  zamanlı  olarak
komutanlar Hastal’dan uyarıyor. Halkın dikkatini çekmek istedikleri konu,
hayati  öneme  sahip.  Üstelik  son  zamları  bile  gölgede  bırakacak  kadar
önemli…

Deniz  Kuvvetleri  Plan  Prensipler  Başkanı  Tümamiral  Cem  Gürdeniz
konuşuyor.  Paşa:  “Doğu  Akdeniz’deki  en  muharip  amiral  ve  albaylar
seçilerek  tutuklanıyor”  diyor.  Gürdeniz,  bu  sözlerinin  ardından  Doğu
Akdeniz’deki petrol ve doğalgaz rezervleri hakkında bilgi veriyor: Türkiye
buralardan uzaklaştırılmak ve sadece Antalya alanındaki rezervlerin yüzde
beşine hapsedilmek  istenmektedir.  İşte  oyun,  belki  de  “oyun  içinde
oyun”  budur… Amiraller,  “Mavi  Vatan  dediğimiz  Karadeniz,  Ege  ve
Akdeniz’de hak savaşındadırlar ve tutuklamalarda, donanmayı hazırlıksız
bir savaşa sokmakta hedef budur, diyorlar. 25 Şikellik CD’ler bahanedir,
mesele donanmadır”!.. 1 metrelik “sosyal alan” ve “dar pantolon altındaki
çirkin kadın poposu” üzerine söylenenler, sadece ve sadece bu gerçeklerin
tartışılmasını engellemek içindir.  Görevliler, görevlerini gereği gibi yerine
getiriyor…

 “İki kişiden biri”ne bir soru soruyorum: Komutanın ne dediğini anladınız
mı?  Öyleyse ben anladığımı  aktarayım.  Komutan diyor  ki:   Darbe planı
yapmak  vs.  hepsi  bahanedir,  asıl  mesele  Doğu  Akdeniz’deki enerji
kaynaklarını  yağmalamaktır. Ulusalcı  komutanların  hapislere  tıkılması
bu  nedenledir…  Görüldüğü  gibi  dışarıda  kalanlar,  “iki  kişiden  biri”nin
hükümete  verdiği  destek  nedeniyle,  bu  yağmaya  ses  bile
çıkaramamaktadırlar!..  Onlar için “NATO Subayı” diyenler haksız değil!..



ORADA BİRİ VAR MI?
 

Bu hafta sağlıkta yapılan son düzenlemeler hakkında yazmak istedim. Ama
konuya  yabancıyım.  İşin  içindekileri  dinliyorum,  anlattıkları  yetmiyor.
Hükümetin tam olarak ne yapmak istediğini meslekten birinin anlatması
gerekir.  Doktorların  mağduriyetini  ön  sıraya çıkartmadan yapmalı  bu  işi
diyorum.  Başka  türlü  hükümetin  yaptığını  halka  anlatmak  imkânsızlaşır.
Yandaş  medya hep  bir  ağızdan  “halkın  yararı  göz  önünde tutularak  bu
düzenleme  yapıldı”  demeye  başladı  mı,  konu  gündemdeki  yerini  bile
koruyamaz!..

 

Tam  da  bu  noktada  yolum  bir  üniversite  hastanesine  düştü.  Kendi
aralarında  tartışan iki  hocayı  dinliyorum.  Kapı  aralığından duyduklarıma
inanamadım.  Hocalar  sağlık  konusunu  en  can  alıcı  yanından  yakalayıp
masaya yatırmışlardı. Ne de olsa masaya yatırmanın erbabıydılar! Kolay mı
insan denen karmaşık makinenin ustası olmak. Saçları kırlaşmış olanı ders
verir  gibi  konuşuyordu.  Aldığım  notlar  şöyle:”  26  Ağustos  tarihinde
Sağlık  Bakanlığı’nın  çıkardığı  “kanun  hükmünde  kararname”  ile
yapılmak istenen tam olarak şudur: Bundan böyle üniversitedeki öğretim
üyeleri  sadece  derslere  girecek,  eğitim  ve  öğretim  faaliyetlerine
katılacaklar,  fakat  hastanede  hastalara  bakmayacaklar.  Reçete  dahi
yazamayacağız.  Ocak 2011′den  önce  döner  sermayeden  para
alabiliyorduk,  bu  uygulamayı  kaldırdılar.  Ben  meslek  hayatımın  21’nci
yılına girdim,  10 yıllık doçentim, maaşım sadece  2400  TL kadardır. Yeni
mezun  bir  polis  memuru  ise,  2800  TL  alıyor!  Daha  önce  döner
sermayeden  aldığım  para  ise  2.400 TL  kadardı.  Örneğin  ben  hiç  özel
ameliyat vs. yapmadım. Yapsaydım döner sermayeden alacağım pay daha
fazla olacaktı. Şimdi bu uygulamayı da kaldırmışlar. Bir tek maaşa kaldık.
İlkelerime  ters  olmasına  rağmen,  evimin  taksitini  ödeyemez  duruma
düşünce, muayenehane açmak zorunda kaldım. Arkasından bu kararname
çıktı. Biliyorsunuz hükümet bir süre önce de “performans” diye acayip bir
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şey çıkarmıştı.  Bu daha da trajikomikti: Puan üzerinden para verilecekti.
Örneğin aynı bölümde, aynı puanı olan 2 cerrahtan biri, diyelim ki 5000 TL
alırken,  diğeri  sadece  600  TL  alabilecek!  Bazı  bölümlerde  performans
ücretinde,  böyle  derin  farklılık  olunca,  hocalar  arasında yumruklaşmalar
filan  da  olmuş.  Bakan  hekimleri  birbirine  düşürüp,  hallerimize
gülüyormuş!..

 Böyle  olaylar  olurken,  bazı  hocalar  üniversiteden  ayrılmaya  karar
vermişler,  özellikle  eski  muayenehaneci  olanlar,  tamamen  özeli  tercih
etmeye başlamışlar.  Bu aralar istifa veya emeklilikler yaşanırken, geçen
hafta  kendisi  de  doktor  olan sağlık  bakanımız, soruna  çözüm için
tehditkâr  bir  üslupla  “  Hastaları  uçakla  yurtdışına  gönderip  orada
ameliyat  ettiririm”  demez  mi?  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  Sağlık  Bakanı
“Yurtdışından  doktor  getiririm”  demeye  başlamış!  Nerede  “Beni  Türk
hekimlerine  emanet  edin”  diyen  zihniyet?  Sağlık  Bakanı:  “Dışarıdan
doktor  getiririm”  yani  “sizi  gâvur  hekimlere  emanet  edebilirim”
diyebiliyor!.. Hani hep yazıyor ve sitem ediyorsunuz ya “iki kişiden biri”
diye, bu konuda öyle değil. Hiç kusura bakmasınlar ama sağlık konusunda
iki  kişinin  ikisi  de  uyuyor!  Aslında  bu  kararname  ile  yapılmak  istenen;
sağlıkta  özelleşmenin önünü açmaktır.  Bunu biz  biliyoruz,  yabancı
sermaye bu alanda da büyük şirketleri ile üniversite hastanelerini satın
alacak.  Sonra  da  bizi  sözleşme  üzerinden  ücretlendirip,  istedikleri  yere
koşturacaklar!..

Olan yine halka olacak tabii.. 

Ben bu gelişen tablo karşısında muayenehane açmaya karar verdim. Ne
yapacağım  diye  oraya  da  yaklaşamıyorum  artık.  En  kötü  ihtimal  yine
yurtdışına giderim! Fakülte yöneticisi ve tayfalarının eziyetlerinden de
kurtulurum belki. Ama beni asıl rahatsız eden: Bu topraklarda Meşrutiyet
hareketi  dâhil;  ilerici,  devrimci,  ulusalcı  çizgideki  “Tıbbiyeliler”  vardı,
onları ortalıkta görememek. Bilirsiniz ilk ulusalcı, hareket bu “Tıbbiyeliler”
ile  başlamıştı;  2.Mahmut,  “Mekteb-i  Tıbbiyeyi  Şahaneyi”  açtığında,
eğitim  dili  de  Fransızca  olunca,  bir  süre  sonra  bu  mektepteki  çocuklar
“Türkçe  eğitim  isteriz”  diyerek,  ilk  milliyetçi  hareketi  başlatmışlardı…
İstiklal  Harbi’nde  ve  Cumhuriyetin  kurulmasında  “Harbiyeli-Mülkiyeli-
Tıbbiyeli” üçlüsü çok önemli bir rol oynamıştı… 

Şimdi o eski Harbiyeliler nerede?  Silivri’de tabii ki… Mülkiyeliler nereye
gidiyor, onu bilemiyorum, ama gördüğünüz gibi Tıbbiyelilerin hali malum!..

Türk  Tabipleri  Birliği ulusalcı  olmadığı  için  ulusalcı  zihniyeti  yeniden
uyandıramaz!  Onlara güvenemiyorum.  Eğitim-Sen ise,  Kürtçülük yapan
siyasetlerin etkisi altına girmiş. Sözüm ona siyaset yapıyorlar. Eğitimin bu
en önemli konuları ne yazık ki ilgi alanına girmiyor, bu konuda söyleyecek
bir tek sözleri yok!.. 

Tüm uyuyanları nasıl uyandırmalı? 

Anımsayın;  Sivas  Kongresi  sırasında,  “mandacılık”  tartışılırken,  bu
kongreye parası olmadığı için İstanbul’dan yürüyerek gelen “Tıbbiyelilerin
delegesi  (Orhan  Boran’ın  babası)  Hikmet,  Mustafa  Kemal  Paşa’ya  kafa
tutarak: “Reis Paşa, manda fkrini siz de kabul ederseniz, sizi de ret
ederiz,  sizi  vatan  kurtarıcısı  değil,  vatan  batırıcısı  olarak



lanetleniriz” diyebilmişti.  Atatürk  bu  çıkışa  hiç  kızmamış,  tersine  tam
bağımsızlık istedikleri için sevinmiş, istiklalin “alemdarı” diyerek, Hikmet’i
alnından öpmüştü! Bu Tıbbiyeli çocuklar, İstiklal Harbi sırasında Ankara’ya
geçip,  Cebeci  Askeri  Hastanesi’nde  o  günün  koşullarında  Anadolu’da
kolera, tifo salgını var diye, “aşı “ üretmişlerdi…

Şimdi biz ne yapıyoruz?

Hep birlikte derin uykuya yattık, derin bir koma halindeyiz. İlaç ve aşı dahil
sağlık alanında hemen her şeyi dışarıdan aldığımız yetmiyormuş gibi, şimdi
de “gâvur doktor” getireceğiz!.. Tanrım sen aklımızı koru! Sanki onlar da,
gümrük kapısında sıraya girmiş, Türkiye’de bir iş bulsak diye kuyruktalar!..

Peki, sağlık özelleştirilirken CHP ne yapıyor?..

CHP bu son kararnameye itiraz etmeyi düşünüyor mu acaba?..

Bu itirazı,  muayenehanesi  olan hekimler  için  yapmayacak elbette.  Eğer
hala  Atatürk’ün  partisi  ise,  büyük  sağlık  tröstlerinin,  AKP’ye
oynattıkları  bu  oyuna  “dur”  demek  için  bir  şey  yapması
gerekmiyor mu? CHP bu bakanın “hastaları  uçağa doluşturup dışarıda
ameliyat ettiririm” sözlerine niye sessiz kalıyor? Yoksa CHP de Atatürk’ün
dediğinin  aksine,  Türk  halkını  Türk  doktorları  yerine,  gâvur  doktorlara
emanet edilmesinden yana mı?..

Diğer  trajikomik  bir  konu  da;  biz  sadece  ders  gibi,  eğitim  öğretim
faaliyetlerinde  bulunacaksak,  örneğin  ben  bir  “klinisyen”im,  cerrahım,
eğitim  için  malzemem  öncelikle  kitap  vs.  değil  ki.  Önceliğim  hastadır
benim..  Asistana  ameliyat  öğretebilmem  için  hasta  yatırmam  şarttır.
Ameliyatı  sırasında  asistana  bir  şey  öğretebilirim.  Bizim  öğrencilerimiz
özellikle  4 ve 6‘ncı sınıftakilerin, eğitimi ve staj dersleri için hasta olması
lazım…

Hasta olmadan hastalık nasıl anlatılır? Muayene nasıl öğretilebilir?.. Hasta
olmadan, cerrahi asistanına nasıl ameliyat yaptırabiliriz, anlamak mümkün
değil!..

Bu noktada iş CHP ile MHP‘ye düşüyor. Muhalefet partileri bu konuda ne
yapmayı düşünüyor? Anayasa Mahkemesine iptal davası açmayacaklar mı?
Bunları  kiminle  paylaşacağız?  Muhalefete  sesleniyorum.  Halen  orda
mısınız? Orada birileri var mı?..

Türk milletini gâvur doktorlara emanet edecek olan bu iktidara karşı çıkan,
biz enkaz altında kalmış sağlıkçıların sesini duyacak ve duyuracak biri yok
mu?  Kendi  doktoru ile  uğraşan bir  sağlık  bakanını  bu topraklar  ilk  kez
görüyor!..”

Ben dersimi  aldım.  Hocanın  özlerine  ekleyecek  bir  şey yok.  O her şeyi
dosdoğru yazmış… Bakalım bu defaki hastası masadan kalkabilecek mi?
Önünde saygıyla eğiliyorum. Umarım doktorların sesini bir duyan olur…



HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPIYOR!..
Başbakan  Erdoğan,  Siirt’te  meydana  gelen  saldırıda  5  askerin
şehit olmasıyla ilgili olarak değerlendirmede bulunurken; PKK için
“Tabii o görevini yapıyor” demiş.0

PKK‘ya  Türk  askerlerine  saldırıp,  onları  öldürme  görevini  kim  vermiş?
Başbakan bu konuda bir şey söylemiyor…

Erdoğan, 8 Haziran 2005 tarihinde ABD‘de Willard Otel’de yaptığı basın
toplantısında şunları  söylemişti:  “Sea Island sürecinde Türkiye,  İtalya ve
Yemen  Geniş  Büyük  Ortadoğu  Projesi’nde  bir  görev  üstlendik  ve  “eş
başkanlık” bu üç ülkeye verildi.” Başbakan kendisine verilen bu görevle
ilgili  olarak,  tam  31  defa  daha  beyanda  bulunmuştur.  Bu  beyanları
okunduktan sonra görevinin ne olduğunu anlamak hiç de zor değil…

Anlaşılması  zor  olan,  Sağır  Sultanların  bile  duyduğu,  Kuzey  Afrika  ve
Ortadoğu ülkelerini kapsayan, 22 ülkenin sınırlarını değiştirip, bir kısmının
toprakları  üzerinde  yeni  devletçikler  kurulmasını  öngören,  Genişletilmiş
Büyük Ortadoğu Projesi içinde Türkiye Cumhuriyeti’nin başbakanının neden
ve nasıl bir görev aldığıdır…

Acaba  “1 koyup  3  alma”  gibi  bir  durum söz  konusudur  da  halka  mı
açıklanmamaktadır?..

Her ne olursa olsun, bu projenin uygulanmasında; PKK’ya Türk güvenlik
kuvvetlerine  ve  yerine  göre  de  sivil  halka  saldırma  görevi  verildiği
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anlaşılmaktadır.  Projenin  “Eş  Başkanı”   Recep  Tayyip  Erdoğan’ın
beyanından böyle olduğu anlaşılmaktadır!..

Öte  yandan, PKK’nın  sivil  kanadı  olduğu  tartışmasız  olan BDP’nin
yöneticilerinin  yakınları  olan  kız  çocuklarını  bile 200‘den  fazla  mermi
atarak  öldürebiliyorlar.  Kız  çocuklarının  bindiği  otomobili  “  Polis  aracı
zannettik özür dileriz” denmesini Kürt halkı yeterli görebiliyor. Çok kısa bir
süre  sonra  Doğu’da  görevli  öğretmen  eşini  ziyarete  giden  bir  kimya
mühendisi genç sorgusuz sualsiz öldürülüyor.  “Biz onları polis zannettik,
özür  dileriz”   şeklinde  bir  “mazeret”  Kürt  halkı  tarafından  yeterli
bulunabiliyor!..  Çünkü örgütlü  olan  Kürtler,  kurumsal  olarak  bu  olaylara
ciddi  bir  tepki  vermiyor.   Nitekim  PKK’nın  önemli  isimlerinden  Fehman
Hüseyin: “Yeter ki, bir polis ölsün, 50 sivil ölebilir. Hiç önemi yok”
demesi,0 hem Kürtlerin ne şekilde tavır takınacağını talimata bağlıyor, hem
de PKK’nın üstlendiği görevin ne olduğunu açık seçik ortaya koyuyor…

Kuşku yok ki, bu beyanlarla PKK’lılar,   kendilerine verilmiş olan görevin
kapsamını  da  anlatıyor:  Polis  veya  asker  olduğu  sanılarak  kendi
yandaşlarını öldürmesi dahi söz konusu olabildiğine göre,  polis ve askerin
öldürülmesi Kürt halkı için bir görev olarak ortaya konuluyor.  Bu arada
polis olduğu sanılarak, kendi çocuklarının da öldürülmesine katlanmaları
gerekiyor!…  Bu  olaylardan  sonra  Murat  Karayılan’ın  örgüt  içinde
başlatacağını  söylediği  soruşturma  ise,  göstermelik  olmaktan  başka,
örgüte ciddiyet ve itibar kazandırmak için olduğu bellidir…

PKK’ya verilen bu görevle Türk halkına anlatılmak istenen nedir?..

Bizim için asıl can alıcı olan bu sorunun akla yatkın cevabını bulmaktır!..

***

Kıbrıs’ta  ayrılığı  savunan  bir  milletiz  biz.  Yugoslavya’da  da  öyleydik.
Sovyetler  Birliği’nde  ayrılıkları  hiç  garipsemediğimiz  gibi,  bir  bayram
yapmadığımız  kaldı.  Hatta  Sovyetler  Birliği’nin  parçalanmasından  sonra
kurulan  yeni  Türk  devletlerinin  iç  işlerine  müdahale  etme  hakkını  dahi
kendimizde  gördük!..  Türkler  ayrı  bir  millettir  ve  kendi  devletlerini
kurmaları  gerekir  dedik  ve   “Ulusların  Kaderlerini  Tayin  Hakkı”nı
sonuna  kadar  savunduk…  Hatta  bu  konuda  “İkiz  Sözleşmeler”  olarak
bilinen iki adet de Uluslar arası sözleşme imzaladık!..

Yıllardır  mutfakta  hazırlanan  ve  bugün  önümüze  getirilen  “ayrılık”
yemeğine  şimdi  nasıl  itiraz  edeceğiz?  İtiraz  etme  olanağımızı  kendi
ayağımıza kurşun sıkarak yok ettik!..  O kadar ki, Genişletilmiş Büyük
Ortadoğu  Projesi kapsamında  işlem  görmesi  planlanan  devletlerin,
doğrudan  iç  işlerine  karıştık.  Oralardaki  yönetim  karşıtlarına,  devletin

0 http://www.radyovakit.com/5511_-50-sivil-olebilir–Hic-onemi-yok–Yeterki-bir-Polis-olsun–.html
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hazinesinden para yardımı bile yaptık. Onların da bize karşı aynı şeyleri
yapabileceğini nedense hiç aklımıza getirmek istemedik…

Kültürel haklarını tanıdığımız Kürtlerin, ayrı bir ulus olduğuna şimdi itiraz
edebiliriz  miyiz?  “Ulusların  Kaderlerini  Tayin  Hakkı”nı  tanımıyoruz
diyebilir miyiz?..

Türk  ve  Kürt  halkının  birlikte  yaşama  iradesini  ortadan  kaldıran  kim?
PKK’lılar  öldürüldüğünde  Türkler,  askerler  öldürüldüğünde  Kürtler
üzülmüyorsa  eğer,  bu  iki  halk  arasında  duygusal  anlamda  bölünme
gerçekleşmiş değil mi?.. Her gün artarak üzerimize gelen terörün, tehdidi
altında olmayan kimse  var mı bu ülkede? Çocuklarını  askere gönderen
ailelerin  yaşadığı  gerginlik  dayanılır  gibi  mi?..  Bu  kirli  savaşta  ölen
gençlerin, şehit olup olmadığı dahi tartışılmaya başlanmışsa, işin sonuna
geldik demektir…

Bütün bu eylemlerin hedeflediği:  halkın çoğunluğunun “Artık yeter, ne
istiyorlarsa verin ve bitsin bu zulüm” deme noktasına gelmesidir!.. Ve
ne yazık ki, her iki halk hızla bu noktaya doğru sürüklenmektedir. PKK‘nın
üstlendiği görev ise tam olarak budur: Halka gına getirmek ve  “Lanet
olsun! Ayrılacaksanız ayrılın ve artık daha fazla cana kıyılmasın”
dedirtmektir…

Hadi diyelim ki, PKK Türk halkına gına getirtti ve bu sözleri söyletti.  Türk
halkı  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesini  Kuzey  Irak’taki  Barzani
yönetimine  katıp,  “ÖZGÜR KÜRDİSTAN”IN  kurulmasına  kerhen  “evet”
dedi.  Peki,  projenin  veya  Kürtlerin  bu  aklı  evvelleri,  Anadolu’nun
Batı’sındaki Kürtleri, nereye yerleştirmeyi düşünüyorlar? Onları da Doğu’ya
mı almayı düşünüyorlar, yoksa Doğu Kürtlerin olacak,  Batı’ya da ortak mı
olacaklar!.. Öyle yağma var mı?

Bu beyler sadece kendilerine verilen görevi yerine getirmeyi düşünürler…

Bir de bu soruya da cevap arasınlar!..

Bakalım bu işe Batı’daki Kürtler ne diyor?..

Başbakan’ın  Makedonya’dan  dönerken,  “gerekirse  PKK  ile  görüşmelere
devam ederiz”  şeklindeki sözlerinden ise, ona yeni bir “görev”  verildiğini
anladım. Yerine getirebilecek mi,  yaşayıp göreceğiz!..



RUSLARA ÖFKELENEN ÇAYKARALILAR BİRİ 
BİRİLERİNE GİRDİ!..
Aradan 80 yıldan  fazla  zaman  geçmesine  rağmen,  Rusların 1915-16
yıllarında  Çaykaralılara  balyozlarla  kayaları  kırdırarak  açtırdığı  yolun
bakımı,  bir  kere  bile  olsun  yapılmadı.  Çukurlarla  dolu  olan  bu  yolda
otomobil  sürebilmek  için  cambazlık  yapmayı  da  öğrenmek  gerekiyor.
Köknar  ve   Karaçam  köylüleri,  bu  yol  yüzünden  bir  defasında  genel
seçimleri  bile  boykot  etmişlerdi..  Yine  de  bir  sonuç  alabilmiş  değiller.
Sözünü ettiğimiz yol, bugün TRT’nin “hava ve yol durumu” haberlerinde;
yol  çalışmaları  devam  ettiği  için  kapalı  olarak  gösterilen  veya  servis
yollarından geçit verilen aynı yoldur…

Birkaç  hafta  önce,  tüneli  patladığı  için  çevre  felaketine  neden  olan
Uzuntarla’daki hidro elektrik santrali (HES), kuş uçuşu Karaçam Beldesi’ne
3-5 km uzaklıktadır. Köylüler şimdi bu köyün başında, Derebaşı mevkiinde
yapılacak olan HES‘in, bir gün başlarına bela açacağından korkuyorlar. Bu
nedenle  Trabzon  İdare  Mahkemesi’ne  başvurup, HES yapılmaması  için
yürütmenin  durdurulması  kararı  istemişler.  Gözünü  kar  hırsı  bürümüş,
iktidarın  adamı  olan  müteahhit,  mahkeme  kararını  beklemeden,
çalışmalarına  tam  gaz  devam  ediyor.  Hazret  sanki  yargılama  sonunda
verilecek  kararın  kendi  lehine  olacağını  biliyor…  Köylüler,  haklı  olarak
endişeli..  Birkaç gün önce, bir işe yarayabilir umudu ile durumu yerinde
protesto edip,  kamuoyuna mal etmek istemişler.  Müteahhit, bu defa da
karşılarına  eli  sopalı  adamlarını  (işçileri)  dikmiş.  Ayrıca  çalışmasına
“engel”  oldukları  için  haklarında  şikâyetçi  olmuş.  Oysa  mahkeme,
yürütmenin durdurulması kararı verirse,  müteahhide dava sonuna kadar
“bu işyerinde çalışmayı durduracaksın”  diyecek…

O gün şikâyet  üzerine  jandarma gelmiş,  bir  olay  çıkmaması  için  yolları
kesmişti. Dağlardan dolanarak şantiyeye inen bir kaç köylüye, patronların
adamları saldırmış ve çıkan arbedede bir kaç jandarma da yaralanmıştı…
Kamera  görüntülerine  dayanarak  olayı  anlatan TV muhabirlerine  göre,
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müteahhidin işçileri ile köylüler kavgaya tutuşmuştu. Sonuç: Doğaya sahip
çıkmaya çalışan köylülerden bir kaçı gözaltındadır…

***

Bizim buralarda yaşanmış fıkra gibi bir olay anlatılır. Dilerseniz ara verip
size  onu  aktarayım:  Geçmişte ANAP‘ın  Trabzon  milletvekili  adayları,
köyleri  dolaşıp  propaganda  yaparken,  Karaçam  Beldesi’ne  uğramışlar.
Kahve toplantıları düzenleyerek, vatandaşların isteklerini not ediyorlarmış.
Vatandaşın  biri  söz  alıp,  köylüler  adına  konuştuğunu  söyleyerek,  belde
halkı adına isteklerini şu şekilde dile getirmiş: “Biz Rusları dava etmek
istiyoruz. Bunu nasıl yapacağımız konusunda bize yardımcı olun.
Sizden başka isteğimiz yoktur.” Toplantıyı yöneten milletvekili, köylüye
Rusları  neden  şikâyet  etmek  istediğini  sormuş.  Köylünün  yanıtı  gelmiş
geçmiş  bütün  iktidarlara  ders  verir  ağırlıktaydı:  ”Biliyorsunuz  Ruslar
buraları, 1915’te işgal etmişlerdi. O tarihte Of-Çaykara-Bayburt yolunu
açmak için dedelerimizi bu yolda çalıştırmışlar, yevmiye olarak da deste
deste  manat  vermişlerdi. 1917’de  Bolşevik  İhtilali  olunca  Ruslar
çekilmişler,  manatlar  da  kalp  edilerek  tedavülden  kaldırılmıştı.
Anlayacağınız; dedelerimiz kendilerini biraz para kazandıkları için tam da
huzurlu hissedecekken, bir anda geçmez manatlarla baş başa kalıp bayağı
bir bozulmuşlardı.  O yüzden buralarda Rusları ve Lenin’i pek sevmezler!
Aradan bu kadar yıl geçti, bir kere olsun yaptıkları yola dönüp bakmadılar,
bakımını da yapmadılar. Onları bu nedenle dava edeceğiz!..”

***

Çaykara İlçesinin yumuşak başlı ahalisi, o günden bu güne koşulsuz olarak
iktidar  partilerine  desteğini  vermiştir.  Buna  rağmen,  devletin  getireceği
hizmetleri “imece” usulü ile yine kendileri yerine getirmişler. Uzun yıllar
iktidarlara,  bir  tek  Köknar  ile  Karaçam Beldeleri  muhalif  kalmıştır.  Son
zamanlarda onlar da  “pes” edip,  iktidarı desteklemeye başladılar… Ama
yolları  Ruslardan  kalma…  Birkaç  hafta  önce  Uzuntarla’daki HES‘in
tünelinde olduğu gibi, bir baraj veya tünel patlaması buralarda da olursa,
Allah göstermesin, Rusların yolunu  alıp götürür!.. Sonra ne deriz onlara!..

Buralarda öyle bir felaket bir daha yaşanırsa, Solaklı Deresi’nin kıyısında
bir tek bağ-bahçe kalmaz.  Yörede yaşayanların en büyük kaygısı aslında
budur…  Son günlerde sağanakların Rize’yi ve Trabzon’u ne hale getirdiğini
gördünüz…

“Rusların Yolu”nu tamamlamayan ve bölgeye hiçbir  yatırım yapmayan
AKP’nin, şimdi de dereler ile meraları satarak doğayı tahrip etmesini,
yöre halkı, haklı olarak içine sindiremiyor. AKP‘ye verdikleri oylarını geri
almak  imkânları  da  yok.  Aralarından  “bundan  böyle  seçim-meçim
olmayacak” şeklinde düşünenleri bile var. Ayrıca daha birkaç hafta önce
tüneli  patlayıp,  korkunç  bir  çevre  felaketine  neden  olan  olay
unutulmamıştı.   Allah’tan HES kazası  gece  olmuştu  da  can  kaybına
sebebiyet  vermemişti..  HES’in  patronu  her  kimse,  Trabzon  İdare
Mahkemesi’nin vereceği olası yürütmenin durdurulması kararına rağmen,
çalışmalarına  devam  edeceğe  benziyor!..  Köylüler  bir  de  bu  duruma
içerliyorlar tabi…



Daha bir  kaç ay önce oylarını verdikleri  iktidar partisi,  meydan meydan
gezerek  “üstünlerin  hukuku  değil,  hukukun  üstünlüğü  egemen
olacak” sözü vermemiş miydi? Şimdi ne oldu da ülkenin her yerinde tam
tersine bir durumu yaşıyorlar! Müteahhitlerin bu hukuk tanımaz tutumu,
hem yargıya  hem de  köylülere  meydan okumak  değil  mi?  Köylüleri  bu
kadar kızdıran ve tansiyonun yükselmesine neden olan bu algıdır. Bütün
bunlara,  patronların  Başbakana  benzettikleri  kabadayı  tutumları  da
eklenebilir  elbette.  Belki  biraz  da  Rusların  yol  bakımını  yapmamaları
nedeniyle geçmişten gelen öfke!..

***

 Kimine göre kavgayı başlatan işçiler, canları pahasına şantiyeyi, kimilerine
göre  patronu  savunuyorlardı!  Bu  dönem öyle  işte,  patronları  işçiler  ve
jandarma savunacak! İşçilerin hangi sendikaya üye oldukları da meçhul.
Aralarında   “iki  sendikalı” olanlar  olduğu söyleniyor!  Bugünlerde “iki
kişiden  biri”nin,  bu HES kavgasına  ne  diyeceği  çok  merak  ediliyor!
“Patronun  işçileri”  boşuna  yere,  araya  giren 2 jandarmayı  da
yaralamışlar. İçeriden gelen haberlere bakılırsa, şantiyedeki işçiler işlerini
kaybetmemenin kavgasını veriyorlarmış! İnşallah öyledir! Köylüler ise,
doğayı ve topraklarını korumanın tabi. Her zamanki gibi, ortalıkta patronlar
yine yok!..  

AKP iktidara geldikten sonra, Cumhuriyet tarihi boyunca edindiğimiz tüm
varlıklarımızı  satmış.  Anlaşılan  sıra  şimdi  de  dereler  ile  meralara  geldi.
Anlaşılan, onları satmak için ihale bile yapmayacaklarmış! KHK ve BKK ile
masa başında bu işler bitirilecek. İş bitiricilerin iktidarında, işler de böyle
yürür haliyle. Mahkeme kararlarını dün  dinleyen yoktu, bugün takan yok
zaten!..   Baksanıza, AKP’yi  kapatma  davasında  görev  alan  Yargıtay
Cumhuriyet Savcıları bile soruşturulmaya başlamış!..

“İki kişiden biri” bu kavgada, taraf olmasa bari!..

Ortalığı  kaplayan  bu  toz  duman  içinde,  muhalefet  milletvekilleri  ne  iş
yapıyor  diye  merak  etmeyin  sakın.  Bir  kısmı  Silivri’de  “Vardiya  Bizde
Çadır Nöbeti”ni takip ediyor. Bir kısmı da doğru işler yapmak için çaba
sarf ediyor. Emin olun, iki gözüm üstlerindedir. Ben de onları izliyorum…

Aralarından  bir  tanesi,  işini  gücünü  bırakmış  “tekkelerin  mal
varlıklarının iadesi” için kamuoyu oluşturuyor!?..0

AKP gayrimüslim azınlıkların mallarını iade etmek için kollarını sıvadı ya, o
da aklınca tam sırasıdır diye düşünüp, Alevilerin mallarını kurtaracakmış!
Bu  nedenle tekkelerin taşınmazlarının  geri  verilmesini  talep  ediyor.

0 Sözü edilen  CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin 
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Biliyorsunuz  CHP’nin milletvekili sayısı, yasa çıkartmak için yeterli  değil.
Muhalefet milletvekilleri sadece yasa teklifi verebilirler!..  AKP’nin destek
vermediği  bir  yasa teklifi ise asla geçmez. O bakımdan bizimkine göre,
AKP’nin destekleyebileceği  bir  konu bulmuş!..  Yasama görevini  hakkıyla
yerine getirecekmiş!.. 

Peki,  bu  teklif  hakkında  siz  ne  düşünüyorsunuz?  Tunceli  milletvekilimiz
mizah mı yapıyor, yoksa kafayı tekkelerle mi bozmuş? Ben şahsen bir şey
anlayabilmiş değilim!..

Eminim iktidar, muhalefetten gelen bu teklife balıklama atlayacak! Çünkü
bu  işten  asıl  yararlanacak  olan  onların  taraftarları  olacaktır!?  Böyle  bir
teklif  yasalaştığında, AKP’ye destek veren cemaat,  vakıf  ve tarikatların
kazanacakları  yanında,  Alevilere  kalacak  olanlar,  devede  kulak  bile
olamazlar!.. Bizim milletvekili kurnazlık yaparak, AKP’lileri kullanabileceğini
sanıyor!..

CHP’ye ulusal  çıkarları  koruyacak, Cumhuriyetin niteliklerini  özümsemiş,
Atatürk  ilke  ve  devrimlerine  yürekten  bağlı,  birikimli  ve  akıllı  ve  aynı
zamanda gündemi takip edebilecek milletvekilleri ne zaman seçeceğiz?..

“İki kişiden diğeri”  de bu soruya  cevap versin!..

 



MÜCAHİTTEN MÜTEAHHİDE, MÜCADELEDEN 
MÜZAKEREYE!..
Başbakan, Obama ile görüştükten sonra Suriye ile görüşmelerin resmen
kesildiğini  açıklamış.  Erdoğan, Suriye’ye yaptırımlar konusunda, ABD ile
müşterek çalışılacağını  belirtiyor.  İlk  yaptırım:  ”Suriye’ye silah taşıyacak
uçaklara  hava  sahasının  kapatılması.”  Türk  hava  sahasını  kullanarak,
Suriye’ye silah veren İran değil mi?.. Peki, İran’ın gönderdiği silahlar kimi
tehdit ediyor? Pek tabii ki, İsrail’i… O zaman sen şu işe, biz yine İsrail’in
işini gördük desene!.. O zaman bu savaş çığırtkanlığı ne?..

Erdoğan  açıklamalarına,  Beşar  Esat’ın  halkına  “demokratik
davranmadığını”  ve  “Suriye  ile  sınırımızın  877 km olduğunu”  da
eklemiş. “İki kişiden biri” kafayı yemek üzere: Böyle gerekçeler  komşu
bir ülke ile ilişkilerimizi kesilebilir  mi?..

Bu  konudaki   karar  Türkiye  adına  alınmışsa,  Erdoğan  bunu  neden
Amerika’ya gitmeden önce  açıklamamış?..

***

Kim ne derse desin,  kayıtsız  ve koşulsuz olarak silah bırakmadan, terör
örgütü ile “müzakerelere” başlanılmış olması, terör karşısında yenilgiyi
kabul etmek anlamına gelir!.. Dolayısıyla, görüşme masasına terör örgütü
1-0  galip  oturmuş  olur.  Devleti  masaya  oturtan,  örgütün  “terör”  silahı
olduğu  için,   örgüt  bu  aşamadan  sonra  hiçbir  şekilde  silahlarını  teslim
etmez!..

Örgütün  karşılanamaz  olan,  abuk  sabuk  talepleri  karşısında,   devlet
masadan  kalkarsa  eğer,  bu  defa  da  örgüt  onu  masaya  oturtmak  için
yeniden  ve  daha  acımasız  şekilde  terör  eylemlerine  müracaat  eder…
Çünkü  artık  örgüt,  en  önemli  ve  etkili  silahın  “şiddete  başvurmak”
olduğuna  inanır!  Bu  şekilde  devleti  yeniden  masaya  getirirse,  “terör
yöntemi” testten de geçtiği için, örgüt bu silahından asla vazgeçmez!..
Vazgeçerse işinin biteceğini de bilir. Bu nedenle,  örgüt masaya oturttuğu
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devletten, sürekli  tavizler ister ve devlet de istenenleri  vermek zorunda
kalır. MİT ile PKK‘nın üzerinde anlaşmaya vardığı %95‘lik hususlar böyle
saptanmış  olsa  gerekir.  Aksi  halde,  Kumrular’daki  eylemi,  biraz  daha
korkutucu şekliyle başka yerlerde de yaparız tehditleri bitmez!..

“Taviz vermek” bir yöntem olarak benimsenince, o zaman kurallar başka
türlü  işleyecek  demektir.  “Masum”  olan  isteklerle  başlanıp,  imkânsız
olanlara  doğru  bir  seyir  izlenir.  Nitekim  ana  dilde  eğitim,  Kürtçe  şarkı
söyleme,  Kürtçe  isim  koyma  gibi  isteklere,  kimse  karşı  gelememiştir.
Bugüne  kadar  “açılım”  adı  altında  yürütülen  gelişmeler  hep  böyle
olmuştur.  Sonraki  aşama,  “demokratik  özerklik”tir  ki,  o  da
seslendirilmiştir.  Bir  adım  sonrası  “özel  savunma  birlikleri”  ve
“ayrılık”tır.  Onlara  da  kulaklarımızı  alıştırmaya  başladılar.  Hiç  şüpheniz
olmasın, hemen arkasından ay yıldızlı bayrağımızın yanında; sarı, kırmızı
ve yeşil  renkli  bir bayrağın sallandırılması  istenecek  ve “bağımsızlık”
ilanı  ile  bölünme gerçekleştirilecektir!..

***

Terörle  “müzakereyi”  bir  yöntem  olarak  benimsemiş  olan  hükümetin,
önünde iki seçenek var: Birincisi, masadan kalkıp iktidarı terk etmek ki, o
imkânsızdır.  Çünkü  o  halde  yeni  gelecek  hükümet,  geçmiş 10 yıllık
dönemde yapılanların hesabını tek tek soracaktır. Onu da AKP’liler göze
alamaz.  Çünkü  “vatana  ihanet”i  suç  olmaktan  çıkartmak  onları
kurtarmaz.  Her  biri  hakkında,  ülke  toprakları  üzerinde  başka  bir  devlet
lehine olacak şekilde toprak bütünlüğümüzü tehlikeye attıkları için0 davalar
açılabilecektir.  Hem  de  kendi  kurdukları  özel  görevli  mahkemelerde.
Bunları  göze  almak yürek  ister!  O nedenle AKP,  isteyerek  iktidarı  asla
bırakamaz. Geriye kalıyor ikinci seçenek. O da Kürtlere istedikleri tavizleri
vermektir! Azar azar verilecek olan bu tavizlerin toplamı: Sonunda Doğu ve
Güneydoğu’da bağımsız bir devletin kurulmasına kadar dayanır. Bunun için
alt  yapı  ve  uluslararası  kamuoyu  hazırdır.  Bir  tek  Türk  kamuoyu
hazırlanacaktır. PKK ile yapılan gizli görüşmelerden anlaşıldığına göre,  bu
hususta da bayağı yol alınmıştır…

Taraflar arasında geçen konuşmalar gerçekten ibret vericidir. Bu nedenle
bu  yazının  ekinde  onları  da  veriyorum.   Sadece  dikkatimi  çeken  bazı
cümleler  ile  sözcüklerin  altlarını  çizdim… Onlar  üzerinde  biraz  düşünün
lütfen!..

***

Hükümeti  adına  Erdoğan, PKK ile  “mücadele”  yerine  “müzakereyi”
seçmesini eleştirenlere ne diyordu: “İspatlayamazlarsa şerefsizdirler”..
Başbakan  daha  sonra  bu  görüşmelerin  sızacağını  tahmin  ettiği  için,

0 TCK’nun 302 ve devamına bakmak için tıklayınız: 
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html


“hükümet değil, devlet görüşüyor” dedi.. Hala da kendini bu sözlerle
savunuyor…

“Devlet görüşüyor” ne demektir?

Bu yazımızda biraz da bu hususu irdeleyelim.   Dilerseniz  önce devletin
tanımına  bakalım. TDK sözlüğüne  göre,  Devlet:  Toprak  bütünlüğüne
bağlı  olarak  siyasal  bakımdan örgütlenmiş  millet  veya  milletler
topluluğunun  oluşturduğu  tüzel  varlıktır…0 Anayasamıza  göre;
Türkiye Cumhuriyeti devleti;  yasama,  yürütme ve yargı olmak üzere üç
ayrı erk (güç)  şeklinde örgütlenmiştir…0

Hepimizin bildiği gibi, yürütmenin başında AKP vardır. Yargının başında
ise,  taşra  hâkim ve savcılarına  Adalet  Bakanlığı  listelerinden  seçtirilmiş
bürokratların  yönetiminde  bulunduğu HSYK bulunmaktadır. HSYK‘nın
bağımsız ve  tarafsız bir  kurul  olması  için  mücadele  verilirken,  “İki
kişiden biri”, 12 Eylül Referandumu ile araya girerek, adaletin başındaki
bu  en  önemli  kurulu  da  hükümete  bağlamıştır!..  Yasama organı,  yine
çoğunluğunu AKP milletvekillerinin oluşturduğu TBMM’sidir. Sağır sultan
bile duymuştur ki,  bu oranların  tümü AKP’nin kontrolünde ve emrine
amadedir!..

***

Bu yalın gerçeğe rağmen, PKK ile “hükümet değil, devlet görüşüyor”
demek  ne anlama gelmektedir?..

Uzak bir  olasılık  olarak denebilir  ki, ordu veya devletin  içinde,   “derin
devlet”  diye  tabir  edilen  başka  bir  yapılanma vardır  ve  görüşmeleri  o
yapılanma yapıyordu!.. AKP iktidara gelmeden önce, böyle bir savunmaya
bir ölçüde itibar edilebilirdi… Ancak, “kozmik odalara” girilen, görevdeki
ordu  komutanlarının  tutuklandığı  bu  dönemde,  öyle  bir  şey  söylemek,
inandırıcı olmaktan hayli uzaktır. Zaten AKP de bu dönemde, devlete tam
olarak  hâkim  olduğunu  söyleyerek  övünmektedir.  O  halde  “Biz
görüşmüyoruz,  devlet  görüşüyor”  sözleri,  doğrudan  halkı  yanıltmaya
yöneliktir…

***

0 Devlet: http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx

0 Anayasa’ya bakmak için tıklayınız:  http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
http://www.tdk.gov.tr/TR/Genel/SozBul.aspx


Belli ki,  hükümet terör örgütü ile yapılan pazarlık ve görüşmelerin, olası
olumsuz sonuçlarının farkındadır. Bu nedenle daha baştan kendine böyle
bir savunma hazırlamaya çalışmaktadır… Ayrıca “terörü bitirme vaadi”
ile  halkın  oylarını  aldığı  için,  bu  pazarlıklar  nedeniyle,  halk  desteğini
kaybetmeyi  de göze alamıyor!..  Belli  ki,  hükümet,  faydacı  yaklaşımlarla
böyle bir yalana başvuruyor… “İki kişiden biri” ise, bu durumu daha yeni
görmeye başlamış!..

Şimdi gelelim işin en can alıcı yanına. Hiç kuşku yok ki, devleti terör örgütü
ile masaya oturtan AKP hükümetidir…

Peki, devleti masaya oturtmaktan ne gibi sonuçlar ortaya çıkar?

Her  şeyden  önce PKK’yı,  devlete  “muhatap” kabul  ettirmişler.   Bu
noktada durup, Gülten Kışanak’ın sözlerine kulak vermek gerekir. Kışanak
ne demişti: ”Devlet en sonunda muhatabını buldu.”…  Bu kadarı bile
Kürtler için siyasi bir başarı sayılır!..

Bir devletin muhatabı ancak başka bir devlet olabilir.  Örgütler devletler
ile muhatap olamazlar!.. Devletler Hukuku diye bir bilim dalı var ve orda
öyle yazar! O halde AKP hükümeti, kendi itirafı ile söylersek; devleti PKK
ile  müzakere  masasına  oturtarak TANIMIŞTIR!.. Yani  ona  bir  anlamda
“devlet statüsü” kazandırmıştır!..

PKK’nın nihai isteği neydi?..

Bağımsız devlet kurmak!..

Ona bu yolda en büyük yardımı yapan ve ortamı hazırlayan kimdir?

Onu tanıyan ve müzakere başlayan Türkiye Cumhuriyeti Devleti!..

Bu devleti kim yönetiyor, Saddam Hüseyin mi?…

“İki  kişiden  biri”  bu  soruya  cevap  vermeyebilir!..  Onun  da  avukatını
çağırma hakkı vardır!..

Dünyada terörle başı dertte olan tek ülke Türkiye değil ki. Diğer ülkelerin
hiç  birinde,  elindeki  silahı  koşulsuz  olarak  bırakmadan,  terör  örgütü  ile
görüşmelere başlanmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin önünde yaşanmış bu
önemli  deneyler  dururken,  bir ilki yapmaya  kalkışmak,  kendi  ayağına
kurşun sıkmaktır.  Devleti  terör  örgütü  ile  müzakere  masasına  oturtması
başka ne anlama gelebilir?..

Acemilikten  mi  kaynaklanmıştır,  yoksa  Genişletilmiş  Büyük  Ortadoğu
Projesi’nin bir gereği mi  yerine getiriliyor, o da belli değil!.. Biliyorsunuz o
projeye  göre,  ülkemizin  Doğusunda  “Büyük  Ermenistan”,  Güney
Doğusunda  ise “Özgür Kürdistan” kurulması öngörülüyordu?..

Bu projenin eş başkanı olmakla övünen kimdi?

Beşar Esat  değil her halde!..

“İki kişiden biri”nin yerinde olsam bu soruya da cevap vermezdim!…



BAŞIMIZA BOMBA YAĞIYOR!..
Görgü  tanıklarının  anlatımına  göre,  ilk  patlamadan  sonra  bir  alev  topu
oluşmuş.  Ardından  arka  arkaya  10  patlama  daha  meydana  gelmiş.
Patlamalar  beyaz bir  cipten başlamış.  Cip ise yeni  satın  alınmış,   fakat
tescil işlemleri henüz yapılmamış!..

Kızılay’ın göbeği sayılan Kumrular’daki patlamalarda 3 kişi ölmüş, 5’i ağır
34 kişi de yaralanmış!..

Aynı gün Başbakan Erdoğan ABD’ye, Cumhurbaşkanı Gül,  Almanya’ya
uçmuşlar!..

ABD’nin 16 istihbarat kuruluşunun başkanı ise, bir gün önce Türkiye’ye
geldi!..

Anlayacağınız olay günü kimse yerinde değildi!..

Almanya’da Gül’ün konuşma yapacağı salona da bomba koyulduğu ihbarı
yapılmış!..

Güney Ekspresi adlı treni, güvenlik kuvvetleri İstanbul’a giderken, ihbar
üzerine  Kırıkkale’de  durdurulmuşlar.  Trende  bulunan  ve  içindeki  bomba
düzeneği henüz kurulmamış olan pakette, 1 kg civarında kuvvetli patlayıcı
bulunmuş!..

NELER OLUYOR ALLAH AŞKINA!?..

İsrail’i  İran’dan  korumak  için  kurulduğu  son  derece  açık  olan  “Füze
Kalkanı”nın, en önemli bölümü olan “Radar Üssü”, Malatya’nın Kürecik
Beldesi’ne  kuruluyor.  Eli  kulağında,  karar  kesinleşmiş!..  Bizim  için  bu
“Radar Üssü”, başkente düşen bombadan daha önemli!..

Birkaç  gün  önce,  Cumhuriyetin  Başbakanı,  “laiklik”  konusunda  Mısır
televizyonuna  bir  açıklama  yapmış.  O  da  bomba  etkisi  yaptı.  Erdoğan
açıklamasında:  “Laiklik  din  karşıtlığı,  din  düşmanlığı  değildir.
Mısır’ın  laik  bir  Anayasa’ya sahip  olmasını  istiyorum.  Laiklikten

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/basimiza-bomba-yagiyor/


korkmayın”  demişti.  Bu  açıklama  üzerine Müslüman  Kardeşler
örgütünün temsilcisi yüksek gerilime el tutmuş gibi titredi!…

Sırası geldiği için söyleyeyim: Recep Tayyip Erdoğan, yıllar önce laiklik için
şöyle demişti: “Millet isterse laiklik de elden gider!”0  Kimine göre ise,
“iki kişiden biri” onun o kadar çok oyu bu söylemine vermişti!?

Peki,  o ne yaptı? Oyları  alıp iktidara geldi,  sonra milletin isteğini yerine
getiremedi!?.. Acaba neden?.. Cevabı bilen varsa söylemesin!..

Aslında bombanın en etkili olanını “Ergenekon Savcısı” patlattı!.

Duruşmanın  Cumhuriyet  Savcısı,  “Dink  Davası”nın  geçen  gün  yapılan
duruşmasında,  esas  hakkındaki  mütalaasını  okumuştu.  Müdahil  taraf  ve
vekilleri,  toplanmasını  istedikleri  başka  deliller  olduğunu  ileri  sürerek,
mütalaanın okunmasına itiraz etmişler. Savcı bu itirazlara çok kızmış ve o
kızgınlıkla söylediği sözler “hit” olmuştu. Bugüne kadar “Silivri Hukuku”
hakkında söylenenlerin birinci sırasına oturmuşlar!  Doğrusunu söylemek
gerekirse,  savcının  mahkeme  için  “Burası  delil  toplama  yeri  değil”
demesi,0 hukuk öğrencileri  için altın değerinde bir  itiraf  niteliğindedir!..
Eminim defterlerinin en arkasına bu sözleri not ettiler!..

Yanlış duymadınız. Cumhuriyet’in Savcısı Hikmet Usta, mahkemenin delil
toplama yeri olmadığını söyledi!.. Mademki, mahkemeler delil toplama yeri
değildi;  pek çok sanık,  neden deliller  toplanmadığı  gerekçesi  ile  tutuklu
yargılanıyor?  Mademki,  toplanmamış  delillere  istinaden  iddianameler
hazırlanabiliyor,  mahkemeler  kanıtları  görmeden,  sanıklar  hakkında
“kuvvetli suç şüphesi”  bulunduğu kanaatine nasıl ulaşabiliyor?.. 

Delilleri  görmeden  kanaat  sahibi  olmak  nasıl  mümkün  olabilir?..  “İki
kişiden biri” bu soruya lütfen yanıt verebilir mi?..

Yanıt  gelmediğine  göre,  Silivri’de   yapılanlar  için;  ”Yargılama  değil,
yargısız infazdır” diyenler abartmış değillerdir!..

Başımızın üzerinde duran bir bomba daha var:

0 “Halk isterse elbet laiklik gider, şeriat gelir” http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?
aType=YazarYazisi&ArticleID=999597&Yazar=

0 20 Eylül Tarihli Cumhuriyet Gazetesi’nin manşet haberi..

http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=YazarYazisi&ArticleID=999597&Yazar=%20&Date=23.09.2008&PAGE
http://www.radikal.com.tr/Default.aspx?aType=YazarYazisi&ArticleID=999597&Yazar=%20&Date=23.09.2008&PAGE


Erdoğan, PKK-MİT görüşmesiyle  ilgili  olarak:  ”Hükümet  olarak
yapmadık,  devlet olarak yaptığımızı  ben mecliste dile getirdim”
demiş!..  Sanki  devletimizi  yöneten Libya Lideri  Kaddafi’dir.  Erdoğan,  bu
kadar ucuz sözlerle  “iki kişiden biri”nin kafasını karıştırabileceğini nasıl
düşünebiliyor?..

Küçük bir bombamız daha var, o da bir anket kuruluşunun elinde patlamış:

Stratejik  Düşünce  Enstitüsü,  Eylül 2011 “Siyasi  Durum
Araştırması”nı  yayınladı.0 Rapora  göre;   AKP oylarını  yaklaşık 5 puan
artırmış, muhalefet partilerinde ise 1-2 puanlık düşüş olduğu saptanmış!..
Bu rakamlarla anlatılmak istenen herhalde şudur: Türkiye iyice dibe vursun
diye, iki kişiden diğeri de aklını yitirip, AKP’ye destek vermeye başlamış!..

Son  bir  bomba  da Kıbrıs  Rum  Yönetimi’nin  çantasından  düştü  ama
patlamadı:

Kıbrıs  Rum Yönetimi  (AB demek daha doğru olur)  Doğu  Akdeniz’de  bir
İsrail şirketi ile doğal gaz aramak üzere, sondaj çalışmalarına başlamış.
Anlaşılan  Emperyalistler,  Doğu  Akdeniz’de  egemenlik  tartışmasını
başlatılıp, bomba gürültüleri arasında, o işi de halletmek istiyorlar. ABD Dış
İşleri  Bakanı  Clinton,  bu  girişime  henüz  Erdoğan  Beyaz  Sarayda  iken,
desteğini bile açıklamış… Bizimkilerden hata çıt yok!

Bu nasıl  “stratejik  ve model”  ortaklıkmış  anlamak mümkün değil!  Ey
millet! Farkında mısınız? Doğalgaz ve petrol rezervlerimizi emperyalistler
sahiplenmeye  başladı!..   Hükümete  göre  ise,  Kaddafi’yi   ve   Esat’ı
düşürmek daha önemli!..

Suriye’de,  Mısır’da  ve  Libya’daki  rejimleri  değiştirmenin,  Gazze’ye  karşı
uygulanan ablukayı delmenin, bu millete ne yararı var?  “İki kişiden biri”
bunu  anlatabilir mi?..

Bu  kadar  bombardımandan  sonra,  Kumrulardaki  gerçek  bombayı  kimin
patlattığını tahmin edelim:

Patlamanın  meydana  geldiği  yere 5 metre  mesafede,  Namık  Kemal
İlköğretim Okulu var. Bu okula genellikle bakanların,  milletvekillerinin ve
üst düzey bürokratların çocukları kayıt ediliyor. Acaba birileri “Bir dahaki
seferde,  çocuklarınız  teneffüste  iken  bombalar  patlayabilir”
mesajını  mı  vermek  istiyor?..   Eski  başbakanlık  binası  olayın  meydana
geldiği yere 300, yenisi 200 metre mesafede. Bomba patladığında, sesi
Meclisten de duyulmuş. O sırada mecliste basın toplantısı yapan CHP’nin,
Ankara İl  Başkanlığı da olay yerine 100 metre uzaklıkta… Eylem yerine

0 “Son seçimlerde tüm oyların % 42,8’ini, geçerli oyların ise % 49,9’unu alan AK Parti’nin, 
olası bir yeni seçim durumunda tüm oyların % 44,2’sini ve geçerli oyların da % 54,7’sini 
alacağı anlaşılmaktadır.”



göre  bakıldığında,  verilmek  istenen  mesajın,  doğrudan  hükümete  (ve
muhalefete) yöneltildiği söylenebilir!.. 

Bombayı PKK’lılar  kendi  adlarına  koymuş  olabilir.  Bu  işi  taşeron  olarak
üzerlerine alabilirler de. Geçmişte, yapmadıkları işler değil. O halde bu iki
olasılıklar  her  zaman  geçerlidir.  Bir  de  son  aylarda  (sıfır  sorunlu)  dış
politikamızdan canı yanan (komşu) devletler var. Onların gizli servisleri
de  bu  eylemin  arkasında  olabilirler.  Bu  olasılık  da  oldukça  akla  yatkın
görünüyor!..   Baksanıza  Ruslara  karşı  savaşan  Çeçen  komutanları,
güpegündüz  İstanbul’un  orta  yerinde  infaz  ediyorlar.  Ve  failler  ellerini
kollarını  sallayarak  kayıplara  karışıyor!..  Türkiye  adeta  gizli  servislerin
eğitim alanı!.. MİT ne iş yapıyor?..

Hükümetin, “gizli servisler” olasılığı karşısında nala, mıha vurarak olayı
geçiştirmesi  artık  mümkün  değildir!…  Patlayan  tüp  olsaydı  badem
bıyıklıların işleri  kolaydı, ama şimdi değil!..



“İKİ KİŞİDEN BİRİ” GÖZLERİNİ OVUYOR!..
Başbakan’ın  Arap  ülkelerindeki  karşılanışı,  bizim  örtülü  ödenekten
karşılanıyormuş! Libya’daki muhaliflere 200 milyon dolar örtülü ödenekten
gönderilmiş. Genişletilmiş  Büyük  Ortadoğu  Projesi’nin
uygulanmasında, Türkiye önemli bir rol üstlenmiş… Hadi hayırlısı!..

Halkın  refah  düzeyi  her  geçen  gün  biraz  daha  kötüye  giderken,  başka
ülkelerin iç işlerine karışmak ve bu yolda para harcamak akıl  işi  mi?
Vaktiyle Özal da Körfez Savaşı’na katılmamız gerekliliğini savunurken; “Bir
koyup üç alacağız” demedi mi? Anı mantığını AKP de benimsemiş. ABD
ve  ortakları  “Arap  Baharı”  olarak  isimlendirilen  bu  süreçte  dış
müdahaleler  ile  devrildikleri  tartışmasız  olan  otoriter  rejimlerin  yerine
getirilecek  olan  yeni  rejimlerin  olası  yöneticilerine,  Türkiye’yi model
almaları öğütüyorlar. Sanki Türkiye refah ve bolluk içinde bir ülkeymiş gibi.
Belli  ki,  “Yeni  Dünya  Düzeni”ni  dizayn  edenler,  Ortadoğu’da
emperyalizmle işbirliği içine giren, kendi ulusal çıkarlarını gözetmeyen ve
geleneksel  değerlerini  Batı’nın  önerdikleri  ile  değiştiren  devletler
yaratılmasını  öngörmüş.  Bir  zamanlar  bu  ülkelerde  böyle  işlere  alet
olanlara “vatan haini” denirdi!..

Başbakan’ın kafa karıştıran yeni laiklik tanımı ve sonuçta Araplara “laik
devlet”i  övmesi,  insana  hangi  dağda  kurt  ölmüş  deyimini  hatırlatıyor.
Şeriata  kilitlenmiş  radikal  örgütlerin  temsilcileri,  sıcağı  sıcağına  bu
konuşmalardan hoşlanmadıklarını belli ettiler. Ne var ki, büyük çoğunluk,
yeni bir kurtarıcı aradığından Erdoğan’ın sözlerinden etkilenmişe benziyor.
Ortadoğu halkları, Erdoğan’ın BOP’nin eş başkanı olduğunu biliyor.  ABD
ve AB emperyalizmi,  Arap  halkları  ile  bu  konularda  bire  bir  muhatap
olmayıp, arka planda bekliyor. Mesajları iletme görevi, belli  ki Erdoğan’a
verilmiş…  O  nedenle  Erdoğan  eski  söylemlerinin  aksine  “Ben
Müslüman’ım fakat laik devleti yönetiyorum, laiklikten korkmayın”
diyebiliyor. Emperyalizmin, Müslüman halklar için uygun bulduğu yeni dini,
“Ilımlı İslam”ı yaymak da doğal olarak eş başkana düşüyor…

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/iki-kisiden-biri-gozlerini-ovuyor/


Başbakan’ın muhalefet liderlerine yaptığı  ağır  suçlama ve hakaretlerin
haksız  olduğu,  inkâr  edilmesi  olanaksız  kanıtlara  bağlanmış. PKK ile
yapılan  görüşme  kayıtlarının  bir  kısmının  yayınlanması  ile  Başbakanlık
Müsteşar Yardımcısı’nın, Başbakan adına bu görüşmelere katıldığı ve bebek
katili Abdullah Öcalan’dan söz ederken “Sayın” dediği de ortaya çıkmış.
Erdoğan  geçmiş  yıllarda,  bir  radyo  konuşmasında  Öcalan’a  aynı  saygı
sözcüğü ile hitap ettiği için çok eleştirilmişti. Şimdi görüşmelere temsilci
olarak  gönderdiği  müsteşar  yardımcısı  da  aynı  üslubu  kullanıyor.
Muhaliflerine  hakaret  etmeyi  marifet  belleyen Erdoğan,  terör  örgütünün
başına  saygıda  kusur  etmiyor!  “İki  kişiden  biri”  bu  yüzden  şaşırmış
durumda,  Başbakan’ın  muhalefet  liderlerini  “şerefsizlikle"  suçlamasını
kahvehanelerde savunamıyor…

“İki  kişiden  biri”  duruşuna  hayran  olduğu RTE tarafından  aldatılmış
olmayı  artık  kabullenemiyor.  Bu  nedenle  depresyona  girdiği  de
söylenebilir! Başbakan “Görüşme yaptığımızı söyleyenler ispat etmez
ise şerefsizdirler” dediğinde zevkten kuduranların,  şimdi başlarına taş
bağlı, birbirinin yüzüne bakamıyorlar!..

Hükümet ile PKK arasında görüşme yapıldığını açıklayan PKK’dır.  Bu son
derece açıktır. “Görüşmeleri devlet yapıyor” şeklindeki savunma, “iki
kişiden  biri”ni  duruma  alıştırmak  için  söylenmiştir.  Başbakan  o  gün
muhalefet liderlerini  “şerefsiz” damgası ile damgalanmakla, “iki kişiden
biri”nin  gönlünü  etmiş  ve  oylarını  çantasına  doldurmuştu!..  Aldatılmış
olmak nasıl bir duygudur, bunu en iyi artık o  “iki kişiden biri” biliyor…

Asıl  önemli  olan aldatılmışların verdiği  tepkidir.  Yakın çevremde bulunan
bazı  kişilerin,  “Bugün  seçim  olsa,  oyum  inadına  AKP’ye”  demesi,
bayağı  ilgimi  çekti!..  “İki  kişiden biri”,  bu  tepkisiyle  sadece  kendisini
cezalandıracağını mı düşünüyor, anlayabilmiş değilim…

Başbakan “Arap Baharı” gezisine başlamadan önce, Libya’dan duyulan
sesler, Obama’nın yüreğine biraz su serpmiş. Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı
Mustafa  Abdülcelil,  “İslam  hukukuna  dayalı  bir  demokrasi”
hedeflediklerini belirterek, ülkesinin ideolojisinin “Ilımlı İslam” olacağını
ilan etmiş. Hemen ardından Erdoğan’ı yola çıkarmışlar ve Araplara “Laik
Devlet”i anlatmış! Büyük proje, bütün çıplaklığı bir kez daha gözler önüne
serilmiştir… “İki  kişiden biri” üç dönemdir  oylarını  hangi  icraatlar  için
verdiğini  umarım şimdi  anlamış!.. 10 işçinin 1 şirketten daha çok vergi
vermesi  ve  ülkenin  sıcak  para  için faiz  cenneti olmasını  da AKP
icraatlarının profilden çekilmiş  fotoğrafı olarak görmek gerekir!…

Hiç  kuşku  yok  ki,  “iki  kişiden biri”nin  başına  bütün  bu  işler, AKP’ye
“inadına” verdiği destekle gelmiştir. Atatürk Cumhuriyeti’nin köküne kibrit
suyunu akıttıktan sonra, Arap haklarını ABD’nin kucağına itmek ne yazık
ki,  Türklere  düşmüştür.  Artık  “iki  kişiden  biri”  bu  güzel  ülkemizi  ve
Ortadoğu’yu bu duruma getirmiş olmakla ne kadar övünse yeridir!  Bütün
bu  icraatlar  olurken,  yaşamını  kaybedenleri  “eğitim  zayiatı”  olarak
kabullenip  içine sindirebilmesi ise, anlaşılır gibi değildir!..

Petrol-İş  Sendikası’nın 26. Olağan  Genel  Kurulu’nda  kendini
tutamayarak, sözde siyaset konuşulmasına tepki veren ve Kılıçdaroğlu’na
laf  atan  da  “iki  kişiden biri”dir.   Siyaset  konuşulmasına  kızan  o  kişi,



aslında gerçekle  yüzleştiği için  rahatsızlık  duymuştur.  Ana  muhalefet
liderine tepki vermek, oradaki bir işçinin üzerine vazife değildi. Ama
kendini  durduramadı. Bu  davranış  şekli  bile  başlı  başına  “iki  kişiden
biri”nin,  kendisini  Erdoğan’la  özdeşleştirdiğini  gösterir.  Başbakan’ın
yetişemediği  yerlerde,  taraftarlarının  Erdoğanlaşmasının  çarpıcı  bir
örneğiydi  bu  saygısızlık.  Hükümetin,  siyaseti  iftar  sofrasından  bayram
namazına  kadar  her  yere  soktuğu  bu  ülkede,  muhalefet  liderlerinin
kendilerini savunması ve hükümeti eleştirmeleri kadar doğal bir şey olabilir
mi?.. Vatandaş çıldırmaya başlamış sanki.

“İki kişiden biri”  eskiden o kadar anlayışsız değildi. Bir anda kendisini
Başbakan  yerine  koyduğu  için  gerçekle  yüzleşmekten  rahatsızlık
duymuştur! Böyle olmasını da iyi bir gelişme olarak kabul edebiliriz. Çünkü
“iki  kişiden  biri”nin  gerçekle  yüzleşmekten  durumlarda  rahatsızlık
duyması, toplum olarak tamamen bitmediğimizi gösterir. Anlaşılıyor ki, “iki
kişiden biri” kendisini sorgulamaya başlamıştır!..

Başbakan’ın  “Güneş  doğudan  doğaaaaaaaaaaar,  Batı’dan  batar”
sözleri ise, yaşamakta olduğumuz gerçekleri gizlemeye yetmiyor. Ona aşk
düzeyinde  bir  tutku  ile  bağlı  olan  “iki  kişiden  biri”ne,  bundan  sonra
söyleyeceği söz de kalmamış. Belki bir dahaki sefere: “Su sıfır santigrat
derecede donaaaaaaaar, yüz santigrat derecede kaynar” diyebilir.
Kim bilebilir. Çünkü iki taraf için de deniz bitti!..

 Bakalım  “iki kişiden biri”, yattığı derin “güz” uykusundan, kısa sürede
kalkabilecek mi?  İşte o zaman bizimkini kaynattığı gibi iktidarın suyunu da
kaynatmaya başlayabilir!…



“ADALET” DÜŞÜK YAPTI!..
Bu yazıda Amerika’nın ünlü magazin dergisi “People”‘in 12 Eylül tarihli
sayısında yayınlanan tüyler ürpertici  bir  haber-yorumunu0 paylaşacağım.
Amerikan  kamuoyunun Damien  Echols0 olarak  tanıdığı;  deri  ceketli,
“rock” müzik dinleyen, uzun saçlı 18’lik delikanlı ile iki arkadaşının yıllar
önce  başına  gelenler,  oldukça  ilginç  ve  derslerle  doludur.  Anlatılanlar
uydurulmuş değil,  tümüyle yaşanmış olaydır. Hukuk terminolojisi ile  “adli
hata” olarak değerlendirilebilecek olan bu olayın bitiş bölümü, kendisini
gölgede  bırakıyor.  Asıl  ders  alınacak  olan  da  en  sonundaki  anlaşma
bölümüdür…

Echols,  1993 yılında 3 arkadaşı ile birlikte 8 yaşında bir çocuğu, tüyler
ürpertici  bir  şekilde  öldürmek  şüphesi  ile  tutuklanmıştı.   O  günden  bu
güne, Arkansas cezaevinde boşu boşuna yere hapis yattılar.   18 yıl bu

0 http://www.people.com/people/article/0,,20527616,00.html(Bu yazıyı okuyup anlamak 
için illa da akıcı İngilizce bilmek gerekmiyor. Sayfayı “Google”de açıp fareyi bilmediğiniz 
kelimelerin üzerine getirdiğinizde, anlamları orada açılacaktır. Kelimeleri yan yana 
koydunuz mu, tercüme tamamdır. Ben öyle yaptım.)

0 http://www.youtube.com/watch?v=LUsNSjYQzvk
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dile kolay.18 yıl  bizdeki 10 yıllık tutukluluk süresinin neredeyse iki  katı.
Echols hapse düştüğünde, ana rahmine düşün delikanlılar, bugün yasalar
önünde  reşit  bireyler  oldular. 18 yıl  boyunca,  sanıkların  mahkûm
olmalarına yetecek kanıt bulamayan savcılar, sonunda Damien Echols
ve  arkadaşlarına  ilginç  bir öneride bulundular:   Savcılar  önerilerinde;
şüpheliler  serbest  bırakıldıktan  sonra,  haklarında tazminat  davası
açmamayı garanti  ederlerse,  kendileri  de  onlar  hakkında  kamu davası
açmayıp tahliyeleri isteyecekler ve bu şekilde serbest bırakılmalarına katkı
sunacaklardı.. 

Vaatleri  bu  kadardı…  Aksi  halde,  mevcut  delillerle  haklarında kamu
davası açılacaktı  ve idamla  yargılanacaklardı.  Bilirsiniz  dünyanın  her
yerindeki ceza yargılamalarında “top yuvarlaktır”. Bu tehlikeli durum, bazı
ülkelerde  “Atını  dava  eden,  ineğini  de  ortaya  koyar”  deyimiyle
anlatılır.  Anlayacağınız;  kimse  bir  davanın  sonucunu  önceden  garanti
edemez!  Diğer  yandan,  yargılama  sonunda  şüphelilerin  suçlu  olup
olmadığına  karar  verecek  olan  ise  yargıçlar  heyeti  değil,  jüridir.
Jüridekilerin  çoğu  hukukçu  bile  değillerdir.  Bu  sistemde yargıcın  görevi,
sadece duruşmaları yapmak ve verilecek cezayı tayin etmektir. Yetenekli
savcıların,  jüriyi  ikna  etme  olasılığı  her  zaman  yüksektir…  Nitekim  bu
davanın savcıları  da tutuklama kararını verecek hâkimleri  etkilemek için
iddialarını bayağı süslemişlerdi… Sanıklar biraz da bu yüzden 18 yıl tutuklu
kaldılar!..

Unutmamak  gerekir  ki,   “Yüzüklerin  Efendisi”nin  ünlü  yapımcısı  Peter
Jackson ile kamuoyunun tanıdığı pek çok ünlü isim, bu davanın sanıklarının
kurtarılması için kampanya başlatmışlar ve milyonlarca dolarlık savunma
fonu oluşturup sanıklara yardım etmişlerdi. Bu tür çabalar ile kamuoyunun
dikkati davanın üzerine çekilse de sanıklar, suçsuz oldukları halde elektrikli
sandalyede  yaşama veda  edebilirler.  Bu  olasılığı  hiçbir  zaman göz  ardı
etmemek gerekir!.. Nitekim 18 yıl boşuna yere yatan sanıklar da bu riski
göze alamadılar…

Soruşturmayı yürüten savcılar ile savunma avukatları arasında özetle şöyle
bir anlaşma imzalanmış:  Savcılar  şüphelilerin  suçsuz  olduklarını
kabul edecekler, buna karşılık şüpheliler de savcıların kendilerini
suçlamak için ellerinde yeterli kanıt bulunduğunu kabul edecekler.
Bir  başka  deyişle  savcılar  sanıklara  diyor  ki:  Biz  suçlu  olduğunuzu
kanıtlayamadık, bari  siz suçlu olduğunuzu kabul edin!..  Aslında savcıların
tek derdi, 18 yıl  kanıt  olmadığı  halde tutukladıkları  gençlere, tazminat
ödememekti.   Belli  ki,  mutlak  gerçeğin  ortaya  çıkmasından  çoktan
vazgeçmişlerdi!..

Bizdeki  yargılamalarda  benzer  olaylar  yaşanacak  gibi  görünüyor.   Ama
bizim  savcılar  ve  hâkimlerin  bu  tür  rezil  anlaşmalara  girmesine  gerek
kalmamış. Çünkü AKP hükümeti, hâkim ve savcıları bu konularda güvence
altına  almış.  Zaten  yargıyı  bağımlı  hale  getirmek  de  böyle  başlıyor.
Mehmet  Haberal davasında,  hâkimlerin  haksız  tutuklama  nedeniyle
tazminata  mahkûm  edilmelerinden  sonra, AKP hükümeti  yasa
değişikliğine  giderek,  haksız  tutuklama  veya  mahkûmiyet  nedeniyle
tazminat  ödemeye  mahkûm  olan  hâkim  ve  savcıların, tazminat
sorumluluğunu  devletin  üzerine  yıkmıştır.  Savcılar  ve  hâkimler



hakkında ceza davası açmak ise Adalet Bakanı’nın iznine tabi olacağı için
zaten böyle bir tehlike yoktur.  “İki kişiden biri”nin AKP’ye verdiği destek
sayesinde, yargı bağımsızlığı yok edildi. Bu noktadan itibaren bizim hâkim
ve savcıların Allah’tan başka korkacakları bir makam da kalmadı…

 “Silivri Hukuku” da denen bu ucube hukuku, Amerikalılar bize neden
ihraç ettiler? Madem uygulanması gereken hukuk bu idi, neden kendileri
onu uygulamıyorlar?  Anlamak mümkün değil.  Hani  dost  ve müttefiktik?
Nerde kaldı “model” ortaklığımız?..  Hangi ülke diğerine “model” olacaktı?
Bu  soruları  “iki  kişiden  biri”ne  sordum.  Başını  öne  eğdi,  ama  yanıt
vermedi…

İdealist hukukçular, Damien Echols ve arkadaşlarına, böyle bir anlaşma
yaptıkları  için çok kızıyorlar. Onlara da sormak lazım, 18 yıl  haksız yere
tutuklu kaldıktan sonra, böyle bir anlaşmaya “evet” dememek mümkün
mü? Sonunda elektrikli sandalyede idam edilme olasılığı da var. Şüpheliler,
o  beğenmediğiniz  anlaşmayı  sevinerek  kabul  etmişler… Anlaşıldığı  gibi;
savcılar,  sanıklar  hakkında  dava  açmadılar,  sanıklar  da  savcılara  karşı
tazminat  davası  açmadılar…“Ölümü  gösterip  sıtmaya  razı  etmek”
buna denir…

Amerikalı  entelektüeller o meşhur anlaşmayı şu cümlelerle özetlemişler:
Nefes  kesen  bir  başlangıcı  gösteren   bu  anlaşma;  Amerikan
adaletinin;  dikkatsizlik,  beceriksizlik,  bilgisizlik  ve  özensizlik
düzeyini gösteriyor!…

Sonunda Echols ve  iki  arkadaşı,  çıkarıldıkları  mahkemede serbest
bırakıldılar…  Şimdi  Arkansas’taki  sergileri  gezip,  yağmurun  altında
özgürce ıslanmanın keyfini çıkarıyorlar!..



“GÜNEŞLİ GÜZEL GÜNLER”İ KADINLARIMIZ 
GERİ GETİRECEK!..
İki komutan daha içeri alınmış. 6. Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet
Eröz, 9 Eylül günü Beşiktaş Adliyesi’nde oldukça gergindi. Yunan da böyle
bir 9 Eylül günü denize dökülmüştü diye aklından geçirdi. Mustafa Kemal
ve arkadaşları böyle bir günde CHP’yi kurmuştu. 9 Eylül önemli bir gündü.
Kötü rastlantıya bakın!..

Eröz salondaki bankta ayaklarını oynatarak sırasını bekliyordu. Sırası geldi
çağırdılar. İçeride hakkındaki iddiaları dinledi, iddialar ilginçti. Şüpheli tüm
suçlamaları  reddederek, andıcın  Genelkurmay’ın  emir  ve  direktifleri
doğrultusunda hazırlanmış resmi bir belge olduğunu savundu… Akşama
doğru,  ajanslar  haberlerini  geçtiler.  Koskoca  Kolordu’nun  komutanı  “…
silahlı  terör  örgütü  yönetmek  ve  üye  olmak”  gerekçesiyle
tutuklanmıştı… Kolordu komutansız bırakılacak değil  herhalde.  Geleneğe
göre emir-komuta Eröz’ün yardımcısına bırakıldı. Onun için sıkıntılı günler
başlıyor.  Suriye  ile  olan  gerginlik  bitecek  gibi  değil.  Ama  onun  ilk  işi,
Eröz’ün yönettiği “terör örgütü”nün yerini tespit etmek. Bakalım örgütü
bulabilecek mi? Benden ona bir ipucu: Örgütü Kolordu içinde değil, başka
yerlerde arasın!..

Aynı  gün Balyoz  Soruşturması kapsamında  Tuğamiral  Nadir  Hakan
Eraydın da tutuklanmış! Hamdolsun!  Komutanlar,  Hasdal  yolunda yalnız
bırakılmadılar. Hiç değilse bu kadarını düşünmüşler helal olsun!..

12’si tutuklu 14 kişi hakkında hazırlanan “Odatv İddianamesi”nin kabul
edilişi  de 9 Eylül’e rast getirilmiş.  İddianamede Ahmet Şık’ın  “İmamın
Ordusu” adlı kitabı “Örgütsel Doküman” olarak kabul edilmiş. Sıkıysa
“iki  kişiden  biri”  bu  kitabı  bilgisayarlarında  bulundursun.  Bu  “Örgütsel
Doküman”ı  dava  dosyasından  temin  etmek  mümkün  olabilir  ama
internetten indirmek yasaktır. Aklınızda bulunsun! Anlayacağınız  imamla
ilgili  her şey esrar gibi  tehlikeli ve yasaktır, uzak durun!..

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/gunesli-guzel-gunleri-kadinlarimiz-geri-getirecek/
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Aralarında  Ahmet  Şık,  Nedim Şener  ve  Soner  Yalçın’ın  da  bulunduğu o
davanın sanıkları, ne ile suçlanıyor biliyor musunuz?

 “Ergenekon örgütünün amaçları doğrultusunda CHP’yi ele geçirmek ve
milletvekili olmaya çalışmakla tabi. Evet, çok doğru okudunuz. Az önce
okuduğunuz cümlede yazım hatası aramayın. Kontrol edilmiştir. CHP’nin
ele geçirilmesine “Silivri  Hukuku” yasak koymuş! Ona da çok şükür!..
Demek ki,   CHP’yi  kim ele  geçirmeye kalkışırsa,  cezaevini  boylayacak!
Dosta  düşmana  bu  kararı  duyurun.  Ayrıca CHP’den  milletvekili  olmaya
çalışmak da son derece tehlikeli ve yasak.  Anlaşılan Balbay ile Haberal’ın
başına gelenlerden yeterince ders alınamamış!.. Ne yalan söyleyeyim, özel
yetkili  savcıların  CHP’nin  ele  geçirilmesini,  kendilerine  bu  kadar  dert
edinmeleri,  bayağı  hoşuma gitti.  Ayrıca  duygulandırdılar  da beni..  Eksik
olmasınlar!..  Bu yaptıklarından sonra, önceki yaptıklarını da inanacağım
geliyor!..

Bütün  bu  komiklikler  yetmezmiş  gibi  Cumhuriyet  Gazetesi’ne
molotofkokteyli  atmakla  maruf  suça  sürüklenmiş  sanık  Bedirhan  Şinal,
196. oturumda mahkemeye: “Gerçekleri anlatıyorum fakat hiçbir şey
yapmıyorsunuz”  diyor.  Bu  haddini  bilmez  şüpheli  “çocuk”,  mahkeme
başkanının  “Gerekeni  yapıyoruz”  şeklindeki  yanıtına,  “ne  yaptınız”
şeklinde  bir  de  karşılık  vermez  mi!.   İşte  tam  da  bu  sırada,  dinleyici
sıralarındakiler gülüşmeye başlamış. Oysa o salonda tebessüm etmek bile
yasaklanmıştı. Nitekim gelişmeler de bu yasağa göre ilerliyordu. Sonunda
başkan  dinleyicilerin  salonu  boşaltmasını  istenmiş.  Mahkeme başkanına
savunma  makamında  oturan  biri  haklı  bir  itiraz  etmiş.  Beklendiği  gibi
mahkeme,  muteriz  Avukat  Hasan  Basri  Özbey’in  de  salondan
çıkartılmasına karar  vermiş.  Sanıklar  içeride kaldı  ama savunma tahliye
edilmişti!.. Bu dönemde o kadarını da  başarı saymak lazım!..

Peki, size göre mahkeme başkanının kızdıran neydi?

Bedirhan Şinal’ın sözleri mi yoksa başkanın sabah okuduğu gazetelerden
öğrendikleri  mi? Bilenler bilir,  karikatürize etmeye çalıştığım o iddiaların
yer  aldığı  bir  iddianameyi,  hukukçu  ciddiyeti  ile  ele  alarak,  gereğini
yapmak  öyle  kolay  değildir.  Bana  sorarsanız  başkanın  sinirlerini  bozan,
Avukat  Hasan  Basri  Özbey’in  itirazı  da  olamaz..  O  ve  meslektaşları
görevlerinin  gereğini  yerine  getirmiştir.  Hiçbir  mahkeme  başkanı  buna
kızılamaz….

İşin içinde başka şeyler aranmalı:

İç ve dış kamuoyunu ipe sapa gelmez iddialarla yıllarca oyalamak
çok mu kolay sandınız?  Sadece usul kurullarını uygulayarak, sanıkları
yıllarca  içeride  tutmak  mümkün  olabilir  ama  kamuoyunu  tutuklama
gerekçelerine inandırmak öyle  kolay  değildir.  Bu  en  ağır  iş  de
mahkemelerin  üzerinde  kalmış.  Bugün için  özel  görevli  mahkemelerden
adalet dağıtmayı bekleyen, neredeyse kimse kalmadı. Bakalım yargıçlar
kendi  ailelerinin  baskısına  daha  ne  kadar  dayanabilecekler…  Öyle
demeyin,  bütün  çocuklar  yaşamları  boyunca  “Süpermen”leri  yenen
babalarıyla  övünmek  isterler.  Babalar  da  emekli  olduklarında,  anılarını
“işçilikten  emekli”  arkadaşlarına  anlatıp  öyle  övünecekler.  İnsanoğlu  bir
gariptir  işte.  Tatil  yerlerinde,  emekliliği  hastalıklarla  birlikte  yaşar.



Yaptıklarıyla torunlarına övünür durur,  vakit  öyle daha kolay geçermiş!..
Beşiktaş’taki yargıçlar bu dönemleri için bayağı bir sermaye edindiler, ye
ye tükenmez!..

Silivri  cephesinde duvarların  biraz  ötesinden yükselen ama duyulmayan
sesler özetle böyledir…

Hapishane  avlusunun  az  berisinde  ise  kadınlarımız  “nöbet”e  kalkmış.
“Bizim  olan  bizim  kadınlarımız”  nöbet  tutulmaya  başlamışlar.
Mehmetçik’ten nöbeti devralan komutanların, vukuat defterlerinde kayıtları
var!?  Bu  yüzden  çoğu  görev  yerlerine  dönememiş..  Komuta  kademesi
Hastal’da “katıksız oda hapsine” çarptırılmış. Onların suçu çok ağırdır
kuşkusuz.  Düşman  kuvvetlerinin  hazırladığı komploları öngörüp
zamanında tedbir alamamışlar. Şimdi bu basiretsizliğin bedelini ödüyorlar
esir  kamplarında.  Bu  nedenle  vardiya  Kurtuluş  Savaşı’ndaki  gibi
kadınlardadır.

9 Eylül sabahı Türkiye farklı  bir eylemle uyanıp, güneşli  güzel bir güne
başlamış.  Asker  eşleri,  hiçbir  zaman  deliksiz  uyuyamazmış.  Şimdi  sıra
onlara  gelmiş,  tüfek  tesisatlarını  kuşanıp,  tadat  alanında  safta
toplanmışlar…

Dikkaaaaaaaaaaat! Kadınlar nöbeti devraldılar, rahat uyuyabilirsiniz artık!..



GÜN “İKİ KİŞİDEN BİRİ”Nİ UYANDIRMA 
GÜNÜDÜR!..
Anımsadınız mı bilmem, 2005 yılında ABD Dışişleri  Bakanı Condoleezza
Rice:” Yeni  bir  Ortadoğu şekillendireceğiz.  Fas’tan Pakistan’a 22
devletin  sınırlarını  değiştireceğiz”  demişti.  Aradan 6 yıl  bile
geçmeden, “iki kişiden biri”nin verdiği destekle ABD, Rice’ın dediklerinin
çoğunu gerçekleştirdi…

 Türkiye Cumhuriyeti’nin köküne ilk dinamit 2000 yılında Ecevit Hükümeti
eliyle,  “İkiz  Yasalar”  olarak  bilinen,  uluslararası  iki  sözleşmeye  imza
koyarak yerleştirilmişti. Bu iki anlaşma o tarihlerde Ecevit’in önüne,  AB’ye
girmenin  olmazsa  olmaz  şartı  olarak  konulmuştu. AB‘ye  girmek  için
olmadık  tavizler  vermeye hazır  bir  toplumsal  taban zaten çok  önceden
yaratılmıştı. Bu nedenle o sözleşmelerin imzalanmasına yeteri kadar karşı
gelen olmamıştı.  1 ve 27.Maddeleri0 ile uluslara “kaderlerini tayin etme
hakkı” sağlayan bu iki sözleşmenin uygulama yasaları0 ise,  2003 yılında

0 http://www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=141&DilId=1

0 http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=11129.0

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=11129.0
http://www.hyetert.com/yazi3.asp?Id=141&DilId=1
http://cemilcan.gen.tr/2010/12/gun-iki-kisiden-birini-uyandirma-gunudur/
http://cemilcan.gen.tr/2010/12/gun-iki-kisiden-birini-uyandirma-gunudur/


AKP Hükümeti tarafından çıkartılıp,  dinamitin fitili ateşlenmiştir… Böylece
“uluslararası güc”ün,  Türkiye’ye davet edilmesinin de yolu açılmıştır!..

Uluslararası güce hangi güç karşı koyabilir?

Bölgemizde bunu başarabilecek tek güç olan Türk Silahlı Kuvvetleri, aradan
geçen 8 yıl  içerisinde, her türlü iç  ve dış  saldırıya açık hale getirilerek,
olabileceğinin  çok  üstünde  itibarsızlaştırılarak  yıpratıldı.   Son  günlerde
“uzmanlar” komuta kademesi bozulan TSK’nin yerini, “özel ordu” veya
polisin almasını  tartışmaya  başladılar.  Böylece  uluslararası  güce  karşı
durabilecek olan silahlı tek güç kontrol altına alınmaya başlandı. Bunun
anlamı; TSK’nin  toprak  bütünlüğümüzü  koruma  görevinin  sona
erdirilmesidir.  Başka  bir  anlatılma, TSK‘ndeki ulusalcı  subaylar  tasfiye
edilip, NATO terbiyesi  ile  yetişenlerin  önü  açılmıştır.  Böylece ABD ile
işbirliği  yapma sözü verenlerin, önündeki en önemli engel de kaldırılmış
olacaktır.  Bu noktadan sonra, Türkiye için de sınırların değiştirilmesi pek
zor olmayacaktır.  Zamanı geldiğinde, “Özgür Kürdistan”ın kurulmasına
destek verilerek,  Türkiye’nin de sınırları değiştirilmeye kalkışılacaktır…

TSK‘ndeki  “ulusalcı” subaylar,  komuta  kademelerine  gelemezse,
sınırlarımızı değiştirecek olan emperyalistler ile onların yerli işbirlikçilerine
kim “dur!” diyebilir ki?

İkinci Dünya Savaşı sonrasında, İngiltere’nin masa başında çizdiği sınırlar,
bu  defa ABD  tarafından  çizecektir.  Peki, ABD’ye  bu  olanağı  sağlayan
kimlerdir? Bu sorunun yanıtını hiç düşündünüz mü? Türk halkı için en can
alıcı nokta, bu sorunun yanıtı içinde saklıdır. Hiç kuşku yok ki, Türkiye’deki
“iki kişiden biri”,  önce AKP iktidarına,  sonra da iktidar eliyle ABD‘ye
destek vermek suretiyle, kendi ayağına kurşunu sıkmıştır. Bir ihanet projesi
olan Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi’nin hayata geçirilmesinde,
en büyük desteği  veren “iki  kişiden biri”ni  uyandırarak,  bu kararından
vazgeçirmek  oldukça  zor  görünse  de,  imkânsız  değildir.  Bu  nedenle
görevin, ünlü şair Nazım’ın dediği gibi(*) şimdilik Kuvayı milliye şehitlerin
üzerinde kalmış gözükmesinden, umutsuzluğa kapılmamak gerekir…

Halkın yararına hiç bir olumlu icraatı olmadığı halde, her seferinde halkın
desteğini  artırarak,  arkasına  alan AKP iktidarı,  gerçekte  Türkiye
Cumhuriyeti’nin  başına  gelebilecek  en  büyük  felaketti  ve  bu  felaket
gerçekleşti. “iki kişiden biri”ni tuzağa düşüren emperyal güçler, şimdi bu
başarılarının  keyfini  çıkartıyorlar  olsa  gerekir.  Bölgesinde  emperyalizmin
“tebligat memuru” veya yumruğu görevini üstlenmiş bir Türkiye, daha
pek çok masum insanın canının yanmasında rol üstlenebilir. Denebilir ki,
“iki  kişiden  biri”nin  düşüncesizce  kullandığı  oylar  yüzünden,  sonunda
hepimiz  uçurumun  sonuna  kadar  getirildik.  Hiç  şüphe  yok  ki,  kurtuluş
olanağı,  “milletin  azim  ve  kararı”  ile  yine  bulunacaktır.  Ne  var  ki,
kurtuluşumuz  da  yine  o  ”iki  kişiden  biri”nin,  uyanıp  karar  vermesi  ile
başlayacaktır.  O  bakımdan,   toplum  olarak  silkelenip  iyice  kendimize
gelmemiz gerekiyor. Hal böyle olduğu için her yurtsever yurttaşın temel
görevi; yanındakini dürtüp uyandırmak şeklinde önümüze geliyor…

Hele şu derin uykudan bir uyanalım, sonrası kolay olacaktır!..

Tıpkı Kurtuluş Savaşı’mızdaki gibi. Kazanan yine biz olacağız, inanın!..



  
(*) Şehitler

Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,
mezardan çıkmanın vaktidir!
Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,
Sakarya’da, İnönü’nde, Afyon’dakiler
Dumlupınar’dakiler de elbet
ve de Aydın’da, Antep’te vurulup düşenler,
siz toprak altında ulu köklerimizsiniz
yatarsınız al kanlar içinde.
Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,
siz toprak altında derin uykudayken
düşmanı çağırdılar,
satıldık, uyanın!
Biz toprak üstünde derin uykulardayız,
kalkıp uyandırın bizi!
Uyandırın bizi!
Şehitler, Kuvâyi Milliye şehitleri,
mezardan çıkmanın vaktidir!

1959



“ŞİKE”NİN SUÇ ORTAKLARI BİZLERİZ!..
Türk  toplumunun  ne  hale  getirildiğini,  Trabzonspor  taraftarlarının  son
günlerde olup bitenler  karşısındaki  tavırlarından anlamak daha kolaydır.
Geçmiş yıllarda yapılan hatalara karşı hep bir ağızdan “hayır” demesini
becerebilen,  rakip  takımın  hak  ederek  aldığı  galibiyeti  ve  güzel
hareketlerini,  kendi  sahasında  alkışlayabilen,  doğruya  doğru  eğriye  eğri
diyebilen ve kime yapılırsa yapılsın her türlü haksızlığa dikilen o dürüst ve
yürekli  insanlar nerelerdedir? “Bize her yer Trabzon” sloganının anlattığı
Trabzonlu tipi  bu değil  midir?  Ne oldu bize de şimdilerde ölmüş eşeğin
nallarını  sökmeye çalışıyoruz?  Mezar  hırsızları  ile  ortak olmaya kalkışan
küçük  insanlar  Trabzonlu  olabilir  mi?  Haksızlıklardan  faydalanmak,
Trabzonlulara asla yakışmaz!..

Futboldaki “şike”ye bulaşanlar ayıklanarak ortaya çıkartılmadıkça, bütün
takımlar şaibe altındadır… Taraftarın gönlünde aklanmak yeterli  olamaz.
Bir  ülkede yolsuzluklar ayyuka çıkmış  ise,  bundan “spor işkolunu” ayrık
tutmak olanaksızdır.  En az emekle en çok paranın kazanıldığı bir yerde,
trilyonlarca  liranın  döndüğü  düşünüldüğünde,  sektördeki  işlerin  düzgün
yürüdüğünü  söylemek,   çok  iddialı  konuşmak  olur.  Kendisi  için  haksız
kazancı  geçim  kaynağı  gören  kişiler,  doğal  olarak  bu  sektör  içinde  de
yerlerini tutacaklardır. Bir ülkede yolsuzluk yapanları tespit edebilmek için
SADECE  ve  SADECE  PARAYI  TAKİP  ETMEK  YETERLİDİR.  Paranın
nereden gelip, hangi yolları takip ederek,  kimlerin cebine indiği sorusunun
yanıtı, her zaman en doğru sonuçları elimize verebilir. Devleti yönetenler,
en kolay olan bu seçeneğe denemeden, nala mıha vurmaya başladığında,
yolsuzluğa  bulaşan ortaklarını  belki  o  gün  için  kurtarabilirler!..  Haklı
olarak  bu  ilişkiler  insanın  aklına;  soruşturma  talimatı  vermesi  gereken
yetkililerle, soruşturulacak olanların aralarındaki samimi ilişkileri getirir.
Tıpkı Deniz  Feneri  Derneği’nin  soruşturmasında yaşanan olaylar  gibi.
Hükümet,  soruşturmayı yürütmekle görevli savcıları da sudan sebeplerle
görevlerinden almış!..

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/sikenin-suc-ortaklari-bizleriz/


Bu  soruşturmayı  yürüten  Bakanlık  Müfettişleri,  savcıları  “evrakta
sahtecilik  yapmakla”  suçluyorlar!  Umarım  anımsadınız.  Asıl
soruşturmayı yürüten Alman savcılar, daha önce Türkiye’ye gelerek, bazı
sanıkları  sorguya  çekmek  istemişlerdi.  O  günler  Bakanlık,  nedense  bu
isteğe olumsuz yanıt vermişti. Şimdi  ise, bizdeki soruşturmayı yürütecek
olan savcıları, o gün izni vermeyen  HSYK yedek üyesine bağlanmışlar!..
Muhalefet partileri  ise, soruşturmanın kapatılacağından endişe ettiklerini
kamuoyu ile  paylaşmışlar.   Daha  önceden  bu  soruşturmayı  yürütmekte
olan  savcıların,  “evrakta  sahtecilik  yaptıkları”  iddiası  üzerine
soruşturulmaları oldukça komik, fakat  iyi bir gelişmedir!..

“Ergenekon Davası”  ile  “Balyoz Davası”nda  da   şüphelilerin  tutuklu
yargılanmalarına  neden  gösterilen   delillerin  çoğu  için,  masa  başında
üretildikleri ve   sahte belgelere  dayandıkları  savunulmaktadır!..  Bu
sahte delilleri dosyaya koyanlar ise, ya soruşturmayı yürüten savcılar ile
onların denetimi altında görev yapan polislerdir ya da savcıları ve polisi
aldatarak, soruşturmayı dilediği yönde yürüten gizli  bir örgüttür.  Üçüncü
bir  seçenek  düşünülemez.  Birinci  seçenek  üzerinden  gidersek, Deniz
Feneri  Derneği’nin  soruşturmasında  görev  yapan  savcıların,  “evrakta
sahtecilik”  yapabileceğini  de  kabul  etmemiz  gerekecek.  Bu kabul  bizi,
aynı sahtekârlığı “Ergenekon Davası” ile “Balyoz Davası”nın savcıları
da yapabileceğine varsayımına götürür.  Bu halde devletin  bu davalarda
ileri sürülen iddiaların tümünün üzerine gitmesini gerektirir. İkinci seçenek
üzerinden  gidersek,  bu defa  devlet  içinde  “derin bir  devletin”  ya  da
örgütün varlığını kabul etmek zorunda kalırız ki, bu durumda da devlet
olmanın  gereği  neyse  o  yapılmak  zorundadır.   İddiaları duymazdan
gelmek, hiçbir şekilde açıklanamaz!..  

Dilerseniz  burada  bir  nokta  koyup,  “Balyoz  Davası”nın  tutuklu
sanıklarından  Tuğamiral  Turgay  Erdağ’ın  Ataol  Behramoğlu’na  yazdığı
mektuba göz atalım. Tuğamiral 18.08.2011 tarihli mektubunda şöyle diyor:
”Şubat 2010 tarihinden bugüne kadar organize bir suç örgütü tarafından
yaratılmış sahte dijital verilere Emniyet, savcılar ve yargıçlar tarafından
destek verilerek, cezalandırma ve sonuç almaya yönelik tutuklamalarla
sürdürülen ucu açık bir dava bu. Ucu açık diyorum, çünkü sahte olduğu
mahkeme salonunda  yüzlerce  somut  olgu  ile  kanıtlanmış  dijital
verilere savcılar ve yargıçlar itibar etmeye devam etmektedir.”  Bunları
söyleyen işgal kuvvetlerinin subayı değil,  Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli
bir komutanıdır…

Kendisine  saygı  duyan,  insanım diyen her  iki  kişiden  birinin,  bu  durum
karşısında  bir  tavır  takınması  gerekiyor.  Bu  kadar  somut  ve  açık  bir
haksızlık karşısında tepkisiz kalmak, kendine saygı duyan bir insana asla
yakışmaz. Haksızlıklara karşı duyarlı olup demokratik bir  tepki  vermek,
aynı  zamanda  bir yurttaşlık  ödevi sayılır.   Tavır  belirlemeden  önce,
yaşanmakta  olan  olaylara  ilişkin,  bazı  sorular  sormak  ve  kafamızda  bu
soruların yanıtlarını aramamız gerekiyor. Aksi halde,  benzer bir haksızlığın
bize karşı yapılması söz konusu olduğunda,  doğruları  savunacak kimseyi
yanımızda bulamayabiliriz!…

Fenerbahçe’nin  “yargısın  infaz”  edilmesine,  Beşiktaş,  Galatasaray  ve
Trabzonspor gibi büyük takımların taraftarlarının  “Oh oldu!” demeleri ve



bu  durumdan  yararlanmayı  beklemeleri  anlaşılır  gibi  değildir.
Fenerbahçe’ye yapılan yargısız infaza sessiz kalmak, aynı zamanda “Hak
Arama  Özgürlüğü”nü  tanımamak  anlamına  da  gelir.  Hak  arama
özgürlüğüne karşı  gelen bir  insanın,  ne hale  getirildiğini,  artık  varın  siz
düşünün!..

Bir  insan,  başka  bir  insanın  hak  arama  özgürlüğünü  kullanamamasına
sevinebilir mi?!..

Suçlu  olduğu  ceza  mahkemesi  kararı  ile  kesinleşmedikçe  “herkesin
masum sayılacağı” şeklindeki “masumiyet karinesi”nden, ne kadar da
kolay  vazgeçebiliyoruz…  Suçluluğu  mahkeme  tarafından,  kesin  hükme
bağlanmayan şüphelileri,  yönetsel organların “suçlu” ilan ederek, halkın
vicdanında mahkûm etmesi,  haksızlıkların en büyüğüdür… Fenerbahçe’ye
yapılanlar “yargısız infaz” olup, aynı zamanda yürütme organının yargı
fonksiyonunu “gasp“  etmesidir  de.  Bir  yanlış  anlaşılmayı  önlemek için,
Fenerbahçe  taraftarı  olmadığımı  ve  Fenerbahçe  yöneticilerinin  suçsuz
olduğunu  savunmadığımı  belirtmek  isterim…   Benim  savunduğum
“Hukukun Üstünlüğü”dür…

En  basitinden,  Fenerbahçe  yöneticilerinin,  bir  ceza  mahkemesinde
yargılanmadan ve  tüzel  kişilik  olarak,  Tahkim  Kurulu’na  yaptıkları
başvurunun  sonucu  beklenmeden,  TFF kararı  ile  doğrudan  suçlu  ilan
edilip,   yaptırımla  karşı  karşıya  bırakılmaları,  “Hukukun  Üstünlüğü
İlkesi”  ile  bağlaştırılamaz…   Yargılama  sonunda  belki  de  suçlu
çıkacaklardır,  bunu  önceden  Tanrı’dan  başka  kimse  bilemez.   “Şike”
olaylarını  kimler  ne  zaman,  nerede  ve  nasıl  gerçekleştirmişlerdir?  Bu
soruların  açık  ve  hiçbir  kuşkuya  yer  vermeyecek  şekilde,  yanıtlarının
verilmesi  gerekir.  Henüz  maddi  olayın  meydana  geldiği  hususu,  ceza
mahkemesi tarafından,  tespit edilerek hüküm altına alınmış değildir!..  Bu
somut gerçekliğe rağmen, ne yazık ki iki kişiden biri, şişirilmiş gazete ve
televizyon haberleri  ile   “yargısız infaz”lara rıza göstermek konumuna
getirilmiştir!?… Bu andan itibaren iki kişiden biri, bu yargısız infazların  suç
ortağı sayılır!..

Mezarlıktaki  ölülerin  altın  dişlerini  söken  hırsızlara  göz  yuman bekçiler,
hırsızlıklara yardım ederlerse, sonunda hırsızlarla ortak olmak zorunda da
kalabilirler!.. Kötü ortaklıklar hep böyle başlamışlardır. Bakarsınız her türlü
ahlaksızlığı  ve  hırsızlığı  yapanlar,  ellerindeki  yetkileri  kullanarak,  kötü
eylemlerin adını değiştirip “yolsuzluk” olarak koyabilirler. Hatta onları suç
olmaktan da çıkartabilirler. Bu eylemler, o kötü davranışları hiçbir şekilde
normal veya kabul edilebilir hale getiremezler!  Kötü eylemler, her zaman
vicdanlarda kötü olarak kalırlar… Öte yandan, hak etmediği bir yere, hak
eden birinin yerine, bir şekilde gelen birey, toplum tarafından yerini hak
etmiş gibi muamelesi görüyorsa, o toplum için tehlike çanları da çalmaya
başlamış demektir. Böyle kişiler, kendisi gibi olmayanlara yaşama şansı da
tanımazlar,  komşularına   tahammül  edemezler!..   Sağa  sola  saldırıp
mahalle baskısını da onlar yaratırlar, hiç kimsede huzur bırakmazlar!..

Öyleyse, olup biteni oturup dizi seyreder gibi seyredemeyiz, bizlerin de bir
şeyler yapması gerekiyor.  Aydınlarımız, emperyalizmin gizli  işgali  altında
olduğumuz tespiti yapıyorlar. İşgal kuvvetleri ile kol kola gezerek, düşmanı



taklit  eden  konuşmaları  yapanlar  da  bizim  vatandaşlarımızdır.  Savaş
tüccarları da. Onları seyrettikçe içimiz acıyor olabilir. İmkânsız gibi görünse
de işbirlikçileri  uyarıp,  yeniden kazanabiliriz.  Bunu denemek zorundayız.
Yurtsever biri  için,  bir  tek mermi bile  atılmadan, 74 milyonluk koca bir
ülkenin  teslim  alınışını  seyretmek,  öyle  kolay  değildir.  Bu  ülkenin
yurttaşıyım diyen birine, işkencelerin en ağırı da olsa gerekir…



TÜRKİYE’NİN “AYDINLIK” GELECEĞİ!..
ABD Dışişleri  Bakanlığı  tarafından hazırlanan 2010 Terör  Raporu’nda;
köktendincilik  ve  radikal  gruplarla  mücadelede,  Emniyet  ve Diyanet
tarafından  uygulanan  programlardan  söz  edildi.  Diyanet  İşleri
Başkanlığı’nın, 66 binin üzerinde imamı kanalıyla, köktendinci ve şiddet
içeren söylemlerin etkisini yok etmeye çalışarak, ülkede “Hanef Sünni
İslam’a özendirme çalışmaları” yaptığı, benzer çalışmaları yurt dışında da
sürdürdüğü belirtildi…

Önceki dönem Anayasa Mahkemesi tarafından “laiklik karşıtı eylemlerin
odağı haline geldiği” tespit edilen AKP,  anlaşılan din ve dince kutsal
sayılan  değerleri  istismar etmekten  ve  dini  siyasete  alet  etmekten
vazgeçmeyecek! Üçüncü defa iktidara gelmeyi “başaran” Erdoğan, devleti
bütün kurumlarıyla ele geçirdikten sonra,  bu defa da onlara laiklik karşıtı
eylemler  yaptırmaya  başladı.  Din  işleri  ve  hizmetlerini  görmek  için
kurulmuş  olan  Diyanet  İşleri  Başkanlığı,  şimdi  de  baskın  durumdaki
mezhep  olan Hanef  Sünni  Mezhebi’ne  özendirme  yaparak,  temel
işlevinden uzaklaştırılmıştır…

Bakalım  hükümetimiz, ABD’nin  Terör  Raporu’na  aktarılmış  olan  bu
saptamaları,  yalanlayıp,  inkâr  edebilecek  mi?   12  Haziran’da  yapılan
halkoylamasında,  gerici  anayasa  değişikliklerine  ”yetmez  ama  evet”
diyen  sözde  aydınlarımız,   bu  durumu  “ileri  demokrasi”nin  neresine
koyacaklar, göreceğiz!..

***

Afrika’da 3 ayda 30 bin  çocuk  açlıktan  ölmüş.  Hükümetimiz  Somali’ye
yardım için adeta seferberlik ilan ediyor. Tam da bu sırada Kızılay Genel
Müdürü  “sağlık  nedenleriyle”   istifa  etmiştir.  Burada  durup, Deniz
Feneri  Derneği’nin  yaptıklarını  hatırlamak  gerekir.   AKP’ye  yakın  olan
yöneticiler,  yardım  paralarını  yerine  vermedikleri  için  Almanya’da
yargılanıp  mahkûm  oldular.  İktidar  Türkiye’dekilerin  üzerine  uzun  süre
gitmemiştir. Ne zaman ki Alman adli makamları, ikinci davayı açacaklarını
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söylemişler,  bunun  üzerine  bizimkiler,  mecbur  kalıp  bazı  yöneticileri
tutuklamışlardı.  Anımsayınız,  daha  önce Bosna-Hersek için  toplanan
yardımlar da yerlerine gönderilmemişti. Bu işlerin o zamanki sorumluları,
şimdiki AKP kurmaylarının hocaları idi. Kayıp trilyon davası da sicillerine
yazılıdır. Bu bozuk sicilleri göz önünde tutulduğunda, yurtdışına yapılacak
yardımları organize etmesi gereken, Kızılay’ın yerine kim bilir hangi dernek
konulacak?  Bu  nedenle  genel  müdürün istifası daha  da  anlamlı  hale
geliyor.  O bakımdan genel müdür istifa mı etmiş, yoksa istifa ettirilmiş mi
sorusu  şimdilik  ortadadır.  Bakalım  bu  defa  tüyü  bitmemiş  yetimler  için
toplanan paraların başına  ne işler gelecek!..

***

İşçi Partisi, Ulusal Kanal ve Aydınlık Gazetesi’nde yapılan aramalar ve
gözaltılar,  aslında basın  ve  ifade  özgürlüğüne  karşı yapılmış
saldırılardır.  Basının küçük bir bölümüne yansıtıldığı  kadarıyla, arama ve
göz  altıların  nedeni;  Başbakan’ın  ve  Ankara  Büyükşehir  Belediye
Başkanı’nın  çok  önceden  dava  dosyalarına  girmiş  ve  basına  yansıyan
konuşmalarının  dağıtılması  imiş!   Gerekçe hiçbir  şekilde  inandırıcı  değil
tabi. Operasyonun amacının,  muhalifleri susturup hizaya çekmek olduğu
son derece açıktır. Allah’tan İşçi Partililer bu tür baskılarla susturulabilecek
kadar inançsız değiller…

Peki, bunları biliyor muydunuz?

İkinci Ergenekon Davası’nın iki yıldır süren yargılamasında, ancak 126
duruşma  yapılabilmiş.  Bu  süre  içinde 118 sanıktan  sadece 31’inin ön
sorgusu yapılmıştır…

Ön sorgunun ardından, sanıkların esas sorgularına geçilecek. O da en
iyimser  ifade  ile  iki  yıl  sürer.  Sonra  bir  türlü  toplanamayan  o  meşhur
delillerin toplanmasına devam edilecek. İki yıldan fazla da o sürer, ama
biz  bu  iş  için  de  iki  yıl  sürer  diyelim.  Sonra  sanıkların savunmaları
dinlenecek. İki yıl da onu kabul edelim.  Sanıklar, aleyhlerine olan delillere
karşı, savunma delillerinin toplanmasını isteyecekler.  Doğal olarak bu
işi, yine ilgili mahkemeler, devlet organları eliyle yapacaktır. Sanıkların pek
çoğunun,  “deliller henüz  toplanamadığı”(!)  için  tutuklu  olarak
yargılandıklarını biliyoruz. Mahkemeler,  tutuklama gerekçelerini genellikle
bu  nedene  dayandırıyor… 4 yılda  toplanamayan  sanıklar  aleyhindeki
delilleri, çürütmek için gösterilecek olan savunma delilleri, böyle giderse
10  yılda bile  toplanamaz!  Biz  delillerin  de  2  yılda  toplanacağını
varsayalım. Sonra keşifler ve bilirkişi incelemelerine sıra gelecek. Keşifler
için çok zaman gerekmez ise de bilirkişi  incelemelerinin oldukça zaman
alıcı bir iş olduğu bellidir.

Şu  ana  kadar,  pek  çok  kanıtın  “masa  başında  üretildiği” ortaya
çıkmıştır!  Ne yazık ki, bu işi ortaya çıkartacak kişi ve kurumlar ülkemizde
son  derece  sınırlıdır.  Pek  çoğu  da  yurt  dışında  olduğundan,  asıl  zaman
alacak olan da bilirkişi incelemeleri olacaktır.  Ayrıca verilecek raporlara
yapılacak itirazlar da zamanı uzatacaktır. İtirazlar üzerine verilecek yeni
raporlar ile öncekiler arasında çelişkiler olursa, giderilmeleri için dosyalar
başka heyetlere gönderilmek zorunda kalınacaktır. Bu sürecin de oldukça
sancılı geçeceği kesindir…



Anlattıklarıma bağlı kalmayın siz, delilleri toplama, bilirkişi incelemesi ve
bunların değerlendirilmesi, bu gidişle yüzyılları da alabilir!? Bakın bu iş
nasıl  olur,  anlatayım:  Dilerseniz  bu  noktada, 28 sanıklı 2.  Balyoz
Davası’nın  ilk  duruşmasında  konuşan; yüksek  mühendis,  deniz
yarbaylığından emekli avukat Nevzat  Güleşen’i  dinleyelim.  Güleşen
duruşmada  demiş  ki:  ”Delil  klasörlerinin CD’sinin  aramadan  önce
yapıldığını, yanımda getirdiğim 2 “laptop” ve açılmamış bir kutu CD ile
hemen  gösterebilirim.  Bir  bilgisayarımda  hiçbir  sorun  yok,  eski
“laptop”umda  ise,  polislerinki  ile  aynı  virüs  var.  Bu  virüs,
bilgisayardan CD’ye bir dosya yüklerken, istenmeyen başka dosyaları da
yazıyor. 8. delil klasöründe “desktop.ini” yazılı bir dosya çıkıyor. Bu dosya
14 Şubat tarihinde yazılmıştır. Oysa Hakan Büyük’ün evindeki arama 21
Şubat’ta  yapılmıştır.  Bu  virüsü  benim  keşfedebilmem  takdiri  Allah’tır.”
Burada  ne anlatılmak istendiğini umarak geçiyorum!.. Anlamadıysanız bu
paragrafı bir daha okuyun lütfen!..

Bildiğiniz  gibi,  daha  önce  de  sanıkların  bilgisayarlarına, kendini  imha
eden virüsler marifetiyle  istenmeyen bazı  dosyalar yüklenmiş ve bu
durum  teknik  olarak  ispat  edilmişti. 11 numaralı  CD’nin  tamamen
düzmece olduğu ve hiçbir delil değerinin bulunmadığını ülkede bilmeyen
kalmamıştır.  Ne var ki,  herkes “virüsle” oluşturulmuş delilleri  çürütmek
için Av. Nevzat Güleşen’in müvekkilleri kadar şanslı değildir.  Bu nedenlerle
özel görevli ağır ceza mahkemelerinde sanık vekilliği yapabilmek için de
iyi  avukat  olmak  yeterli  değildir. Ayrıca  ileri  derecede  bilgisayar
kullanabilmek ve biraz da şans gerekiyor…

Görüldüğü gibi bilirkişi incelemesi sonunda verilecek olan raporlara karşı
itirazlar da  oldukça  zaman  alacaktır.  Biz  bu  işler  için  de  yine  iki  yıl
verelim.  Ceza yargılama usulümüze göre, delillerin toplanmasından sonra,
soruşturmanın genişletilmesi isteklerine sıra gelecektir. Bizim özel yetkili
savcılar,  edebilseler  bu  davalarla  diğer  bütün davaları
birleştireceklerdi.  Yine  aynı  düşüncelerine  göre  hareket  edecekleri
öngörülürse, soruşturmanın genişletilmesini isteyecekleri kesin gibidir. Bu
süreç için de iki yıl geçecek diyelim. Birleşme kararları verilirse, birleşen
davalar  nedeniyle,  bağlantılı  olaylar  ve  sanıklar yeniden  sorguya
çekilmek zorundadır. Bu noktadan itibaren, başa dönüleceği ve birleşen
davalar  için  önceki  mahkemelerde  yapılan  işlemlerin  çoğunun  tekrar
edileceğini  söylemeye gerek bile yoktur.  Bu işlemler  için  ne kadar süre
geçer,  varın onu da siz tahmin edin…

Arkasından esas  hakkında  mütalaasını vermesi  için  dosya  iddia
makamına verilecek. Esas hakkındaki mütalaa da öyle kolay hazırlanacak
gibi  değildir.  Ve  arkasından  sanıklar  “savunmalarını” yapmaya
başlayacaklar.  Sanıklar ve vekilleri esas hakkındaki savunmalarında,
bütün iddialara ve suçlamalara yanıt vermeye çalışacaktır. Takdir edersiniz
ki, üretilmiş delillere karşı savunma yapmak oldukça zor bir iştir. Ve asıl
zorluk  buradadır.  Her  suçlamaya  karşı,  kanıtları  ile  birlikte  savunma
hazırlamak ve bunu mahkemede okumak da yıllarca sürebilir. Hadi iki yıl
da esas hakkındaki savunmalar için geçsin diyelim… 

En sonunda mahkeme kararını verecek ve bu şekilde davaya son nokta
konulmuş olacaktır… Verilecek olan kararda iddianamede istenildiği  gibi



mahkûmiyetler olursa,  doğal  olarak  dosya  temyiz için  Yargıtay’a
gönderilecektir.  Yargıtay  dosyayı  ne  zaman  ele  alır,  ne  zaman  kararını
verir? Onu da şimdiden bilmek olanaksızdır. Hadi onun için de iki yıl geçsin
diyelim. Bu durumda, sanıkların yine içeride kalacağını söylemeye gerek
yoktur. Sonuç olarak,  hükümet istediğinde, bir sanık için 10 yıl içeride
kalmak sürpriz sayılmaz…  İşte böyle bir yargılamanın yapıldığı ülkede,
hükümete muhalefet etmek yürek ister…

O yürek bugün için Türkiye İşçi Partililerde vardır. Ulusal değerleri ve
ülkemizin ulusal çıkarlarını savunmak görevini, Ulusal Kanal’ın emekçileri
ile Aydınlık Gazetesi’nin yazar ve çizerlerinin üzerine almışlardır!..

Öyleyse bizim de onları desteklememiz gerekiyor… Ne yazık ki, ülkemizde
bugünlerde tuz kokmuştur. Hiç değilse çorbada, bizim de birazcık tuzumuz
olsun!.. Çünkü bu vatan bizimdir ve başka Türkiye yoktur!..



“ERKEK ADAM”IN (İÇ İŞLERİ VE) KOMŞULUK 
GÖREVLERİ!..
Küçük kızı muhtarın evli oğluyla düşüp kalkan “erkek adam”, kendi kızını
görmezden geldi ama komşunun kızına göz açtırmıyor bu ara. Gözlerinin
deniz feneri gibi fır fır döndüğüne bakmayın, sonunda o mavi gözler dönüp
dolaşıp, projektör gibi komşunun kızı üzerinde odaklanıyor! “Erkek adam”
işini  gücünü  bırakmış,  komşunun  kızını  takip  ediyor.  Onu  bir  parkta
sevgilisiyle el ele gördüğünde, zevkle tokadı suratına patlatacak. “Erkek
adam”ın bugünlerde boynunda bir dürbün asılıyor. Dürbünle, Anafartalar’a
kadar  gelen  düşmanı  değil,  evin  balkonunda  oturup,  komşunun  ahırını
gözetliyor.  Kendi  ineğinin  “yük”  tutmamış  olmasına  bakmıyor.  “Erkek
adam”ı komşunun ineğinin “dişi” doğurması daha çok ilgilendiriyor. Daha
bir  gün  aile  heyetini  toplayıp,  konuşturmamış  ama  “erkek  adam”
komşunun aile içi sorunlarına, her türlü çözümü üretmiş kafasında. Onları
uygulamaya koymak için sabırsızlanıyor.  Evin dışında bir defa haksızlığa
karşı  direnmemiş  daha.  Bir  kere  olsun  kızarak,  bağırıp  çağırmamış
ortalıkta.  Her türlü nizadan uzak durmayı “efendilik” biliyor hala. Medeni
görünümlü ve  kravatlı  olan   “erkek  adam”,  evindeki  ortağına, 20 yıllık
hayat  arkadaşına,  karşı  tam bir  “maganda”.  Senede en az  iki  defa  sol
gözünü morartıyor. Son üç seçimde gözünü kırpmadan, hep aynı partiye
oyunu vermiş  olmakla  övünüyor.  “Erkek adam” ”sözünden dönmemeyi”
erkeklik biliyor ama ne için söz verdiğini bir türlü bilemiyor!.. Temel gıda
maddeleri  ile  akaryakıta  yapılan  zamlara,  bugüne  kadar  hiçbir  tepki
verememiş  fakat  dün  akşam arkadaşları  ile  -senede  bir  defa-  yemeğe
çıkmak isteyen oğlunu, israf etmekle suçlayıp, arkadaşlarının önünde çok
fena haşlamış!..

”Erkek adam”ın kim olduğunu öğrenmeye çalışmayın, o  çoğumuzun içinde
yaşıyor!..

Erzurum’da sokakta  yürürken sigara içen kadın ile  İstanbul’da şortlu
otobüse binen kız  çocuğuna,  müdahale etme hakkını  kendinde gören
“erkek adam”, akşam eve döndüğünde, o gün o insanlara yaşattıklarını,
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kendi çocuklarına nasıl anlattı bilmiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse,
çocuklar babaları ile çok övündüler mi, onu da bilemiyorum. Kim bilir, belki
de  içlerinden;  “Babamız,  bu  eylemi  ile  bize  en  güzel  ve  hiçbir  zaman
tükenmeyecek  bir  miras  bıraktı.  Artık  çalışıp  eve  ekmek  getirmesi
gerekmez. Bundan böyle biz çalışıp ona bakalım” demişlerdir!?

Bu günlerde Ankara Barosu’nun  “Gelincik Projesi” içinde, insana küçük
dilini  yutturacak  cinsten,  bir  başka  gerçek  daha  ortaya  çıkmış.
Kocalarından şiddet gören kadınların önemli bir kısmı, kocalarının şiddete
başvurmasını  “haklı” görüyorlarmış!  Kadınlarımız, “kocam dövüyorsa
bir  nedeni  vardır”  diyerek,  kendilerini  suçlamaya  başlamışlar.  Bir
toplumda  kadınlar  bu  kadar  şaşırmışlarsa,  o  toplum  doğru  yolu  asla
bulamaz! Şiddete maruz kalan ve “soframızdaki yeri öküzümüzden sonra
gelen”;  anamız,   avradımız  veya  bacımız  olan  kadınlarımız,  kafayı
yemeden,  ancak 2011 yılına  kadar  direnebilmişler!  Peki,  otobüsteki  kızı
döven “erkek adam”ı, aynı otobüsteki diğer kadınların desteklemesine ne
demeli?  Aynı derecede olmasa bile, bu da bir başka sarsıntıyı göstermiyor
mu? Sırası gelmişken, bir gerçeğin daha altını çizerek,  bu konuyu geçelim
diyorum. Türkiye’de kadın cinayetleri, 2002-2009 yılları  arasında yüzde
1400 artmış! Bu yılın ilk altı ayında, 105 kadın erkek şiddetinden yaşamını
yitirmiş. TÜİK verilerine göre, geçtiğimiz yıl, 334 kadın yaşanan şiddet ya
da intihar olayları sonucu yaşamını yitirmişti…

Hükümetin yaptığı haksızlıklara, her dört yılda bir el kaldırarak, onay veren
iki  kişiden  biri,  zorunlu  olmadığı  halde  yapılan  zamlara,  hukuk  dışı
uygulamalara, komplolara, yargısız infazlara, insanlık dışı muamelelere ve
işkenceye karşı, bir defa olsun elini kaldırarak “dur” dememiştir! “Şiddete
uğrayan kadın tek tuşla polis çağırabilecek” şeklinde basına yansıyan
haber üzerine, Özerk Diyanet Vakıf Çalışanları Birliği Başkanı Lütfi Şenocak,
bu tür uygulamaların aile birliğini sarsacağını, kaybolan değer yargılarını
ve  güveni  tamamen  yok  edeceğini  belirterek,  bu  yöndeki  çalışmaları
“tahrik” edici bulduğunu söylemiş! Bunu da bir yere not edin…

 Bilin bakalım “düşene bir tekme de benden” ilkelliğine, bu seferki destek
kimden? Doğru bildiniz,  destek yine “ünlü” bir “din adamı”ndan gelmiş.
Fıkıh profesörü olarak tanınan Hayrettin Kahraman, her Müslüman “aleni
dine, ahlaka, adaba aykırı  bir davranışa -engellemek veya ıslah etmek
maksadıyla- müdahale etmekle yükümlüdür” diyerek, çok kötü bir şey
yapmış!  Bireylerin,  “engellemek”  veya  “ıslah”  etmek  maksadıyla  bile
olsa,  biri birlerine müdahale etmesi, dini bir gerekliliğe dayandırılamaz!
Öyle bir yol açılırsa eğer,  “erkek adam”ın komşu kızını “ıslah” etmeye
kalkışacağı  kesin.  Öğretide  ıslah  cezalandırmanın  amaçlarından  biridir
sadece.  Cezalandırma  tekeli  ise,  sadece  ve  sadece  devletin  elindedir.
Devlet,  bu  işi  yasa  kuralları  ile  yerine  getirir.  Bu  yetkisini  kişilere
devredemez!  Bu  “fetva”da  iş  komşunun takdirine bırakılmış.  Örneğin
komşu kızına cinsel taciz yapan bir Müslüman adam,  “ıslah olsun diye
yaptım”  diyerek,  kendini  savunabilir!   Kimin  hangi  ceza  veya  tedbirle
“ıslah” olacağı, komşuya bırakılınca, işlerin hangi noktaya kadar gideceğini
hiç kimse kestiremez!..

Anlaşılan bu dönem komşuluk görevleri arasına  “ıslah” da eklenecek!…



Dış  ilişkilerimizde  de  durum  çok  farklı  değil.  Dışişleri  Bakanı
Davutoğlu’nun,  Şam’a  yaptığı  ziyaret  öncesinde,  Orgeneral  Özel’in  de
katıldığı  Başbakanlıktaki  toplantıda,  komşumuz  Suriye’ye  yönelik
“strateji”  ele  alınmış.  Davutoğlu  ile  telefonla  görüşen ABD Dışişleri
Bakanı Bayan Clinton,  “Suriye ordusu ivedilikle çekilmesi” mesajını
Şam’a  iletmesini  istemiş. ABD Elçisi  de  bu  mesajın  verilmesi  için
Başbakanlığa  gelmişti. CHP sözcülerinin,  hükümeti emperyalizmin
taşeronu ve  posta memuru  olarak  suçlamasına,  çok  kızan Başbakan
Erdoğan, Suriye’ye Türkiye’nin mesajının iletildiğini belirterek, muhalefetin
çırak bile olamayacaklarını söylemiş. İki kişiden biri, muhalefete inanacak
değil ya. Başbakan ne diyorsa, o doğru kabul edilerek, iki kişiden diğerine
karşı hükümeti savunacak! Hükümeti savunmak vatandaşın ikinci işi! Tam
da bu sırada, ABD’den Başbakanımızı yalanlayacak bir açıklama gelmez
mi.  Sözcü  Nuland:  “Suriye’ye  mesajımızı  Davutoğlu’yla  koordine
ettik” diyerek, tartışmaya son noktayı koymuş. İki kişiden biri  “koymadı”
diyerek,  direniyor.  Bakalım daha  ne kadar  kendini  avutabilecek?  İzleyip
göreceğiz…

Gerçekte komşunun kızının şortu, bizi ne kadar ilgilendiriyorsa, komşumuz
Suriye’nin iç işleri de bizi o kadar ilgilendirir. Gelin görün ki, Başbakanımız
“Suriye  bizim  iç  meselemizdir”(*) diyor.  Suriye’nin  hangi  meselenin,
bizim iç meselemizin olduğunu ise kimse söylemiyor. Komşu kızının gözünü
morartan “erkek adam”, çocuğu “tedip”0 için dövdüğünü söylüyor.  Kızın
ebeveyninin yerine nasıl  geçti,  onu kimse bilmiyor!  Sorun onun üzerine
kim tarafından nasıl  yıkıldı(!) o da belli  değil  çok şükür!..  Hukukumuzda
“aile  içi  şiddet” suç  sayılmış  olmasına  rağmen,  aile  dışından  biri,
komşunun çocuğunu “ıslah” maksadıyla dövebiliyor. “Erkek adam” önüne
gelen çocuğu  “tedip” ve terbiye yapmaya kalkar ve fıkıh profesörleri bu
eylemlerin,  haklılık  zemininde  bulunduğunu  kanıtlamak  için,  dini
dayanaklarını  açıklayıp  savunuyorsa,  artık  o  ülkede  hükümetin,  “laiklik
karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğini” kimse ileri süremez!.. Ayrıca
“laiklik  tehlikededir”  de  denemez!  Çünkü  tehlike  gerçekleşmiştir…
“Geçmiş olsun” demek gerekir!..

Hazır söz komşunun kızını “terbiye”  etmeye kadar gelmişken, size Ankara
Barosu  Başkanı  Metin  Feyzioğlu’nun,  on  yıl  önce  kaleme  aldığı  bir
makalesini hediye edeyim…0 Belki bir gün bir yerde işinize yarayabilir…
Kendisini  İstanbul  Barosu  Başkanı  Ümit  Kocasakal  kadar  sayar  ve
severim…

0 Tedip: Uslandırma, yola getirme, terbiye etme

0 Terbiye ve İnzibat Vasıtalarını Kötüye Kullanma ve Aile Bireylerine Karşı Fena Muamelede
Bulunma Suçlarıhttp://www.feyzioglu.av.tr/yayin/terbiye-ve-inzibat-vasitalar%C4%B1n%C4%B1-
kotuye-kullanma

http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/terbiye-ve-inzibat-vasitalar%C4%B1n%C4%B1-kotuye-kullanma.html
http://www.feyzioglu.av.tr/yayin/terbiye-ve-inzibat-vasitalar%C4%B1n%C4%B1-kotuye-kullanma.html


Sonuç  olarak  denebilir  ki,  içerdeki  ve  dışarıdaki  “komşular”  harekete
geçtiler.  Suudi  Arabistan bile  Suriye’ye “akan kanı durdur” çağrısında
bulunan,  diğer  Arap  ülkelerine  katılmış.  Kuveyt  ve  Bahreyn  de  istişare
etmek için Şam büyükelçilerini geri çağırmışlar. Arka arkaya Arap liderler,
Suriye’ye “yeni reformlar” yapmayı öğütlüyorlar! Sanki kendileri yapmış
gibi.  Denebilir ki, ABD’nin işi en kolay Ortadoğu’da yürüyecek. ABD’nin
Ortadoğu’daki  eyaletleri BOP’ni  hayata  geçirebilmek  için  topyekûn
taarruza kalktılar…

 (*) Suriye neden bizim iç meselemizdir? 

Dilerseniz bu sorunun yanıtını  Başbakan’dan öğrenelim.  Başbakan 6 Ağustos günü bir
toplantıda şöyle diyordu: “Suriye konusunu dış sorun olarak görmüyoruz. Suriye meselesi
bizim bir  iç meselemizdir.  Çünkü Suriye ile 850 km sınırımız vardır.  Akrabalık,  tarih,
kültür bağlarımız var. Dolayısıyla burada olup bitenler, asla bizim seyirci kalmamıza fırsat
vermez. Tam aksine oradaki sesleri duymak zorundayız, duyuyoruz ve gereğini yapmak
zorundayız”  demiştir. Sınırın  uzunluğu ile akrabalık  bağını bağımsız  bir  ülkeye
müdahale etmek için Başbakanımız yeterli görüyor!..

Allahtan  kapı  komşularımızın  tümü  akrabamız  değil.  Bir  de  tarlalarda  sınırdaşımız
olduklarını düşünün. O zaman vay geldi bizim kızlarımızın haline. Herkesin evi komşusu
için  “iç  mesele”  sayılabilir  ve  komşularımız  genç  kızlarımıza  “ıslah”  maksadı  ile
“müdahale” edebilir!.. Diğer yandan “iç mesele” sebebi olarak, “akrabalığı” değil de
850 km’lik sınırı temel olarak kabul edersek; o zaman Suriye’de olan her sorun bize de
bir “iç mesele” haline gelir. Tıpkı PKK sorununun, baba Esat döneminde Suriye’nin bir “iç
meselesi” olarak kabul edildiği gibi!? Böyle bir mantığı kabul edersek, kargaları rehber
olarak almak zorunda kalırız.  “Ergenekon Davası”nı da Suriye’nin   “iç meselesi”  olarak
kabul  eder  ve  bu  meseleye  de  Suriye’nin  müdahale  hakkı  olduğunu  kendi  ağzımızla
söylemek zorunda kalabiliriz…

Başbakan’ın  “Sabrın  sonuna  geldik,  son  sözümüzü  söylüyoruz”  sözleri  ise,   ne
akrabalığa  yakışır  ne  de  komşuluk  hukukuna.  Hangi  sabrın  sonuna  geldik?  Otobüste
babası yaşındaki “erkek adam”ı sabrın sonuna getiren şey; o genç kızın şortuydu diyelim.
Başbakanı “sabrın sonuna” getiren nedir? İki kişiden birinin, bu konuda bir şey söylemesi
gerekir.  Kızılay’ın  kurduğu  çadır  kentlerde, 7292 Suriyelinin  barındırıldığı  söyleniyor.
“Hatay’da Suriyeli  mültecilerin kaldığı kamplarda 400 kadına tecavüz edilmiş. Tecavüz
250 kadının hamilelik nedeniyle adet görmemesi üzerine ortaya çıkmış.” 



BÜYÜ(KLÜK) YALANI!
Orgeneral  Işık  Koşaner,  göreve  geldiği 28  Ağustos  2010 tarihinde:
”Devletin ve milletin teröre karşı topyekûn mücadelesini” savunuyordu.
Bir  yıl  sonra  istifasını  açıklarken:  Devletin TSK’  ya  karşı topyekûn
mücadelesini”  millete şikâyet etti! İki kişiden biri, bu güzelim ülkeyi işte
bu hale getirdi!..

CHP Genel  Başkanı  Kılıçdaroğlu,  istifa  eden  askerlere;  “İstifanın
nedenlerini açıklasınlar”  diyerek haber göndermiş! Kılıçdaroğlu’nun bu
beyanından,  istifaların  arkasında  başka  nedenler  olduğu  sonucu  çıkar.
“Devletin  TSK’ne  karşı  topyekûn  mücadelesinden”  daha  önemli
neden  ne  olabilir  ki?  Anlaşılan CHP Genel  Başkanı’nı  bu  gerekçe  bile
tatmin  etmemiş!   Bildiği  bir  şeyler  daha  varsa,  mutlaka  halkla  da
paylaşması gerekir…

“Bizim  oğlanlar  işi  bitirdi”  cümlesiyle 12  Mart ve 12  Eylül askeri
darbelerinin arkasında olduğunu kabul eden ABD’nin, TSK’ne Ortadoğu’da
görev yapan ordusunun bir birimi gibi görev yüklemek istemesi yeni bir
talep  değil.   Sovyetlerin  çökmesinden  sonra TSK içinde  bazı  subaylar,
“Soğuk Savaş”ın bitmesi ile özellikle NATO’ya gerek kalmadığını ve ülke
çıkarlarımız  gerektirdiğinde,  başka  ittifaklar içinde  yer  almamız
gerektiğini,  yüksek  sesle  söylemeye  başlamışlardı.  Onların  bu
düşüncelerini,  çıkarları  için  tehlikeli  gören ABD,   11  Eylül  2001’de
meydana  gelen El  Kaide  saldırısını  bahane  ederek,  Irak’ı  işgal  etme
planını  derhal  uygulamaya  koymuştu. 1  Mart  2003’te  tezkerenin
TBMM’ce reddi üzerine, ABD’li yetkililer “bunun bazı sonuçları olacağı”
ifadesini  kullanarak, TSK’ne  karşı  bir operasyon yapacağının  işaretini
vererek,  Türk  ulusunu  tehdit  etmişlerdi.    Kuzey  Irak’ta  Türk  askerinin
başına çuval geçirilmesi  ile  harekete  geçtiler.  Kandil’e  yapılan  askeri
operasyon henüz tamamlanmadan,  Türk Ordusu’nun Irak’ı terk etmesini
isteyen  ABD’nin,  bu  isteğini  kabul  etmemiz  ise,  ileride  yapılacak
operasyonlara  karşı  koyacak siyasi  iradeden yoksun olduğumuzu  da
ortaya koymuştu.  Her  türlü  işbirliğini  yapacağını  taahhüt  ederek  AB ve

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/buyukluk-yalani/


ABD desteğini  alan ve bu şekilde iktidar olan AKP,  iktidara gelmesinin
diyeti olarak,  TSK’ne  karşı  yapılacak  operasyona  da  “evet”  deyince,
ordu  içeriden  ve  dışarıdan “teknoloji  silahı” ile  kuşatılmaya başlandı!
Vaktiyle TSK’ni  darbe  yapmaya yönlendiren ve  destekleyen ABD,  artık
eski  müttefikini  “darbeci” olmakla  suçlamaya  başlamıştı.  “Askeri
vesayet”in  demokrasilerde  yeri  olmayacağı  hususu  da  kamuoyunda
yeterince  işlenmişti.  Seçimlerden  önce,   AKP’nin  askerler  tarafından
“mağdur edildiğine” inandırılan halk, desteğini beklenenin çok üzerinde
“mağdur”  olana  vererek,  kendi  mağduriyetine  de  “evet”  demişti.
Referandumdan  sonraki  üçüncü  seçimlerde,  halka  farklı  bir  şey
anlatılmamıştı,  konu  hep  aynı  kaldı.   Halk  aldatılarak AKP üçüncü  kez
iktidara gelmişti. Türk halkının önemli bir kesimi desteğini AKP’den yana
verince,  ABD’nin  TSK üzerindeki  operasyonları  da  büyük  ölçüde
kolaylaşmıştı…

TSK’nin NATO’nun  bir  “birliği”  olmasına  ve AB ile ABD’nin  çıkarlarını
korumasına  itiraz  eden  bazı  askerler,  gruplar  halinde  tutuklanmaya
başlandılar. Okyanus ötesinde planlanan “Ergenekon Davası”, askerleri
ve muhalif  aydınları  girdap gibi  yutuyordu. Korkunç bir  tasfiye harekete
başlamıştı. Özel yetkili ağır ceza mahkemeleri, bu tasfiyelerde en önemli
rolü  oynadılar.  Hakkında  iddianame  düzenlenen  generallerin,  terfileri
ertelendi.  Pek çoğu ise,  emekli  edildiler.   Polis  içine sızan komplocu bir
ekip,  tasfiye  edeceği  kişiler  hakkında kanıt üretmeye başladı!  Üretilen
kanıtları  çürütmek ise ya çok zordu ya da yıllar alacaktı. Gazeteleri bile
bombaladılar.   Şüpheli  olarak  gazetelerin  yöneticilerini  içeri  aldılar.  Akıl
denen  tek  sermayemiz,  belirsiz  süreli  tatile  çıkarıldı.  Bu  şekilde  tertip
edilen davalar, birbirleriyle birleştirilerek, ana dava işin içinden çıkılmaz
bir hale getirildi. Davaya bakan mahkemenin başkanı, bu davanın kendisini
ve kendisinden sonra gelen hâkimi bile emekli edeceğini söylemişti. 30
yılda bu davanın bitmeyeceğini ifade ettiği için, bir gün o da görevinden
alındı…

Hiç kuşku yok ki, BOP kapsamında kurulması planlanan, yeni uydu devlet
Kürdistan’ın,  önündeki en büyük engel TSK idi. “Ergenekon tertibi” ile
kendini savunmaya dönen TSK, bu konuda yeterince etkili olamadığı gibi,
tam aksine bir  rol  üstlenmek durumunda bırakıldı.  Sonraki  aylarda Türk
askerinin, ABD askerleri yerine Libya’ya ve Afganistan’a gönderilmesine
bile  engel  olunamadı.  Özelikle  komutanların  tutuklanması  ve  bir  büyük
tertibin içerisine çekilmeleri, genç subaylarda da moral bozukluğu yarattı.
Denebilir  ki,  bu  arada  sivil  otorite,   TSK’ne önemli  ölçüde  baskı
yapabilecek bir konuma yükseldi…

Bu şekilde TSK, ABD’nin BOP’ ne karşı mücadele verecek silahlı bir güç
olmaktan  çıkartılmıştı.  TSK  projenin  uygulanmasında  başrolü  üstlenen
NATO’nun emri altına sokularak, ABD’nin çıkarlarını koruyan “askeri özel
bir  birlik”  şeklinde getirilmek istendi!  Bu noktada, NATO’nun Libya’ya
müdahalesi oldukça anlamlıdır. Bilindiği gibi NATO’nun görevi, üyelerine
karşı bir saldırı söz konusu olduğunda, saldırgana karşı koymaktı. Libya,
NATO üyesi  olmadığı  gibi  bir NATO  üyesine  karşı  saldırıda  da
bulunmamıştı.  Bu  durum  karşısında NATO’nun,  Libya’nın iç  işlerine
karışacak  şekilde,  askeri  müdahalede  bulunması  nasıl  açıklanacaktı?



Nitekim  Erdoğan’ın  da  ilk  tepkisi  aynı  yönde  olmuştur.  Daha  sonra
kendisine BOP içindeki  görevi  hatırlatılmış  olmalı  ki,   doğru  olan  ilk
tepkisinin tam tersi bir tutum izlemeye zorlandı. İzmir’den deniz ve hava
kuvvetlerimizi İtalyanların komutasına vererek, Libya’ya gönderen Türkiye
Cumhuriyeti’nin Başbakanı aynı Recep Tayyip  Erdoğan’dı!.. Onunla ne
kadar övünseniz azdır!..

Denebilir  ki, TSK’ne  karşı  başlatılan  operasyonlarla  amaç  kısmen  elde
edilmiştir: TSK, BOP’ ne karşı çıkmak ve engel olmak bir yana, tam aksi
bir konuma getirilmiştir. BOP’nin hayata geçmesi için silahlı güç olarak
görev  yapmak,  ordumuzun  üzerine  yıkıldı.  “Ergenekon  Tertibi”nin
başarısı(!) bir tek bu noktadadır…”

Hazır yeri gelmişken, düşmanı gözünde büyüterek, kendilerini ve ulusu
küçültenlerin  gerçek  yerini  de  göstermemiz  gerekir.  Emperyalizmle
işbirliğine girerek  uşaklık  yapanların,  görevleri  arasında  emperyalizmi
büyük göstererek övmek olabilir ve bu tutum bir ölçüde anlaşılır. Çünkü bu
işi  yapanlar,  sonuçta  iş  birlikçidir.  Ama  emperyalizme karşı olanların,
emperyalizmi  “güçlü”  göstermelerini  anlamak mümkün değildir!  İşgalin
daha ilk  gününde, ordusu dağılmış bir  Irak karşısında, ABD askerlerinin
başarı  kazanamadıkları,  kendi  başkanlarının  ağzından  söylenmiştir.
İlginçtir,  yıllardır  işgal  altında  tuttukları,  ekonomisi  çökmüş  bir  ülkede,
bugün bile askerlerini sokağa çıkaramıyorlar. Her intihar eylemi karşısında,
yeniden  şaşkına  uğramaktadırlar.  Ayrı  durum  Afganistan  için  de
söylenebilir.  Libya’daki  durumları  da  pek  farklı  değildir.  Geriye  doğru
baktığımızda, ABD’nin  işgal  edip  de  “zaferle”  çıktığı  hiçbir  ülke
gösterilemez.  Bu  örnekler  açıkça  göstermektedir  ki,  emperyalistler
kendilerini  göstermek  istedikleri  kadar güçlü ve  her  şeye  egemen
değillerdir. Onların en büyük silahı, işbirlikçilerinin tekrarladığı “büyüklük”
yalanıdır…

Bütün bu anlatılanlardan ortaya çıkan ABD, dünya kamuoyuna yutturmak
istediği  gibi  “süper” bir  askeri  güç değildir.  Ayrıca 14,5 trilyon dolarlık
borç  yükü  altında  can  çekişen  ekonomisi  ile  uzun  sürecek  geleneksel
savaşları finanse de edemez. Bu tür savaşları sürdürmeye ne bütçesi izin
verir,  ne  de  halkları  dayanabilir!..  Bizim  aklı  evveller,  kendiliklerinden
ABD’ye teslim olmasalar, bizi ne ABD teslim alabilir ne de emperyalistlerin
koalisyon güçleri. Birinci Dünya Savaşı’nda, bütün dünya birlikte hareket
ederek üstümüze gelmemiş miydi? Çanakkale’yi geçebildiler mi? Hayır!..
Kurtuluş  Savaşı’nda  da  aynı  şeyler  yaşandı.  Emperyalizm,  bütün
kuvvetleriyle  Anadolu’ya  saldırmıştı.  Sonuç:  Toprağı  yaladılar!  Türk
askerinin önünde bir kez daha eğilen yine onlardı. Bu yüzden düşmanın en
çok korktuğu silahlı kuvvetler, Türk Silahlı Kuvvetleri’dir. Ne yazık ki, TSK’ni
aşağılayıp  küçük  gösterenler,  bir  tek  bizim  işbirlikçilerimiz  ile
aymazlarımızdır. Onlar, illa da yabancı bir gücün kucağında oturarak, Türk
Silahlı  Kuvvetleri’ne  saldıracaklar…  Mandacıların  torunları  oldukları
tartışılmaz!..

5  Ağustos  2011 Cuma  tarihli  gazetelerin  çoğundaki  manşet:
”Cumhuriyet’e  bomba atan Şinal,  duruşmada konuştu: Bombayı  bana
polis  verdi.  Beni  kullanmaya  çalıştılar.  Burada  bulunanlara  komplo
kurulması  için  hazırlandım.  Bu  dosyanın  yaratılması  için  yaşımı  bile



büyüttüler”  şeklindeydi. Şimdi de “Ergenekon Davası”nın 245 numaralı
ek  klasöründe  unutulan  bir  belgeyi  okuyalım. AKP’nin  ordu  içerisinde
“özel bir örgüt kurma” çalışması yaptığının en somut kanıtı bu belgedir.
Bu  belgedeki  dinleme  kayıtlarına  göre,   alınan  karar  uyarınca  Emekli
Korgeneral Altay Tokat’tan, MİT Müsteşarlığı ve “ordu içinde özel örgüt
kurup  yönetmesi” istenmiştir.  Kayıtlardan  anlaşıldığına  göre,  “gizli
ödenek”  de  kurulacak  bu  birimin  emrine  verilecekmiş.  Bir  tutanağın
üzerine:  ”Abi  (RTE)  Albay Tokat’tan askeri  istihbarat  kurulmasını
istiyormuş” notu yer alıyordu!..  Peki, iki kişiden biri buna ne diyor?

Dilerseniz  bu  anlattıklarımızı,  Deniz  Kuvvetleri  Komutanı  Oramiral  Eşref
Uğur  Yiğit’in veda  mesajında söyledikleri  ile  birlikte  değerlendirelim.
Yiğit:  ”Atatürk  ilke  ve  devrimlerinin  rehberliğinde,  Cumhuriyetin  temel
değerlerine  sahip  çıkarak,   var  gücünüzle  çalışmanızı,  son  bir  kez
emrediyorum”  diyerek  sözlerine  başladı…  “Bilhassa  Ege  ve  doğu
Akdeniz’de kritik görevlerde bulunan ve en güçlü dönemini yaşayan Deniz
Kuvvetlerimizin;  devletimizin  stratejik  menfaatlerine  katkıları  nedeniyle
sürekli  hedef  alınarak  yıpratılmasının bir  tesadüf  olmadığını,  bu
anlamda  yaşadığımız  sürecin  iyi  tahlil  edilmesi  gerektiğini
değerlendirmekteyim”  diyen  komutan,  durumu bütün  açıklığı  ile  ortaya
koymuştur zaten. Mesajında Ergenekon, Balyoz,  Kafes vs. tertiplerinde
en  çok  deniz  kuvvetleri  subaylarının hedef  alındığını belirtilen  Yiğit
Komutan:” Disiplin ve moral  kaybından, harbe hazırlığa kadar geniş bir
yelpazede karşılanacak sonuçlara yönelik endişe ve kaygılarım ile bahse
konu  personelimin masumiyetine ilişkin  inancımı  açık  kalplilikle  ve
doğrudan  ilgili  tüm  yasal  platformlarda  dile  getirmiş  olmama  rağmen,
gelinen  durum  Deniz  Kuvvetlerimizin  kurumsal  yapısını  ve  görev
fonksiyonlarını derinden  etkileyecek bir  boyuta  ulaşmıştır”  diyerek
sözlerini tamamladı…

İçinde  bulunduğumuz  durumun  özeti  böyledir  işte.  Savaş  koşullarından
daha ağır şartlar altında olduğumuzu anlamamak için kör olmak yetmez,
ayrıca  kötü  niyetli  veya  işbirlikçi  olmak  gerekir.  Çağımızda  savaşların
sonucunu, teknolojik  üstünlüklerin belirleyeceği  gün  gibi  ortadadır.
Silahlı Kuvvetlerimizin hain bir kuşatma altında olduğunu, her gün yaşanan
olaylarla görmekteyiz. Asıl acı olan, bu savaşta bizim saflarımızda olması
gereken iki kişiden birinin, hiçbir zorunluluğu olmadığı halde, belki biraz da
“gönüllü”  olarak,  düşman  ordularında  askerlik  görevini  yapmak
istemeleridir!..  Bu  gidişle  ne  onların  askerliği   bitecek,  ne  bizim
savunmamız!..  Bu arada nöbette unuttuklarımız var!..

Bari onları değiştirelim!..



DÜŞMANA ÜCRETSİZ ASKERLİK YAPANLAR
Türkiye’de  bir  ilk:  Genelkurmay  Başkanı  ve  kuvvet  komutanları  birlikte
istifa ettiler!  Başta yalaka basın olmak üzere,  pek çok kendini  bilmez
“düşman  askeri”  kendilerine  göre,   istifanın  nedenlerini  açıklayarak,
gerçekleri ters yüz etmeyi kendilerine iş edinmiş. Oysa komuta kademesi
adına  Genelkurmay  Başkanı,  en  kalın  kafalının  bile  anlayacağı  basit
cümlelerle,   istifa  nedenlerini  veda  mesajında  açıklamış.0 Buna  rağmen
kendini  beğenmiş  “uzmanlar”,  çoğunluğun  bu  açıklamayı
anlayamayacağında  ısrarlı  görünüyor.  Bu  şekilde  ayrıca  halkı  da
aşağılıyorlar  tabi.  Öyle  ya  açıklamayı  açıklamaya  çalışmanın  başka  ne
anlamı olabilir ki?

 Genelkurmay  Başkanı  veda  mesajında;  “250 general-amiral,  subay,
astsubay  ve  uzman  jandarma  çavuşunun  evrensel  hukuk  kaidelerine,
hakka,  adalete  ve  vicdani  değerlere”  aykırı  olarak tutuklandığını
söylemişti. 14 general- amiral ile 58 albay, salt haklarında bir iddianame
düzenlendiği için bir üst rütbeye terf olanağını kaybetmişler. Bunun adına
peşin  cezalandırma denir.  Bu  yapılanlarla TSK’nin  bir  suç  örgütü
olduğu izlenimi yaratılmaktadır. Yalan haber ve iftiralarla yandaş medya,
halkı  silahlı  kuvvetlerden  soğutmaya  çalışmaktadır.  Hükümet  bütün  bu
olanlar karşısında hiçbir şey yapmayarak adeta olup biteni onaylamıştır.
Komutanların  istifa  etme gerekçesi  bu  kadar  basittir  işte.  Tüm bu  olup
bitenler karşısında, durumu anlamamakta ısrar eden iki kişiden biri,  darbe
masallarına  sarılarak,  gelinen  noktadaki  sorumluluğunu  gizleme  çabası
içindedir!..

0 http://www.odatv.com/n.php?n=isik-kosanerden-aciklama-2907111200
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Malum  nedenlerle CHP dahi, TSK’ni  beklenen  açıklıkla  savunmaktan
çekinmiştir…

CHP adına  açıklama  yapan  Grup  Başkanvekili  Emine  Ülker  Tarhan:”
İktidarın  görevi  devlet  kurumlarını  itibarsızlaştırarak  ele  geçirmek
olmamalıdır”   diyerek,  hükümetin  TSK’ni itibarsızlaştırarak  ele
geçirme gayreti içinde olduğuna vurgu yapmıştır. “Sabah akşam askeri
kötülemek,  iftira  ederek  onları  itibarsızlaştırmak,  saygınlığına
gölge düşürmek ulusumuza hiçbir yarar sağlamaz” denilen açıklama
ile Genelkurmay Başkanı’nın veda mesajı bu noktada örtüştü… Bu kadarı
bile umut verici bir gelişmedir!..

  YAŞ toplantısına  iki  gün kala 22 komutanın  şüpheli  olarak  yer  aldığı
“İnternet Andıcı” iddianamesi oybirliği  ile  kabul edilmiş!  İddianamenin
kabul edilmesini, sanki mahkeme şüphelilerin suçlu olduğunu kabul etmiş
gibi  yandaş  medya  lanse  etmiş.  Hakkında  dava  açılan  askerler,  terfi
edemeyecekler! Bunu Başbakan çok önceden söylemişti. Ordunun komuta
kademesini tasfiye etmek için kullanılan yöntem bu kadar basittir işte. Özel
yetkili  savcılığın  hazırladığı  iddianamede,  bir  komutanın  adının  geçmesi
onun  tasfiyesi  için  yetiyor  da  artıyor  bile.  Silahlı  kuvvetleri  devre  dışı
bırakmak,  yeni  göreve  başlamış  tecrübesiz  bir  savcının  elindedir  artık!
Doğal  olarak,  evrensel  hukukun  en  temel  prensibi  olan  “masumiyet
karinesi”  ayaklar altındadır. Açılan davaların ne zaman biteceğini ise, hiç
kimse kestiremez! Dava sonunda aklanmak ise hiç bir işe yaramayabilir…
Özel görevli mahkemelerin, bu dönem üstlendiği rol;  rejimi temellerinden
sarsacak  büyüklüktedir  ve  Amerikan’ın Büyük  Orta  Doğu  Projesi ile
uyumludur.  AKP,  ABD ve AB’nin  desteğiyle  iktidara geldiğinden, diyet
borcunu  onların  Ortadoğu  politikalarına destek  vermekle ödemek
zorundadır. Diyet, giderek Anadolu’nun bir kısım toprakları ile örtüşebilir!..
Bu nedenle AKP’yi düştüğü bu tuzaktan kurtaracak olan, yine iki kişiden
biridir.  Böylesine zor durumda olan hükümet, ne pahasına olursa olsun
iktidarını koruyacaktır. İktidardan düşmemek için elinden geleni yapacaktır.
Buna rejimi değiştirmek de, dönüştürmek de dahildir kuşkusuz… Bütün bu
olasılıklara göre, doğru bir strateji belirlemek bizim görevimizdir…

Olayları bu çerçevede ele aldığımızda, savaşımızın Kürtlerle değil, Amerika
Birleşik Devletleri’yle olduğu daha kolay anlaşılır.  Irak’ta ve Afganistan’da
yenilgiye uğrayan ve ekonomisi borç batağında bulunan bu süper devlet,
gerçekte  son  derece  zor  durumdadır  ve  bu  nedenle  kendi  askerlerinin
görevini,  Türk  askerinin  üzerine  yıkmak istemektedir.  Bunun için TSK’yı
itibarsızlaştırarak,  komuta  kademesini  ele  geçirmek istemesini,  göz  ardı
edemeyiz.  Ancak o zaman Conilerin yerine Mehmetçik  geçirilebilir  ve
ABD  Ortadoğu’da  rahat  bir  nefes  alabilir!..  Sözü  fazla  dolaştırmadan
söylemek gerekirse; bu bir savaştır ve Kürtlerin silahlı örgütü olan PKK,
bu  savaşta  ABD’nin  bir  piyonu  olarak  kendisine  biçilmiş  görevi
yapmaktadır.  Ne  var  ki,  bu  kirli  savaşın  sonucunu ABD ve  müttefikleri
belirleyemezler! ABD’nin,   geleneksel  savaş  yöntemleri  ile  bu  savaşı
kazanamayacağı,   Irak  ve Afganistan’daki  deneyimleri  ile  kanıtlanmıştır.
Ülkeleri  işgal  etmek  suretiyle,  kendi  çıkarlarını  koruyamayacak  olan
emperyal  güçler,  kendilerine  yerli  işbirlikçiler  yaratmak  zorundadır.
Türkiye’de fazlasıyla bulunan bu tür insanlar hiç kuşku yok ki,  yine o iki



kişiden biri  arasından seçileceklerdir!  İki  kişiden biri,   artık  olup bitenin
farkındadır ve durumun farkında olmayan diğerini ikna etmek için yoğun
bir çaba sarf etmektedir. Dolayısıyla savaşın sonucunu belirleyecek olan,
yine iki kişiden biri  olacaktır.  Bu nedenle düşmanın elindeki “psikolojik
savaş” silahının etkisini en aza indirmek son derece önemlidir. Her şeyin
bittiğine inanarak,  halka  umutsuzluk  aşılamak,  son  tahlilde
düşmanlarımıza askerlik yapmaktır. Türk halkına yapılacak kötülüklerin en
büyüğü  budur.  Ayrıca  karşımızdaki  düşmanın  “büyük”   ve  “güçlü”
olduğunu kabul etmek de aynı ölçüde bir kötülüktür. Karşımızdaki düşman
ne büyük ne de güçlüdür. Bu gerçeği Allah’ı bir bilir gibi bilmemiz ve
herkese anlatmamız gerekiyor. Bu saptamanın en açık kanıtı; düzenli bir
ordusu  bile  olmayan  Irak  karşısında, ABD’nin  aldığı  ağır  yenilgi  ve  bu
yenilgiyi  resmen kabul  etmiş  olmasıdır.   Bir  diğer  kanıt  ise,  milyarlarca
dolarlık  borç  batağında  yüzen  Amerikan  ekonomisinin,   uzun  sürecek
geleneksel bir savaşı, yürütmesindeki maddi olanaksızlıklardır…

ABD’nin  İran’a  karşı  saldırgan bir  dış  politika  izlemesine  rağmen,  bunu
pratiğe geçirememesi de bu yüzden olsa gerekir. İran’a saldırmaya cesaret
edemeyen  ABD’nin,  Türkiye’ye  karşı  savaş  açması  ise,  akıl  karı  bir  iş
değildir. Bu nedenle özellikle bize karşı, kendi askerleri yerine Türk askerini
kullanmak  ve  Türk  Silahlı  Kuvvetleri’ni  itibarsızlaştırıp  milli  değer  ve
hedefleri  savunmaktan  uzaklaştırmaktan  başka  saldırı  aracı  kalmadığını
kabul etmemiz gerekiyor…

Ateşli  silahların  kullanılmadığı  bu  kirli  savaşı,  bizim  tarafın  kazanacağı
kesindir! Bunun için öncelikle ABD’nin, Türkiye içindeki “müttefklerinin”
sayısını azaltmamız gerekiyor.  İlk yapacağımız iş; bu mücadelenin adını,
savaş olarak koymak ve ilan edilmeyen bu savaşı kabul etmektir. İkinci
yapılacak  olan  iş  ise,   iki  kişiden  birine  bu  gerçekleri  defalarca  ve
bıkmadan anlatmaktır… İçinde bulunduğumuz koşullar,1919’dan çok daha
kötü değildir.  Türk halkını  en çok zorlayacak olan ağır ödev;  iki  kişiden
birinin yeniden nasıl kazanılacağıdır!..

***

YARGI-SEN’in  mahkeme  kararıyla  kapatılması  üzerine,  Ankara
Barosu’ndan  yapılan  açıklamada:  ”Siyasi  irade  gerek  anayasa
değişiklikleri,  gerekse HSYK’nın  kararname  ve  kararları  yoluyla  yargıyı
hizaya sokma, kendi yargısını oluşturma çabalarının önünde en büyük
engel olarak gördüğü örgütlenmiş savcı ve yargıçları tasfiye sürecine
girmiştir” denilmiştir. Bu önemli açıklamada vurgulanmış olan hükümetin
“kendi yargısını oluşturması”  ne anlama gelmektedir?  Hiç kuşku yok
ki,  bu  ifade ile  mahkemelerin  hükümete bağlı  olması  ve  tarafsızlıklarını
kaybettikleri  anlatılmak  istenmiştir.  Yargısı  “bağımsız  ve  tarafsız”
olmayan  bir  devletin,  adil  olamayacağı  kuşkusuzdur.  Ülkenin
savunmasından sorumlu olan TSK’nin, komuta kademesini  tasfye eden,
başka  bir  ifade  ile  bindiği  dalı  kesen  bir  yargıya,  zaten  bağımsızdır
denemez!  Öte  yandan, 12  Eylül’de  yapılan  halk  oylamasında  “evet”
diyenlerin,  “yetmez  ama  evet”  diyenlerin  aksine,  bugün  yaşananları
öngördüklerini  ve  onlara  da  “evet”  dediklerini  kabul  etmek  doğru
değildir!..



Sonuç  olarak  denebilir  ki,  kendi  askerine  düşmanlık  yapanlar,  farkında
olmasalar da askerlik hizmetlerini düşman ordusu içinde tamamlarlar!..



İKİ KİŞİDEN BİRİ!..
Öcalan,  “Silahların  susturulması  için  bize  gerekli  olanaklar  tanınmazsa
çatışmalar devam eder. İşte görülüyor Silvan’daki olaylar. Yarın bunun on
katı gelişebilir. Sadece kırsalda değil, şehirlerde de olabilir. Halk bir gün
toplanıp  Paris’te  nasıl Bastil zindanına  yürüdüyse  Diyarbakır’da  da  o
tutukluların  olduğu  yere  yürürse  ne  yapacaksınız?”  diyerek  halkın
anlayacağı basitlikteki cümlelerle tehditlerini sürdürdü. İki  kişiden birinin
bu  mesajı  doğru  anladığından  emin  değilim.  Mesajı  alanların %49 mu
yoksa 51 mi olduğu hususundaki kararı sizlere bırakıyorum…

Gazeteci Öztin Akgüç, 22.07.2011 tarihli köşe yazısında o iki kişiden biri
için bakalım neler söylemiş: ”Kapitalist veya kapitalizm benzeri düzenlerde
genelde politikalar, söylemler, modeller,  budalalık sözcüğü ağır kaçabilir
ama insanların algılama yeteneklerinin sınırlı, bilgilerinin sığ olduğu,
kolay etkilenebilir oldukları, kısa  süreli  çıkar  hesapları ile  hareket
ettikleri,  irdeleme  yapmadıkları, neden  niçin  gibi  sorulara
beyinlerinin  kapalı, belleklerinin  zayıf  olduğu, gösterişe, bilir
gözükmeye  düşkün oldukları  gibi  gözlemlere  ve/veya  varsayımlara
dayanır”.

Acaba iki kişiden biri, Erdoğan’ın Meclis TV’nin yayın sürelerini kısaltma
kararı  için ne düşünüyor? Anlaşılan yeni  yasama yılına muhalefetin sesi
kısılarak başlanılacak! Halkın, seçtiği milletvekillerinin mecliste ne yaptığını
bilmek en doğal hakkı  değil  midir? Basın ve medyanın hızlı  bir  şekilde
tekelleştiği  ülkelerde  yasama  organı  en  etkili  şekilde  bu  yolla
denetlenebilir.  Hükümet  bu  kısıtlama  uygulamasının  gerekçesini,
muhalefetin “şov” yapmasına dayandırıyor. Öyleyse eğer,   TV yayınlarını
kısaltmanın  ne  gereği  var?  Aksine  bu  yayınları  mümkün  olduğu  kadar
uzatmak gerekmez mi?  “Şov” yapan muhalefetin  gerçek yüzü daha iyi
görülür. İyice teşhir olsunlar da bir daha meclise gelemezler. Doğru olan
yöntem bu değil mi? Yoksa Başbakan halkın “şov”dan etkileneceğinden mi
emin? Seçimlerden önce yaptığı “şov”larla seçmenin %49’unu ne kadar
da  kolay  aldatıldığını  bildiğinden  mi  bu  yolu  kapatmak  istemesi?  Yoksa
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hükümet halka güvenmiyor mu?  Seçmen gerçekle “şov”u ayırt edebilecek
zekâ  düzeyine  mi  sahip  değil?  Bu  son  olasılığı  aklıma  bile  getirmek
istemem.  Halkı aşağılamaya ve  hakaret  etmeye  ne  gerek  var!  Bu
durumda  gazeteci Öztin Akgüç’ün analizine katılmak gerekecek!..

Meclisteki faaliyetlerin, Meclis TV aracılığı ile halk tarafından izlenmesini
kısıtlamak,  aynı  zamanda  hükümetin,  meclisteki  faaliyetlerini  halktan
gizlemesi anlamına geliyor. Hükümet kapalı kapılar ardında iş bitirmeye
pek  de  alışmış.  Seçmenin %49’unu  temsil  eden  Hükümetin,  geri  kalan
%51’i  temsil  eden  muhalefetin  eleştirilerine  tahammül  edememesi,
demokrasiden  ne  anladıklarını  da  ortaya  koyuyor.  Vaktiyle  demokrasiyi
“araç” olarak gördüklerini söylemeleri ile bu tutumları çelişmiyor. Demek
ki,  gidişimiz açık faşizme doğru…

Öte yandan, TBMM’nde ne olup bittiğini izleyemeyecek olan iki  kişiden
birine, ROJ TV üzerinden BDP milletvekili Emine Ayna seslenecek. “Talep
etmek” ile “ilan etmek” arasında büyük bir fark olduğunu belirten Ayna
geçenlerde şunları  söylemiş:  “Demokratik  özerklik  ilanının  anlamı,  ‘Ben
senden artık talep etmiyorum. Ben yapıyorum. Sana düşen beni
tanımaktır’.  Sonuçta  bu  kolektif  haklara  diğer  kolektif  halklar  nasıl
sahipse,  Kürtler  de  sahiptir.  Bugüne  kadar  kullanmalarına  izin
verilmemiştir.  Şimdi  de  Kürtler  diyor  ki, Ben  senin  iznini
beklemeyeceğim.  İznini  de  istemiyorum,  bu  benim  hakkımdır,
kullanıyorum”.  İki  kişiden biri,  işaret  parmakları  ile  kulaklarını  tıkamış.
Bugünlerde  Emine  Ayna’yı  duymak  istemiyor.  İki  kişiden  biri  şehit
cenazelerinden de oldukça rahatsız… Hükümetten “tıs” yok!..

Geçtiğimiz haftalarda, ülkemizi ziyarete önce ABD Dışişleri Bakanı Hilarry
Clinton geldi,  arkasından CIA Başkanı David Petraeus.  Dertleri  neydi
sizce?  Suriye  ve  İran’ı  hizaya  getirmek  elbette.  Türkiye  zaten  işbirliği
içindedir. Şimdilik Türkiye ile işleri yok! Bu nedenle adımızı “model ortak”
koymuşlar. Genişletilmiş  Büyük  Ortadoğu  Projesi’nin  genişletilmiş
tarafı olan Kuzey Afrika’da işler hemen hemen yoluna girmiş.  Görülen o ki,
Kaddaf ile  biraz  daha  uğraşılacaklar!  Suriye  ve  Libya’ya ABD’nin
tebligatlarını taşıyan eş başkan Erdoğan da bugünlerde biraz şaşkın…
Sorsalar İmralı ile müzakereleri sürdürerek anlaşmaya varmışlardı!  PKK
son saldırıları ile yine Hükümetimizi zor duruma düşürdü. Hükümet adına
yapılan  açıklamalarda;  asıl  zor  duruma  düşenin Apo olduğunu
söylediklerine bakmayın siz. Onlara göre, güya PKK’nın dağ kadrosunda
iki başlılık varmış. Duyun da inanmayın…  İki  kişiden biri,  Apo verdiği
“ateşkes” sözünü neden tutmuyor diye, dizlerini dövüyor bugün!..

Erdoğan’ın 13 askerin  yemek  molası  sırasında  şehit  edilmesi  üzerine
söylediği:  ”Bu  kötü  niyetli  davranışlar  bizden  hiçbir  yerde  iyi  niyet
beklemesinler.  Onlar  da  siyasi  uzantıları  da. Bu  ülkede  artık  Kürt
sorunu yoktur.  Bu  ülkede PKK sorunu  vardır”  sözlerini  nasıl  okumak
gerekir? 2005yılında  bu  ülkede  “Kürt  sorunu  vardır”  diyen  aynı
Başbakan değil miydi?  Sorunu çözmek için “Habur Açılımı”nı yapanlar
kimlerdi?  İmralı’da bölücü başı ile devleti görüştüren de bu iktidar değil
miydi? Erdoğan bugünkü sözleri ile tükürdüğünü mü yalıyor? İki kişiden
biri bu konuda ne diyor? Yemin krizini kısa sürede sona erdiren CHP’lileri,
tükürdüğünü yalamakla suçlarken, zevkten kendini kaybeden, o iki kişiden



biri,  ”Bu sefer  AKP’ye oy  vermedim”  diyerek  bizi  kandırabilir  belki.
Kendini de kandırabiliyor mu?..

Hiç kuşku yok ki, Apo’yu Kürtler için tartışılmaz bir lider haline getiren AKP
hükümetleriydi.  Fazlasıyla  şımartılan Öcalan,  şimdi  de TBMM’nin
kendisine bir çağrı yapmasını bekliyor. Gazi Meclis, 40 bin kişinin katilini
muhatap  alarak,  ondan  terörü  durdurmasını  isteyecekmiş!  İşe  bak…
Apo’nun  da  şartları  var  tabi.  Öncelikle  örgütü  ile iletişimini rahat
kurabileceği bir eve çıkması gerekiyormuş. Bunun adına hukuk dilinde “ev
hapsi” diyorlarmış!..  Hazır  işler  bu noktaya kadar gelmişken;  dilerseniz
Afrika’nın birinci, dünyanın dokuzuncu büyük ülkesi olan  Sudan’da neler
olup bittiğine de bir göz atalım. Batı dünyasında “savaş suçlusu” olarak
kabul edilen Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir, Güney Sudan’ı tanıyan
ilk  devlet  başkanı  olmuş.  Ne  kadar  ilginç  değil  mi?  Bu  noktaya  gelene
kadar 2 milyondan fazla Sudanlı yaşamını kaybetmişti. Birleşmiş Milletler,
198’nci ülke olarak Güney Sudan’ı tanıdıktan sonra, iki tarafa “barış ve
işbirliği” içinde yaşama önerisinde bulunmuş.  Sanki  o iki  milyon insan
ölmeden  ve  bölünmeden  önce,  “barış  ve  işbirliği”  içinde  yaşamak
imkânsızdı!..

Türkiye’deki  gelişmeler  Sudan’dakilere  benzerlik  gösteriyor.  Kürtler  için
savaş  suçlusu  Ömer  el  Beşir’den  daha  beter  bir lider,  İmralı’da  hapis
yatarken yaratılmıştır.  Özerklik ilanına kadar yaşamını kaybeden yurttaş
sayısı  şimdilik 40 bini  geçmiştir.  Uluslararası  kuruluşlar,  henüz  devreye
girmemiş ama o kuruluşlarda etkili  olan ABD,  Dışişleri Bakanı Clinton’u
Türkiye’ye  gönderip, PKK’nın  siyasi  uzantısı  olduğu  tartışmasız  olan,
BDP’nin eş  başkanı  ile  görüştürmüştür.  Eş  başkanlar ABD’nin  sözünü
tutarlar,  kimse merak etmesin.  Görüşme sırasında Demirtaş’a;   IRA’nın
siyasi kanadı “Sinn Fein’i örnek alın” demiş Clinton. Bu sözlerle  ABD,
PKK’nın  siyasi  kanadı  olarak, BDP’yi  tanıdığını  da  ilan  etmiş  elbette!..
Bizim  iki  kişiden  biri  anlamazdan  gelmiş  kimin  umurunda!  Her  şey
“Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi”ne uygun olarak yürütülüyor!
Asıl zorluk, bu aşamada projenin Eş başkanı olan Erdoğan’ın “Kürt sorunu
bitmiştir” sözlerinden ne anlamamız gerektiğinde. Gerçekten de her şey
bitmiş midir? Bitiş düdüğünü çalmak görevi de eş başkana mı verilmiştir?..

CHP PM üyesi Sezgin Tanrıkulu’nun: “Sınır  ötesi  operasyon gerçekçi  de
değil, gerekli de değil” şeklindeki açıklamasını pek çok CHP’li gibi ben de
anlamadım. Bu aşamada Tanrıkulu’nun:” Çözüm önerilerimizden birisinin
de Avrupa  Konseyi  Yerel  Yönetim  Şartı’nın  tümüyle  yerine
getirilmesidir.  Sadece  Diyarbakır  değil,  Bütün  Türkiye  için  yerel
yönetimlerin  vesayetten  uzak  bir  biçimde  yönetilmesi  gerektiğine
inanıyoruz”  demesi  şok  etkisi  yarattı.  Gazete  haberlerine  bakılırsa,
partililerin protestolarından CHP Genel Merkezi’nin telefonları kilitlenmiş.
Tanrıkulu’nun önceki açıklaması ile son açıklaması birleştirilince, PKK’ya
yakın Fırat Haber Ajansı’nda yer alan örgüt  bildirisinde söylenenlerle,
kolaylıkla  paralellik  kurulabiliyor.  Bildiride:”  Kürt  halkı  için  özgür  ve
demokratik  yaşam statüsünü kazanma zamanı  gelmiştir.  Bunun için  tek
çıkış yolu, şimdiye kadar denenmeyen Türkiye’yi demokratikleştirecek ve
Kürt  sorununu  çözecek Demokratik  Ulus  Çözümü’nü Demokratik
Özerklik siyasi  modeliyle acilen hayata geçirmektir” deniliyordu… Bu



durum karşısında  iki  kişiden  her  ikisinin  de  bu  sözleri  iyi  anlaması  ve
kulağını CHP’den  başka  yöne  çevirmemesi  gerekiyor…  Bu  nedenle
Avrupa Konseyi Yerel Yönetim Şartı’nı bulup okumanızı öneririm. CHP
Genel  Merkezi’nin  “Kürt  Sorunu”  ile  ilgili  olarak  ortaya  koyduğu
çözümlerin,  vatandaşın  anlayacağı basitlikte ve  farklı  önerilerle
karıştırılmayacak  açıklıkta,  yeniden  tanımlanmaları  gerektiğine
inanıyorum. Aksi halde, PKK ile siyasi kanadı BDP’nin savunduğu ve ne
olduğunu  tam  olarak  anlaşılmayan  “Demokratik  Ulus  Çözümü”  ile
“Demokratik  Özerklik  Siyasi  Modeli”  şeklindeki  çözüm  önerilerinin,
CHP’nin önerileri ile karıştırılacağını düşünüyorum…

***

Önce  Yunanistan,  arkasından  İtalya,  daha  sonra  İrlanda  ve  diğer  bazı
Avrupa  ülkelerinde  ekonomik  kriz kendini  hissettirmeye  başlamış.
Hükümetimiz,  yapabileceği bir  şey olmadığını söyleyerek yine topu taca
atıyor. Son verilere göre, ihracatın ithalatı karşılama oranı %60’ınaltında
kalmış. AKP’nin ekonomik kurmayları, ekonomiyi freni patlamış kamyona
benzetiyorlar.  Tarihinde en yüksek oranına çıkan cari  açık0 kolay kolay
düşeceğe  benzemiyor…  Bu  nedenle  ekonomistler,  iki  kişiden  birine
dövizle  borçlanmamalarını öğütlüyorlar!  Anlaşılan  yaklaşan  yeni
ekonomik krizde, iki kişiden ikisinin de kendi başlarının çaresine bakması
gerekecek!..

Başbakan  Erdoğan  için,  “Böyle  bir  başbakana  sahip  olduğumuz  için  iki
rekât şükür  namazı  kılmamız  gerekir”  dedikten  sonra  İstanbul  1.
Bölge’den AKP milletvekili gösterilen ve seçilen, Eski Of Belediye Başkanı
Oktay Saral’ı,  AKP Bursa Milletvekili Hüseyin Şahin bir adım öne geçti:”
Sayın Başbakanımıza dokunmak bile ibadettir. Varlığı ile bize enerji
veriyor.  İyi  ki  başımızda  var”  diyen  Şahin,  bu  dünyada  umutsuzluğa
düşenlerin, öteki dünyada rahat etmelerini sağlayacak yeni bir “ibadet”
şekli önermiş odu!..  “Ilımlı İslam”ın getirdiği yeni bir usuldür herhalde.
Uzmanlar yakında onu da açıklayacaklar. Bir bu eksikti ülkemizde. Sonunda
onu da dediler çok şükür!.. İki kişiden biri bu işe ne der acaba? Çok merak
ediyorum…

***

Bu  yazıyı  bitirdiğim  sırada  bir  son  dakika  haberi  geldi.  Gelmez  olaydı.
Mardin’in Ömerli İlçesinde, korucu başının evine yemeğe davet edilen 2’si
astsubay, 1’i uzman çavuş 3 asker, karakola dönerken pusuya düşürülerek
şehit  edilmişler.  İki  kişiden  biri  hiç  beklemeyin,  sizin  için  bu  haberi

0 Cari Açık-Cari Fazla: Bir ülkeye ihracatla gelen veya turizm veya yurtdışındaki 
işçilerin gönderdiği döviz toplamı, o ülkeden ithal edilen mallar için veya diğer 
borçlar nedeniyle çıkan dövizlerden fazla olursa cari fazla, az olursa cari 
açık oluşur…



yorumlamayacağım.  O kadarı  da  fazla  olur.   Siz  de  sadece şu  kadarını
söyleyin;  okuduğunuz  bu  paragrafı  yukarıdaki  paragrafların  hangisinin
sonuna  ekleyeyim?  Aşağıdaki  yorum satırına  “tık”  yaparak  görüşünüzü
bana  iletebilirsiniz.  Unutmayın  ki,   memleket  meseleleri  üzerine  kafa
yormayan  ve  siyasetle  ilgilenmeyerek  yurttaşlık  görevini  gereği  gibi
yapmayan,  iki  kişiden  birine  verilecek  iş;  sadece  bu  kadar  olacaktır!..
Gerisini büyükleriniz düşünür ve yaparlar!..



İKİ KİŞİDEN BİRİNİN BAŞI ÖNÜNE DÜŞMÜŞ!..
Balıkesir Üniversitesi Temel Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin 2
yıl önce yaptığı tahlillerde, Savaştepe İlçesi’ne bağlı iki köyün suyunda sınır
değerlerin  üzerinde arsenik tespit  edilmişti.  Başbakan’ın  çıraklık
dönemine rast geldiği için köylülerin içmek zorunda kaldığı zehirli su, hala
bir tedbir alınmadığı için ustalık döneminde de içilmeye devam ediliyor…

***

Şanlıurfa’da  seyyar  satıcılık  yapan  bir  yurttaş,  beyninde ur olan  hasta
çocuğunu  tedavi  ettiremeyince,  bunalıma  girdi.  Sokak  ortasında  benzin
döküp tezgâhını yakan çaresiz yurttaş “rambo” diye adlandırılan bıçakla
kendini de yaraladı. Eylemci yurttaşı polis biber gazı sıkarak etkisiz hale
getirdi. Ustalık dönemine rast geldiği için çocuk tedavi edilemiyor…

***

Aralarında CHP milletvekilleri  Mustafa  Balbay ile  Mehmet Haberal’ın  da
bulunduğu bazı tutuklu sanıkların tahliye edilmeleri yönünde oy kullanan
Özel Görevli  İstanbul 13. Ağır  Ceza Mahkemesi  Başkanı  Köksal  Şengün,
“Mesleğin  şeref  ve  nüfuzunu, şahsi  onur  ve  saygınlığını  yitirdiği,
yaptığı  işler  ve davranışlarıyla  görevini  doğru ve tarafsız  yapamayacağı
kanısı  uyandırdığı”  gerekçesiyle  Bolu  Hâkimliğine  atandı! 12 Eylül
Referandumunun ürünü olan yeni HSYK’nın açıkladığı gerekçe son derece
ağır.  Mahkeme  başkanı  hangi  eylem  ve  davranışları  ile  şahsi  onur  ve
saygınlığını  yitirmiş?  Bu sorunun yanıtı  verilmediği  için  kamuoyu tatmin
edilmiş  değil.  Bir  süreden  beri  görevli  mahkemelerin  tutukluluk  kararı
veren üyelerinin, aksi yönde oy kullanan hâkimlerle selamı sabahı kestiği
biliniyordu. Bu kadarı bile bu mahkemelerin bağımsızlığı hakkında bir fikir
vermeye yeter. Kendi gibi düşünmeyen hâkime tahammül edemeyen bir
hâkim için bağımsız ve tarafsızdır denebilir mi?

***

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/iki-kisiden-birinin-basi-onune-dusmus/


Bazı hukukçular 80 bin oy alarak milletvekilliğine seçilen Hatip Dicle’nin
milletvekilliğini  düşürme kararı  alan  YSK’nın  böyle  bir  görev  ve  yetkisi
bulunmadığını ileri sürerek protesto eylemi yaptılar. 298 Sayılı Seçimlerin
Temel  Hükümleri  ve  Seçmen  Kütükleri  Hakkında  Kanun’un 14’üncü
maddesi YSK’nın  görev  ve  yetkilerini  tek  tek  saymıştır.  6’ncı  fıkra
hükmüne göre, “Adaylığa ait itirazlar hakkında bu kanun ve özel kanunlar
gereğince  kesin  karar  vermek”  görevi  YSK’nın  üzerindedir.  Adaylık
koşullarını taşımadığı halde hatalı bir işlemle aday listesine yazılan Dicle
için  bu  durum  kazanılmış  bir  hak  teşkil  etmiyor.  Yüksek  hâkimlerden
oluşmasına rağmen yargı organı olmayan YSK’nın hatalı olarak yaptığı bir
yönetsel işlemi diğer yönetim organları gibi başka bir işlemle geri alması
mümkündür. Verilen kararı bu kapsamda değerlendirmek gerekir. Zira idare
hukukunun  temel  prensiplerinden  biri  de  hatalı  yönetsel  işlemleri  geri
alarak  düzeltmektir.  Bu  bağlamda  düşünüldüğünde  yapılan  iş  yanlış
değildir. Yanlış olan Hatip Dicle’ye verilmiş oyların yok sayılarak, AKP’ye
bir  milletvekilliği  kazandırılmasıdır.  Bu  noktada  haksızlığa  uğrayan  ise
Dicle’ye oy veren 80 bin civarındaki seçmendir. Bu haksızlığı gidermenin
yolu  Diyarbakır’da  seçimi  yenilemektir. YSK’nın  bunu  yapmayarak
seçilmemiş bir kişiyi milletvekili yapacak şekilde  karar vermesini anlamak
mümkün değildir!..

***

RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun, Deniz Feneri davasından tutuklanan
Zahit Akman için:”…Bir an önce bu yargılama sürecinin neticelenmesini ve
özgürlüğüne  kavuşmasını  temenni  ediyoruz,  arzuluyoruz.  Bir  haksızlık
olduğunu  düşünüyoruz”  diyerek  eski  başkanı savundu.  Almanya’da
kesinleşmiş  mahkeme  kararına  göre,  işin  içinde  görülen  Akman’ın
yargılanmasının sonucunu bekleyemeyen Dursun’un, özel görevli ağır ceza
mahkemelerindeki yargılamalar için görüş açıkladığını duyan olmamış…

***

Polis,  İstanbul’da  üniversitelerle  bir  araya  gelen ABD Dışişleri  Bakanı
Hillary Clinton’u balkondan Türk bayrağı sarkıtarak  protesto eden gencin
bayrağına el koymuş!.. Hayaldi gerçek oldu!..

***

THY, 12 Temmuz’da “Kabin Ekibi Üniforma Kullanımı Yönetmeliği’ni revize
etti.  Kabin  ekiplerinin  kurum tarafından  verilen,  rozet,  bröve  ve  isimlik
haricinde rozet  kullanımı yasaklandı.  Uçuşa Atatürk  ve Türk bayrağı
rozeti ile gelen ekiplerin rozetleri söküldü ve bir daha takmamaları
konusunda uyarıldılar!.. Hayaldi gerçek oldu!..

***

Üçüncü  Erdoğan  Hükümeti  programında  “kıdem  tazminatı”nın  fona
devredileceğinin  belirtilmesi  işçi  sendikalarını  ayağa  kaldırmış.   Konut
Edindirme Fonu ve Tasarrufu Teşvik Fonu’nda yaşanan hak kayıpları henüz
unutulmuş  değil.  İşsizlik  Sigortası  Fonu’nun  da  amacına  aykırı  olarak
kullanıldığı  göz  önüne  alındığında,  sermaye  birikiminin  sağlanması  için,
yine emekçilerin alın terine göz dikildiği anlaşılıyor…

***



PKK,  seçimlerden  önce  ilan  ettiği  ve 15 Temmuz’a  kadar  uzattığı
“ateşkes”in  bittiği  gün, 13 askerimizi  şehit  etmiş!..   Olayın  hemen
ardından “özerklik” ilan eden BDP, ölümlerin operasyon yapan askerlerin
attığı bomba nedeniyle meydana geldiğini savunuyor.  Oysa Rus yapımı
yangın  çıkarıcı  özel  tip  el  bombaları  TSK’nin  envanterinde  yok.  Apo  ile
müzakere  sürecini  başlatmakla   övünen  Hükümet  şaşkınlıktan  ne
diyeceğini  bilememiş!..  İçişleri  Bakanı  İdris  Naim  Şahin:  ”Yanmıştır,
yakılmıştır sebebini söylemek bir şey ifade etmiyor” demiş!..

***

Yaz sıcağında sandalyelerini kahvenin dışına çıkartan vatandaşlardan biri
yukarıdaki haberleri okuyor, diğeri kendini suçlu sayıp başını öne eğiyor…
İkisi  de  yorum  yapmıyor!..  Bu  arada  bir  dönem  Ankara  temsilciliğini
yaptığım Kemalist   “Yeniden Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk”
dergisi  de  yayın  yaşamına  son  vermek  zorunda  kalmış…  Anadolu’dan
görünüm şimdilik böyle…



SİYASETİ KÖTÜLEYEREK SPORU ÖVMEK 
DOĞRU DEĞİLDİ!..
Ceza  Muhakemesi  Kanunu’nun 251.  Maddesi  ile özel  yetkilerle
donatılmış savcıların, yürüttükleri soruşturmaların gizli dosyaları “yandaş
basın”ın  mensuplarının  ellerinde dolaşması  neredeyse kanıksandı. 250.
Madde  ile  özel  görev  verilmiş  ağır  ceza  mahkemeleri  ise  yargılamada
açıklık prensibini  gereği  gibi  uygulamaması  da  öyle.  Soruşturmada
“açıklık”  kovuşturmada  “gizlilik”  kural  haline  geldi.  En  basitinden  bir
örnek;  “Ergenekon  Mahkemesi”nde  şüpheliler  aleyhine  olan  bazı
kanıtların  “imajları”  savunma  avukatlarına  verilmeyerek
gizlenmektedir! “Gizli  tanık”ların  varlığı  bu  duruma  eklendiğinde
“yargılamada açıklık” ilkesinin ihlal edildiği tartışmasız hale gelmektedir.
Denebilir  ki,  soruşturmalarda  esas  olan  “gizlilik”  yargılamalarda  da
belirleyici  hale  geldi!  Bu  durum karşısında  elbette  ki,  adil  ve  güvenilir
yargılamadan söz  etmek  olanaklı  değildir.  Geçen  hafta  başlatılan  “şike
soruşturması”nda  da  durum  değişmemiştir.  Şikeye  adı  karışan  kulüp
yöneticileri  ile  futbolcular  hakkında,  soruşturma  aşamasında  toplanmış
görüntü  ve  ses  kayıtları yine  yandaş  basına  paylaşılmıştır..
“Ergenekon Davası” ile ilgili  olarak da görüntü ve ses kayıtları  basına
sızdırılmıştı. Fakat spor yazarları ile taraftarları, bu kanun dışı duruma pek
de ses çıkartmamışlardı. Şike soruşturmasının genişlemesi ile Trabzonspor
ve Beşiktaş’ı da kapsamına alma olasılığı belirdi. İlk defa spor yazarları ile
taraftarların  dikkati,  özel  yetkili  savcılar  ile  özel  görevli  ağır  ceza
mahkemelerinin üzerine çevirdi.

Bu  nedenle  mahkemelerin  “bağımsızlığı ve tarafsızlığı”  ile
“soruşturmanın gizliliği ve kovuşturmanın açıklığı” ilkelerinin önemi
bir kez daha öne çıkıp, tartışılmaya başlandı… Her hukukçunun fakültede
okuduğu “Ceza Muhakemesi Hukuku” dersinin, temel prensiplerini bir
kez  daha  gözden  geçirme  zamanı  geldi  de  geçiyor.  Bu  konuda
başvurulacak kaynak; rahmetli hocamız Prof. Dr. Nurullah Kunter’in paha

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/siyaseti-kotuleyerek-sporu-ovmek-dogru-degildi/
http://cemilcan.gen.tr/2010/12/siyaseti-kotuleyerek-sporu-ovmek-dogru-degildi/


biçilmez değerdeki ders notlarıdır. Bu nedenle benden bir özet çıkartmamı
isteyen değerli dostum Avukat Atakan Akyıldırım’ı kutluyorum.

Hukuk  Fakültesini  hak  ederek  bitiren  her  hukukçunun  bildiği  gibi;
muhakeme  işlemlerinin açıklığı daha  çok kovuşturma  işlemleri
bakımındandır.  Bu  açıklığın,  kontrolü  sağlayarak,  insanları gizli
yargılamalara  karşı  koruduğu, adaletli  yargılanmayı  gerçekleştirdiği,
mahkemelere  güveni  sağladığı için  demokratik rejimlerin vazgeçilmez
prensipleri  olduğu kabul  edilir.  Bu prensip her işlemin  açık olmasını  da
gerektirmez.  Anayasamız  “Mahkemelerde  duruşmalar  herkese
açıktır” demekle0  açıklığı duruşmalar bakımından aramıştır. Birleşmiş
Milletlerin kabul  ettiği  İnsan  Hakları  Evrensel  Beyannamesi, davanın
açık görülmesini bir hak olarak kabul etmiştir.0 İnsan Hakları Avrupa
Sözleşmesi ise, bu kurallara son kararın açıklığını eklemiştir.0

Açıklık, isteyenin hazır  bulunması  ve  yapılanları görmesi kadar,
söylenenleri  işitmesi  ve  gösterilenleri  görmesidir  de.  Bu  sebeple
demokratik  ülkelerde,  büyük  salonlarda  dinleyicilerin  de  duymasını  ve
görmesini sağlayacak teknik donanımlar konulmaktadır.

Açıklık,  isteyenin  görmesi  ve  duyması  kadar,  gördüklerini,  duyduklarını
başkalarına yayabilmesini de gerektirir. Kuşkusuz, bu durumun istisnaları
vardır.0 Ayrıca  yine  Anayasamıza  göre  “genel  ahlak veya kamu
güvenliğinin kesin olarak gerekli kıldığı hallerde” duruşmalar kapalı
yapılabilmektedir. Açık duruşmalarda olan bitenin yayınlanması bu itibarla
serbesttir.  Nitekim  Anayasa  “Basın  hürdür”  derken0  bunu  ifade
etmiştir..

0 Any. 141/1

0 İHEB. m.10

0 AİHS m.6



Basın  Kanunu,  ceza  kovuşturmasının  başlaması  ile  son  kararın  yargı
halini almasına kadar, hâkim ve mahkemenin hüküm, karar ve işlemleri
hakkında  mütalaa  yayınlanmasını yasaklamıştır.0 Hâkimleri etki altında
bırakmamak için  konulan  bu  yasak,  duruşmada  olan  bitenin  hikâye
edilmesini yasaklamadığından açıklık prensibine aykırı değildir.

Hâkimi  diğer  memurlardan  ayıran  en  belirgin  özellik,  onun bağımsız
oluşudur.  Bağımsızlık  yargılamaya,  yasama  ve  yürütmenin  üstünde
olduğundan dolayı değil, görevini hakkıyla ve tam olarak yapabilmesi için
tanınmıştır.  Bir  diğer  söyleyişle yargılama,  gücünü bağımsızlığından
alır. Hâkimlerin  bağımsızlığı,  kararlarını  verirken hür  olmaları,  hiçbir  dış
baskı  ve  etki  altında  bulunmamaları  demektir.  Baskı  yapılması  kadar
yapılabilmesi ihtimali de hâkimlerin bağımsızlığını zedeler.

Soruşturmanın  selameti bakımından,  bazı  işlemlerin gizli yapılması
gerekebilir.  Soruşturmada  gizlilik kuralının  kabul  edilmesinin  sebebi
budur. Kovuşturmada ise,  hâkimlerin  müzakeresinin gizli olması  bu
nedenledir.  Müzakere,  karara  iştirak  edecek  hâkimlerin,  karşılıklı  olarak
mütalaa  mahiyetinde  hükümlerini  belirtmeleri  ve  birbirlerini  karşılıklı
olarak  aydınlatmaları demektir.  Bu  aşamadaki  hükümler  mütalaa
mahiyetinde  olduğundan  henüz  kesin  değillerdir.  Ama  değişmeleri
mümkündür. Zaten müzakere de bunun için yapılmaktadır. Müzakerelerde
ancak karara iştirak edecek hâkimler bulunabilir.

0 Duruşmaların vakarı ile bağdaşmadığı için fotoğraf, televizyon, sinema 
makineleri yasaklanmalıdır. (Ceza Hukuku 8. Milletlerarası Kongresi, Lizbon 1961)

0 Any. 28 (Yeri gelmişken söylemeliyim ki,  aynı maddede “Davaların en az giderle
ve mümkün olan süratle sonuçlandırılması, yargının görevidir” denilerek, hızlı 
yargılanma görevi yargıya verilmiş bulunmaktadır.)

0 Basın Kanunu m.19



Soruşturmanın ve dolayısı ile bütün muhakemenin selameti bakımından
kabul edilmiş olan gizlilik de ihtiyaca göre farklı şekiller alır. Şahsa, işleme
ve soruşturmanın devre ve bölümlerine göre, gizliliğin değişmesinin sebebi
budur.  Soruşturma  işlemleri  kural  olarak  gizli  yapılır. Yani
soruşturmalarda,  hazır  bulunması  gerekli  şahıslardan  başkası  hazır
bulunamaz.  Soruşturma  evrakları  ile  kanıtlar  “yandaş  basın”
mensuplarının  ellerinde,  televizyon  kanallarında  gösterilemez  ve
gazetelerde yayınlanamazlar. Ceza Muhakemesi Kanunu’nda  “savunma
haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul
işlemleri  gizli”  olduğu  belirtilmiştir.0 Dosyanın  gizliliği  asıl sanık
bakımındandır.  Zira delilleri karartabilecek olan odur. Bunun için dosyanın
sanığa  verilmesi  tehlikeli  görülmüştür.  Müdafi,  soruşturmanın  amacına
zarar vermeyecek belgeleri her zaman inceleyebilir.0

Yüzyılların deneyimi sonunda ortaya çıkan bu temel hukuk prensipleri, bir
gün  gelir  herkese  gerekli  olabilir..  Siyasetin  uzağında  durmayı  marifet
sanan sporcular ile taraftarlara bugün gerekli olduğu gibi. O bakımdan
sağcı, solcu ve futbolcu demeden, herkesin evrensel kabul gören, hukuk
kurallarının çiğnenmesi halinde sesini çıkartması gerekir…

0 CMK m. 157/1

0 CMK m.153/2



“ŞİKE SORUŞTURMASI” İLAÇ GİBİ GELDİ!..
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, Libya lideri Kaddaf’ye muhalif olan isyancılara
Türkiye adına açıktan destek verdi. Libya’da halen devletin başında meşru
iktidarın  sahibi  Kaddafi  bulunuyor.  Hiç  kuşku  yok  ki,   Kaddafi’ye  göre,
yabancı  devletlerle  işbirliği  içine  girerek,  iktidarı  devirmek  isteyenler
haindir.  Bu tanım bütün devletler  için  geçerlidir.  Davutoğlu,  isyancıların
hakim olduğu Bingazi’de kürsüye çıkıp Kaddafi’ye “ülkeyi terk etmesi ve
iktidarı muhaliflere devretmesi” için çağrı yaptı!..

Davutoğlu  Libya’da  muhataplarının Bingazi yönetimi  olduğunu
söyleyerek,  Kaddafi  ile  köprüleri  de  atmış.  “Bingazi’yi  Kurtuluş
Savaşı’nın Ankara"sına benzeten Dışişleri  Bakanımız,  tarihi  gerçeklere
uymayan bir de gaf yapmış tabi. Bingazi’deki isyancılar, emperyalistlerle
işbirliği  içinde kendi  devletlerine  karşı  başkaldırmış  iken, Kurtuluş
Savaşı’mızı yapan Türk halkı,  tam aksine emperyalist devletlere karşı
bir savaş başlatmıştı…

Benzer  bir  davranış  komşu  ülkelerin  birinin  dışişleri  bakanı  tarafından
Erdoğan  hükümetine  karşı  yapılsa  tutumumuz  nasıl  olurdu  çok  merak
ediyorum. Bugün bu soruyu cevap aramayacağız!…

Aklıma  gelmişken  söyleyeyim:  Türk  Ceza  Kanunu’nun 304 ve 306.
Maddelerine göre, Dışişleri Bakanımızın, Libya ile ilgili yaptığı açıklamalar
suçtur.(*) Aynı suçlar Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’a karşı takınılan
tavır nedeniyle de işlenmiştir. Ne var ki,  Davutoğlu’nu suça azmettiren
ABD yönetimi olduğu için, şimdilik bunun üzerine kimse gidemeyecektir!..

 “Yurtta sulh, cihanda sulh”  bir zamanlar gerçekti, şimdi hayal oldu!..

***

KKTC’de 09.07.2011 günü  temaslarda  bulunan  Davutoğlu:  ”Adanın
birleşmesi  için  201  başında  referandum  yapılabilir”  demiş.
”Ümidimiz  yılsonuna  dek  çözüm.  2012  başında  referandum  ve
Avrupa  Birliği  dönem  başkanlığını  birleşik  Kıbrıs’ın  üstlenmesi”

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/sike-sorusturmasi-ilac-gibi-geldi/


diye  sözlerini  sürdüren  Dışişleri  Bakanı,  bugüne  kadar  savunulan  “eşit
haklara sahip, iki toplumlu devlet” tezini terk etmeye hazırlanıyor gibi.
Rum tarafındaki  nüfusun ezici  çoğunluğu göz önüne alındığında,  hiç  bir
referandumdan Türk tarafının haklarını koruyacak bir sonuç çıkmayacağı
kesin…  Türkiye’deki  halka bu durum nasıl  izah edilecek? Onu da  pek
yakında göreceğiz!..

***

Abdullah Öcalan’ın avukatları aracılığı ile yaptığı, “devlet yetkilileri ile
barış  konseyi  kurulması  için  mutabakata  vardık”  şeklindeki
açıklamanın ardından, Diyarbakır’da olağanüstü toplanan BDP’li belediye
başkanları  ile  il  genel  meclisi  başkanları,  “özerklik ilan edilmesi” için
Demokratik Toplum Kongresi’ne (DTK) çağrı yaptılar. Yerel Yöneticiler adına
Van  Belediye  Başkanı Bekir  Kaya özetle  şunları  söyledi:”2011
seçimlerinde Kürtler statüsüz ve kimliksiz yaşamak istemediklerini
beyan etmişlerdir. Bu nedenle seçim sıradan bir seçim olmaktan
öte  Kürtlerin  ilk  kez  kendi  özyönetim  organlarıyla  kendilerini
yönetme beyanı  olarak  görülmelidir.  Demokratik  ortak  vatanda,
demokratik  cumhuriyet  kapsayıcılığında,  demokratik  özerklik  ile
kendi kendilerini yönetmelerinin seçimi olarak cereyan etmiştir.”

Kürtlerin   “özerklik” ilanı  ile  ilgili  açıklamaları, Güney  Sudan’ın
bağımsızlığını ilan ettiği güne denk gelmiş.  Güney Sudan on yıllar süren iç
savaşın ve iki milyon kurbanın ardından BM tarafından tanınan 193.
ülke  kabul  edildi..  Yeni  ülke,  dünyanın  en  az  gelişmiş  ülkelerinden  biri.
Kuzey ile  Güney arasındaki  sınır  bölgesinde bulunan ve zengin petrol
rezervlerine sahip Abyei bölgesi,  birinci  derecedeki  sorun kaynağı.  İki
taraf da bu bölge üzerinde hak iddia ediyor. Halen Sudan ordusunun işgali
altındaki bölgenin de geleceği belirsiz tabi…

***

Geçen hafta içinde yapılan en dikkat çekici açıklama, Danıştay Başkanı
Hüseyin Hüsnü Karakullukçu’dan geldi: “İdare, siyasi iktidardır. Bizim
derdimiz idare ile sürtüşme yaratmak değil.  Ben burada idareyi
yargılamıyorum”  demiş. Hâlbuki idare ve vergi mahkemelerinin davalı
tarafı her  zaman  idaredir.  Bunun  sonucu  olarak,  gerek  birinci  derece
mahkemesi  olarak  ve  gerekse  temyiz  mahkemesi  olarak Danıştay’ın
görevi  içindeki  tüm  davalarda davalı  idaredir.   Dolayısıyla  idare
mahkemeleri ile Danıştay idareyi yargılarlar. Yeni Danıştay Başkanı’nın tam
aksine bir  beyanda bulunması  manidardır.  Bu açıklamadan anlaşıldığına
göre, bundan  böyle  idarenin  işlem  ve  eylemleri  yargı  denetimi
dışında kalacak!  12 Eylül Halkoylamasında Anayasa değişikliklerine
“evet” demenin sonucunda, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun siyasi
iktidarın kontrolüne geçeceği belliydi.  Adalet Bakanlığı, kurula seçtirdiği
üyeler ile önce Yargıtay’ı sonra da Danıştay’ın yönetimlerini değiştirdiler.
Siyasi iktidar ile uyumlu ve ona bağımlı bir yargı böylece yaratmış oldu.
12 Eylül  Halkoylamasında “evet”  diyenlerin  isteği,  böyle  idiyse o  da
yerine  geldi  elbette!  “İleri  demokrasi”ye geçtik  çok şükür!  İki  kişiden
birinin 2023’e kadar başka bir icraat beklemeden AKP’yi desteklemeleri
için gerekli bütün şartlar oluştu!..



Herhalde  siyasi  iktidarın  icraatlarını  yargılamayacak  olan  Danıştay,
muhalefetin “icraatlarını” yargılayacak!..

***

Yemin Krizi üzerine Başbakan CHP’ye “yargıyı etkilememi” istiyorlar
dilerek yüklendi. Hâlbuki ondan istenen tam tersiydi. Başbakan’ın yargının
üzerinden  elini  çekmesi HSYK’nın  bağımsız  ve  tarafsız  hâkimlerden
oluşturması ile olanakladır. Bu da artık Anayasa sorunu haline gelmiştir. Bu
dönem yapılacak olan yeni Anayasa’da umarız bu hususlara dikkat edilir…
Aksi  halde  bir  daha  “kuvvetler  ayrılığı”ndan  söz  edilemez.  Kuvvetler
Ayrılığının olmadığı bir yönetime ise demokrasi denemez…

***

Geçen  iki  haftanın  gündeme  oturttuğu  dört  temel  sorun  var.
Bunlar:  Yemin  krizi,   “Barış  Konseyi”  konusunda  PKK  lideri  ile
varılan  mutabakat,  Dışişleri  Bakanımızın,  bizim  olmayan  işlere
gereğinden fazla bulaşması ve 2012 başında Kıbrıs’ın birleşmesine
sıcak  bakılmasıdır.  Yıllardır  aksi  yöndeki  açıklamalarla
yönlendirilen  Türk  halkının,  bu  kadar  önemli  konularda  tam
tersine fkirleri  sindirebilmesi  öyle kolay olamazdı.   Bu nedenle
Hükümetimiz  anlayışlı  davrandı  ve  halkın  kafasını  zor  işlerle
meşgul etmemek için “Şike Soruşturması”nı gündeme sokuverdi!
Üstelik  “imam nikahlı  şike”… Anlaşıldığı  kadarıyla  bu  konudaki
soruşturma, seçimlerden çok önce başlamış ve hazırdı.   Sadece
düğmeye basılmayı bekliyordu. Öyle de oldu. Sırada daha neler
var kim bilir? Ama bu olay halkı uzun süre oyalayabilir. Şimdi bakın
bütün kanallara ve rezaletimizi izleyin. Göreceksiniz bütün futbol
yorumcuları,  hukukçu  kesilecekler!..  Yanılıyorsam  özür
dileyeceğim elbette!..

 (*) TCK

Devlete karşı savaşa tahrik

MADDE 304. - (1)  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletine  karşı  savaş  açması  veya hasmane
hareketlerde bulunması için yabancı devlet yetkililerini tahrik eden veya bu amaca
yönelik olarak yabancı devlet yetkilileri ile işbirliği yapan kişi, on yıldan yirmi yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Tahrik fiilinin basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde,
verilecek ceza üçte bir oranında artırılır.

(2)  Bu  madde  uygulamasında,  Türkiye  Cumhuriyeti  Devletinin  güvenliğine  karşı  suç
işlemek  üzere  oluşturulmuş  örgütlerin  doğrudan  veya  dolaylı  olarak  desteklenmesi,
hasmane hareket olarak kabul edilir.

(3) Bu maddede tanımlanan suçun işlenmesi dolayısıyla tüzel  kişiler hakkında bunlara
özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

Yabancı devlet aleyhine asker toplama

MADDE 306. - (1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde,
yetkisiz olarak, yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane
hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan on iki yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Fiil sonucu savaş meydana gelirse faile müebbet hapis cezası verilir.

(3) Fiil, sadece yabancı devletle siyasal ilişkileri bozacak veya Türkiye Devleti veya
Türk vatandaşlarını misilleme tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak nitelikte ise faile
iki yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir.



(4) Siyasal ilişki kesilir veya misilleme meydana gelirse üç yıldan on yıla kadar hapis
cezasına hükmolunur.

(5) Bu maddede yer alan suçun kovuşturulması Adalet Bakanının iznine bağlıdır.

(6) Bu madde hükümleri, fiilî savaş hâlinde ülke topraklarının tamamını veya bir
kısmını  işgal  eden yabancı  devlet  kuvvetlerine  karşı  meşru müdafaa amaçlı
direniş hareketleri hakkında uygulanmaz. 



SEVGİLİ DOSTLARIM;
Analizlerinize temelde bir itirazım yok. Ne var ki, onlara bir husus da ben
eklemek istiyorum. O zaman belki taşlar yerli  yerine oturur.  Bana göre,
Atatürkçülerin çok partili  sisteme (demokrasiye) geçiş tarihi biraz erken
oldu.  Hatta  denebilir  ki,  Cumhuriyetçi  yanlılarının  en  önemli stratejik
hatası  bu  erken  geçiştir.  Devrimler  henüz  içselleştirilmeden  çok  partili
sisteme geçilerek, zaten muhafazakâr ve dindar olan halkın çoğunluğunun
DP’de örgütlenmesine olanak sağlanmış oldu.  Cumhuriyet  düşmanları
da inlerinden çıkıp, onların yanında yerlerini aldılar. Cumhuriyet düşmana
örgütlenme  olanağı  Cumhuriyetçilerin  eliyle  verildi.  Böylece  kontrol
devrimcilerin elinden kaçmış oldu…

Sonraki  yıllar,   bütün  bu  hatanın  telafi  edilmesine  dönük ödünler
vermekle,  yumuşak  geçişe  elverişli  politikalar  geliştirmekle  geçti.  Sizin
hata veya devrimcilikle bağdaşmayan uygulamalar dediklerinizin tümünü
bu  kapsamda  değerlendirmek  gerekir.  Bugün  bile  halkın  oyunu  ve
desteğini alabilmek için yapılmadık şaklabanlık kalmadı. Ben şahsen bu
tür  tribünlere  dönük  ilkesizlikleri  asla  tasvip  etmiyorum.  Ama  ne  için
yapıldıklarını  anlayabiliyorum!..  İktidar  olma  erkini  elinden  kaçıran  CHP,
bunu demokratik  seçimlerle yeniden  ele  geçirebileceğini  umdu.  Bu
umudunu  hiç  bir  zaman  da  yitirmedi.  Bana  göre  ikinci yanılgı da
buradaydı.  Devrimle  iktidara  gelenler,  yeni  rejimi sağlam  kazığa
bağlamadan demokratik  seçimlere  evet  dememeliydi… En azından bir
kaç yıl daha, belki de 10-15 yıl, (bu konuda bir şey söylemek çok zordur)
tek parti dönemi devam ettirilmeliydi…

Eklemek istediğim husus budur. Bence bugüne dek yaşanan sorunlar da
buradan kaynaklanmıştır… Hal böyle olunca yaşanmış gerçeklerin sorun
tarafını (halkın desteğini almak için verilen ödünleri) işin esas gibi görüp
öyle kabul etmek son derece hatalı olur. O bakımdan onları taktik hatalar
gibi  düşünüp,  çözüm  için  yeniden  köklü  kurum  olan CHP’nin içinde
örgütlenmek şarttır. Bunu sanırım siz de kabul ediyorsunuz…

Etmiyorsanız eğer, BAŞKA BİR ÇÖZÜM önerebilmelisiniz…

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/sevgili-dostlarim/


Nitelikli  insanlar CHP’nin  içinde  olunca, CHP‘de  nitelikli  olur.  Fırsatçı
kaypaklarla doldurulduğunda bu defa da yeni arayışlar başlar…

Saygılarımla… 



EN KÜÇÜK HATAYI SAVUNMAK!..
 Nihat CHP’ye hiç oy çıkmayan 8 bin sandıktan birinin başkanıydı.  Son
görüşmemizde,  görevli  olduğu  sandıktaki  üyelerden  birinin,  ortak
arkadaşımız olduğunu anlatarak söze başladı. “Sandıktaki CHP görevlisinin
ismini  vermesem  iyi  olur”  dedikten  sonra  :  “İnsan 40 yıl  arkadaşını
tanımak için uğraş verir mi? Bu kadar zaman, sıfırdan başlayıp 40 yeni
arkadaş yapmaya yeter de artar. Bu konuda kendimi, kazığına dolanıp ipini
kısaltan buzağıya benzetiyorum. Defalarca karar vermiş olmama rağmen,
nedense  elimde  kesin  kanıtlar  olmadan  bir  ilişkiyi  bitiremiyorum.
Doğrusunu  söylemek  gerekirse,  onunla  arkadaşlığımız güven  temeli
üzerinde de hiçbir zaman yükselemedi. 40 yıl bu dile kolay, neredeyse bir
ömür  eder!  Bir  gün  hesapladım;  eşimden  daha  çok  onunla  zaman
geçirmişim.   Geçen  hafta,  tutarlı  davranıp  arkadaşlığımıza  son  noktayı
koydum.  Doğru  yaptığıma  da  inanıyorum.   Bu  gerçeği  önce  benden
duymanı istedim. O nedenle sana anlatıyorum.  Önce o anlatsaydı, yine
ona  inanırdın  diye  korktum!  Biliyor  musun,  ben  ona  hiçbir  zaman  tam
olarak  güvenememişim.  Bunun  nedenini,  şimdi  geçerli  bazı  olgulara
dayandıramam belki. Hayıflandığım şeylerden biri  de onunla paylaştığım
çok  özel  şeylerde  bile  hep  tedbirli  olmuşumdur.  Hakkındaki
düşüncelerimde  yanılmadığımı  seçim  günü  bir  kez  daha  gördüm.  Ne
söylersen söyle, sezgilerime güveniyorum ve kendimi seviyorum dostum”
dedi.

Çayından  bir  yudum aldıktan  sonra,  çocukluk  iyice  açıldı:  “Galiba CHP
yöneticileri  bu  seçimde, kurultay  delegelerine de  sandık  kurullarında
görev vermişler. Bu defa sandıklarda kuş uçurtmayacaklarmış! Özellikle bu
seçim, hayati öneme sahipmiş.  Genel Merkezinizden gelen emir böyleydi:
Görev verilmiş olsun veya olmasın partili olan herkes, görevli olanlar gibi
sandık sonuçlarının Genel Merkez’e ulaşmasına kadar sandık alanlarını terk
etmeyeceklermiş.   Durum gerçekten o kadar kritik  miydi?  Sanmıyorum.
Güya sandıkların başına her iş gelebilirmiş.  CHP’liler seçim günü, takım
halinde tetikte olacaklardı…  Seninki  seçimden önceki  gece,  yıllar  önce
Anıtkabir’den getirip birini de bana hediye ettiğin Mustafa Kemal desenli
kravatını,  kendi elleriyle ütülemiş.  İskarpinlerini de bir güzel boyalamıştı.

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/en-kucuk-hatayi-savunmak/


Geçenlerde  yenge  bize  uğrayıp,  bizim  hanıma  övünerek  anlatmış.  Her
neyse,  seninki  o  gün  kravatı  ile  uyumlu,  bayramlık  elbiselerini  giyerek,
erken  saatlerde  okuldaki  yerin  almıştı.  Yakalarındaki  Atatürk  rozetinden
birbirini  tanıyacak  olan  parti  gözlemcileri,  birer  birer  yanına  gelip,
başlarıyla selamladılar onu.  O da başını hafifçe öne eğip tebessüm ederek,
bütün partililere karşılık vermiş ve ağabey ağırlığını hissettirmişti. Hadi
itiraf ediyorum: Havasından ötürü onu  o gün biraz kıskanmıştım. Ne var ki,
kıskançlığım bizim sandıktaki sonuçlar belli olana kadar sürdü.”

 “Neden sandık  sonuçları  belli  olana  kadar”  diye  sordum.   Söyle  yanıt
verdi:  ”Bizim sandıkta CHP’ye hiç oy çıkmamış. Geçersiz oylar sadece
birkaç taneydi. Bana öyle bakma! Ne dediğimi biliyorum. Biliyorsun ben bu
seçimde “Cumhuriyet Güç Birliği” adayına oy verecektim. Bu sizin için o
kadar  önemli  değil,  onu  da  biliyorum.  Ama  seninki  CHP’ne oy
vermemişti! Buna ne diyeceksin? Son oy pusulasına birlikte baktık. O da
CHP’ye verilmemişti. Göz göze geldik. Yüzü biraz pembeleşti.  Ben diğer
sandık görevlileri bir şey anlamasın diye, onlara zarfları ve oy pusulalarını
yeniden sayma görevi verdim. Her neyse, onun benim durumu anladığımı
bildiğinden eminim. 40 yıldır arayıp da bulamadığım kanıtı  o gün elime
kendisi  verdi.  Bundan  böyle  benim  için,  hiç  tanımadığım  veya  yeni
tanıdığım  fakat  sınırlı  kredi  tanıdığım  biri  gibidir.  O  nedenle  üçümüzün
birlikte yemek yeme teklifini kabul etmedim. Hiç kusura bakma. Bundan
sonra  o  kendi  yoluna,  ben  kendi  yoluma.  Sen  dilediğini  seçebilirsin!
İstersen başka bir gün birlikte oturup yemek yiyelim, biraz daha dertleşiriz.
Ne dersin?”  

Kafamdan aşağıya kaynar sular döküldü. Sırtım terlemeye başladı. Sanki
Urfa  biberi  yemiştim!  Bir  süre  ikimiz  de  susarak  öylece  oturduk.  Aynı
masada oturduğumuz  halde,  ikimiz  de  çevremizle  ilgilenmeye  başladık.
Gerçekten de anlattıkları çok zoruma gitmişti. Sanki karşımda duran oydu.
Kendi  duyacağım  kadar  bir  sesle  mırıldanarak  konuşmaya  başladım:
Geçmişte ben sana yüzde yüz güvenerek sırtımı dönüyordum.  Hala da
dönerim…  Bu söylenenler doğru mu lan?  Bir taraftan partinin kurultay
delegeliği  gibi  onurlu  bir  görevi  üstleneceksin  ve  “eski  tüfek”  olarak
ortalıkta  dolaşıp  partili  gençlere  ağabeylik  taslayacaksın,  diğer  taraftan
sana görev veren partine oy vermeyeceksin. Olacak şey mi bu! Yok artık
daha neler!.. İhanet sözcüğü bile senin bu yaptığını tarife yetmez!…

Gökyüzünü “lazer” gibi tarayan gözlerimiz,  yukarılarda bir  yerde kesişti.
Şimdi konuşma sırası bendedir. Gözlerimi gözlerinin bebeklerine odakladım
ve  azarlar  gibi  bir  ses  tonuyla  konuşmaya  başladım:  Bak  oğlum,
çocukluğumuzdan  beri,  zaten  sende  ona  karşı  bir önyargı var.  Bunu
kendin de söyledin. Zaman içinde önyargını azaltıp yok edeceğine, daha da
pekiştirmişsin. Bence sizin sandıktaki geçersiz oyların biri onundur. Çocuk
heyecanlanıp,  mührü  iki  yere  vurmuş  olabilir.  Ya  da  ne  bileyim,  mühür
doğru dürüst çıkmamıştır belki de ve sen onun oyu olduğunu tahmin edip o
oyu iptal etmişsin. Bu olasılıklar ortada dururken, böyle ağır ve desteksiz
bir suçlama yapmayı sana hiç yakıştıramadım. Bence ona karşı duygularını
bir  daha gözden geçirmelisin.  İlk  fırsatta ondan özür dile diyerek,  ortak
çocukluk arkadaşımızı savunmaya çalıştım…



Bana  ne  söylese  beğenirsiniz?  Çok  haklısınız  elbette.  Tahmin  ettiğiniz
sözleri işittim. Ve o gün söyledikleri beni çok fazla incitmişti. Keşke onunla
hiç bu konuları konuşmamış olsaydım.

”Geçen hafta kahvede Maça Kızı oynuyorduk. O gün biraz dalgındım. Son
el  oynanmış  kartları  doğru  takip  edemediğim için  Karo 2’liyi  çektim ve
maça kızını yedim. Oyunu ben kaybettim tabi. Bana: “Sorsalar idarecisin,
daha 52kâğıda kumanda edemiyorsun, bu kafa ile bir de siyasete girmeye
heveslendin” dedi. Bu sözler üzerine: ” Ben senden çok iyiyim, hiç değilse
kendi  partime oy  vermeyi  becerebiliyorum.  Sen 20 yıldır  siyasetle
uğraştığın halde,  bir karışlık oy pusulasında 6 okun yerini bulup da üzerine
mührü  basamadın.  Oyunu  yakıp  yok  ettin”  dedim.  Hiçbir  bir  yana
kıvırmadan  dosdoğru  şunları  söyledi:  ”Bu  seçimde  bilerek CHP’ye  oy
vermedik, yeni  CHP diye  bir  şey  icat  etmişler.  Ben eski  CHP’liyim!
Bundan böyle yeniden CHP’yi kurmak için mücadele edeceğiz.”  Bunu o
gün oyun masasında söylediğine pişman olduğuna eminim. Ama sözlerini
bir türlü toparlayamadı. Sonra işi dalgaya vurmaya çalıştı yemedi tabi. Bu
sefer  de  inanan  olmadı.  Duydun  değil  mi?  Seninki  kurultayı  toplayıp,
yeniden CHP’yi  canlandıracaklardan  biriymiş!   Yemin  ederim  kurultayı
toplamak isteyenler arasında onun da imzası var. Doğruyu söyledi o gün.
Ama  o  sözler  bir  kere  ağzından  kaçıverdi.  Ben  de  o  sözlerden  sonra,
verdiğim kararın ne kadar isabetli olduğunu anladım. Şimdi geçmiş yıllarda
onu anlamak için harcadığım zamanlara yanıyorum.

Suskunluk  çöktü  masamıza.  Canım iyice  sıkılmıştı.  Çay  bardağını  elime
aldım, o da hava gibi soğumaya yüz tutmuştu. İkimiz de çok sevdiğimiz
çocukluk kahvemizde, büyük olasılıkla ilk defa çaylarımızı iade ediyorduk.
”Sen roman yazarı olmalıymışsın oğlum. Hayal gücün de müthiş iyi. Üstelik
kendi kurduğun senaryolara da inanıyorsun. Sanki sandığın içerisindeydin.
Kimin  nereye  oy  verdiğini  nereden  biliyorsun?  Belki  de  sana  kahvede
söylenen: “Ben bu defa  CHP’ye oy vermedim” sözü gerçek değildi. Sen
onu gerçek kabul edip, hemen üzerine atladın Neden?. Belki seni kızdırmak
ve işletmek için söylemiştir o sözleri. Belki de senin iptal ettiğin oylardan
biri, CHP’nindi  ve ona aitti.  Bütün bunları,  senin içindeki ondan nefret
eden başka biri,  yapmış  olabilir  mi?  Onu eskiden beri  kıskanıyorsun ve
yerin  dibine  batırmak  için  kafanda  kurduğun  şeytanca  senaryoya  dâhil
ediyorsun. 40 yıldır kanıt arayıp bulamadığın için, kendini başarısız kabul
ediyorsun.  Sana  inanmıyorum  yalancı  köpek!”  diyerek  çocukluk
arkadaşlarımdan birini savunayım derken, diğerinin kalbini kırdım…

Arkadaşım beklemediğim kadar sakindi, “en büyük hatayı yap, fakat en
küçük  hatayı  savunma”  özdeyişini  hatırlatarak,  devam  etti:”  Peki
dediğin gibi olsun bakalım.  Bugün bizim sandığı bir kalem geçelim! Peki,
sizin  Genel  Merkezin  ‘8  bin  sandıkta  CHP’ye  hiç  oy  verilmemiş’
şeklindeki  açıklamasına  ne  diyeceksin?  Aynı  açıklama  yapılırken,
Kılıçdaroğlu parti örgütünüzün çalışmadığını da söylemişti. Oy çıkmayan
sandıkların sandık kurullarında görevli parti üyeleriniz vardı herhalde.
Hepsi  de geçersiz  oy mu  kullandılar?!  Eğer  öyleyse,  durumunuz
sandığımdan  çok  daha  kötüdür.  En  güvendiğiniz  adamlarınız,  oy
pusulasında  partinizin  yerini  bulup,  “evet” mührünü  basamıyor  galiba!
Örgütünüz böyleyse eğer, iktidara geldiğinizde ne yapabilirsiniz ki?  Benim



bildiğim  bir  şey  daha  var:  Bu  seçimlerde on  binlerce  sandıkta  da
CHP’ne sadece 1 tek oy çıkmıştır! Hadi bu oyları verenlerin,  CHP’nin
sandıkta görevlendirdiği kişiler olduğunu kabul edelim. Hiç biri  de eşini
veya çocuğunu CHP’ne oy vermeye ikna edememiş! Böyle bir şey kabul
edilebilir  mi?  Daha  kendi  ailesini  bile  inandıramayan  bu  adamlar, 74
milyon  insanı  nasıl  ikna  edip  oylarını  alacaklar?  ”diyerek  taşı  gediğine
oturttu!..

Çok  “küçük” bir  hatayı  savunarak,  büyük  bir  hata  yaptığımı  fark
ettiğimde, vakit hayli geç olmuştu. Garson tam karşımızdaki televizyonu
açıp,  kumandasını  önümüzdeki  masaya  koydu.  Televizyonlar  “parti
büyüğü” Önder  Sav ile  Deniz  Baykal’ın,  kurultayın  toplanması
hususunda anlaştığını(!)  haber  veriyordu.  Kanal  değiştirerek  biraz
ilerledim.  Bütün   yandaş  kanallarda terane  aynıydı:  Kurultayın
toplanması için atılan imzaların sayısı  500’ü aşmıştı!..



SEVGILI DEVRİMCİ ARKADAŞLARIM;

Yazılarıma yaptığınız yorumları ve yazdığınız mektuplarınızı okuyorum. Üç
aşağı  beş  yukarı  aynı  şeyleri  söylüyorsunuz.  Hakkımda  yaptığınız
eleştirilerin  çoğu gereksiz  ve  haksız.  Ama hiç  birine  gülüp  geçmiyorum
ben.  Çünkü  sizi  ve  eleştirilerinizi  tahmin  edemeyeceğiniz  kadar
önemsiyorum. O halde ben de fazla dolaştırmadan sözümü söyleyeyim:
Tespitlerinizin  tümünün altına  imzamı  atıyorum,  her  zaman da  atarım.
Atatürk’ü tanıma konusunda  geçtiğiniz  aşamalar  benimkine  tıpa  tıp
uyuyor.  Atatürk’ü  tanımadan  dünya  liderlerini  tanıma  yöntemi  doğru
değildi! Bu hata bize büyüklük sırasını değiştirtti.

Ben çözüm konusunda  sizden  oldukça  farklı  düşünüyorum.  Gerçi  hiç
biriniz, çözüme dönük fikirlerinizi söylemiş değilsiniz. Sakın bana çözümü;
kimlerin, ne zaman ve nasıl yapacağını açıklamadan “TEK YOL DEVRİM”
olarak dayatmayınız. Yapılmış devrimleri koruyamayan bir toplumdan daha
köklü devrimler yapacağını ummak hayal denizinde kulaç atmaktan farksız
değildir. İnsanları üstünüze güldürmeyin. Ben hiçbir zaman size gülemem.
Bildiğiniz  gibi  halkımız  açtır,  yoksuldur  ve  sefalet  içerisinde  bitap
düşmüştür.  Bu durumu göz ardı  ederek söylediğimiz  hiç  bir  fikrin  ayağı
yerde değildir.

 Bizim gibi geri kalmış toplumların “güce tapındığını” da hiçbir zaman
akıldan  çıkartmayınız.  Halkımız  bir  sosyal  demokrat iktidara  o  kadar
susamış ki, ”devrim” sözcüğü çoğu için hiç biri için bir şey ifade etmez.
Dilerseniz  bu konuyu evinizde annenize,  babanıza,  ya  da  kardeşlerinize
sorun.  Bakın  nasıl  bir  tablo  ile  karşılaşacaksınız.  Ben  bütün
olumsuzluklarına rağmen, ilerici, aydın ve devrimcilerin, CHP çatısı altında
örgütlenmesinin doğru olacağına inanıyorum.

 Bunun için  haklı  nedenlerim var.  Dilerseniz  birisini  söyleyeyim:  Gerçek
Atatürkçüler  CHP‘nde  yerini  aldığında,  her  zaman  sözünü  ettiğiniz
olumsuzlukları,  bizlere  yaşatan  şarlatanlar,  dışarıda  kalacaklar.  Ancak  o
zaman demokrasinin gelişmesi ve yerleşmesi mücadelesi veren CHP,
olması  gereken  yere  gelebilecek.  Siyasi  iktidara  da  alternatif  ancak  o
zaman  olabilecek.   Emperyalizm,  CHP’ni  yedekteki  atı  gibi  görüp
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kullanamayacak! Parti halkın olacak ve her ikisi de sömürülmekten ancak
bu şekilde kurtulabilecektir…

 Başka seçeneğiniz varsa söyleyin? Sizin fikirleriniz için aşağıda çok yerim
var!..

 Arkadaşlar  sadece  doğru  saptamalar  yapmakla  görevinizi
tamamlamış  olamazsınız.  Doğru,  geçerli  ve  uygulanabilir  çözüm
önerileri de sunmak durumundasınız… 

 Hazır sırası gelmişken, size küçük bir anımı aktararak sözlerimi bitireyim:
Bu  yılki  1  Mayıs’ta  Sıhhiye’deki  kutlama törenlerinde,  yaşları  65  ile  70
arasında  değişen  birkaç  devrimci  abiye rast  geldim.  Hal  hatır  sorma
faslından sonra, bana o günü gördükleri  için ne kadar mutlu olduklarını
anlattılar.  Aslında beni  orada gördükleri  için  mutlu  olduklarını  söylemek
istedikleri  açıktı.  Bunu  ben  de  anlamıştım!  Söylemek  istediklerinin  tam
olarak bu olduğuna yüzde yüz eminim. Fakat eski tüfek, cümleyi o şekilde
kurunca, ben de bilerek anlamamış numarasına yattım.

 Ve bir sitemimi dile getirdim. Dedim ki: ”Siz 68 kuşağının devrimcileri; 40
yıl önce ellerinizde kızıl bayraklarınız ile Dil Tarih’in önündeydiniz,  40
yıl sonra da torunlarınızla beraber yine aynı yerdesiniz. Değişen tek
şeyiniz,  saçlarınızın  rengi.  O  zamanki  siyasi  rakibiniz  olan  MTTB
üyeleri,  şimdi  devletin  yönetimindedirler.  Büyük  olasılıkla  onların
dedeleri  de,  Kurtuluş  Savaşına  katılmamıştır.  Çünkü  “rahmetliler”
Cumhuriyetten değil, hilafet ve saltanattan yanaydılar. Tıpkı şimdiki
torunları gibi. Doğal olarak bu düşünceyi paylaşan o günkü insanlar,
Cumhuriyetin kuruluşuna da destek vermemişlerdir. Hatta denebilir
ki,  savaştan kaçan 250 bin  kişinin  torunları  da  bugün  çok önemli
yerlere geldiler. O günün korkakları, emperyalizmi yenen yorgun Türk
halkının arasında kolayca gizlenip, yıllar içinde semirerek bugünlere
geldiler. Şimdi milyonlarla ifade ediliyor olmaları bu yüzdendir. Her
zaman sayısal olarak onlar fazlaydı. Siz ve sizi örnek alan bizler ise,
on yıllardır onları ikna etmekle vakit öldürdük. Aldığımız yol ise, bir
arpa boyu kadar bile değil. Bugün “iki kişiden biridir” dediklerimiz,
başka  gezegenlerden  dünyaya  gelmediler.   Saltanat  ve  Hilafet’in
kaldırılmasından sonra, yer altına inerek örgütlenenler onlardı. İşte o
bağnaz  gericiler,  biraz  tüylendiklerinde  ve  kendilerine  güvenleri
arttığında,  yer  üstüne  çıkarak  Kubilay’ların  kafalarını  kestiler!
Karşılarında güçlü irade gördüklerinde ise, alttan alıp korkak kediler
gibi inlerine girdiler. Fakat siyasi partilerin içindeki mücadelelerini,
hiç bir zaman bırakmadılar. Benim asıl altını çizmek istediğim gerçek
budur.

 Sonunda  simgeleşen  liderleri  Erbakan’ın  öğrencileri  olarak
siyaset sahnesine çıktılar ve gördüğünüz gibi devletin yönetimini
onların eline geçti…  

 Sizler,  az  önce “bugünleri  görmekten mutluyuz”  demiştiniz  ya
sahi,  onların  yerinde  olması  gereken  sizler  değil  miydiniz? O
makamlarda  oturarak,  mutlu  olsaydınız  daha  iyi  olmaz  mıydı?
Belki  bizi  de  bugün  görerek  değil,  gerçek  anlamda  mutlu
edebilirdiniz!”



Eski tüfekler, soruma cevap veremediler; ama konuyu hızla başka yerlere
getirdiler  tabi.  Bilirsiniz,  bizim   klasik  hastalığımızdır:  Ya  durmadan
eleştiririz ya da konuyu değiştirip en iyi bildiğimiz yere getiririz!.. 

 Şimdi aynı soruyu  size soruyorum: Halka önerebileceğimiz bir stratejiniz
var mı? Çözüm önerinizi anlatın lütfen! Anlaşılır bir şekilde olsun ki, hem
biz anlayalım hem de dostlarımızla paylaşayım… 

Kendinize iyi bakın sevgili dostlarım…  

Önerilerinizi bekliyorum…

Ben hep buralarda olacağım…

Saygılarımla…



“ERGENEKON MAHKEMELERİ”
 “ERGENEKON  MAHKEMELERİ” BAĞIMSIZ  VE  TARAFSIZ
OLMADIKLARINI KARAR ALTINA ALDILAR!..

Hükümetin Anayasayı değiştirmek için “fırsat” olarak kullanmak istediği
yapay  kriz,   birkaç  muhalefet  milletvekillerinin  “rehin”  alınmasına
bağlanmış çirkin bir pazarlığı gözler önüne serdi. Bu noktada muhalefetin
görevi: Pazarlığın tarafı olmayı kabul etmek olamaz.  Balbay, Haberal, Alan
ile  Hatip  Dicle  dışındaki BDP’li  bağımsız  milletvekillerini rehine
durumundan kurtarmak yerine,  bu “fırsatı” doğru değerlendirerek,  özel
görevli  ağır  ceza  mahkemelerinin  durumunu  tartışmaya  açmak  daha
isabetli olacaktır…

Kamuoyunun “Ergenekon Mahkemeleri” olarak tanıdığı özel görevli ağır
ceza  mahkemelerinin,  “bağımsız  ve  tarafsız”  olmadıkları,  defalarca
kanıtları  ile  birlikte  gözler  önüne  serilmiştir.  Buna  rağmen,  yeterince
inandırıcı olunamadığı, seçim sonuçlarından ortadadır. DGM’lerin devamı
niteliğinde  olan  özel  görevli  mahkemeler, bağımsız değillerdir.  Bu
düşüncede olanların en önemli kanıtı; Balbay ve Haberal ile ilgili verilen
ve  diğer  mahkemelerin  de  tekrar  ettiği  son  kararlardır.  Özel  görevli
mahkemeler,  milletvekili  seçilen  şüphelilerin  tahliye  taleplerini
reddederken,  gerekçe  olarak:  “Kanıtların  toplanmamış  olması”  ile
“kuvvetli suç şüphesi”nin varlığını göstermişlerdir. Ne yazık ki, bu soyut
gerekçeler ile tutukluluğa karar vermek, içinde bulunduğumuz yüzyılda, bir
tek Türkiye’de söz konusu olabilmektedir. Üç yılı aşkın bir süredir, tahliye
talepleri hep aynı gerekçe ile reddedilmektedir.

Devletin üç yılda getirtemediği kanıtlar ne olabilir? Yoksa ortada kanıt
yok da getirtilmesi mi bahane edilmektedir?  Olmayan kanıtlar üzerinden
“kuvvetli  suç  şüphesi”  nasıl  doğabilir?   Yoksa  olmayan  kanıtların
toplanması  bahane  edilerek,   korku  imparatorluğunun  sürekliliği
sağlanıyor? “Burası Türkiye olur böyle şeyler” demeyin artık!..

http://cemilcan.gen.tr/2010/12/ergenekon-mahkemeleri/


 İkinci kanıt: Diyarbakır Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi’nin, yasal bir
zorunluluk olmadığı halde, Beşiktaş’taki mahkemelerin kararını beklemek
ve  oradan  verilecek  karar  ile uyumlu  karar  vermek zorunda
hissetmesidir. Ahmet Türk’ün bu konu ile ilgili olarak TV’lerde söylediği
sözler henüz yalanlanmamıştır…

 Üçüncü kanıt: Hukukçu olmayan Başbakanın,  bu konu ile ilgili  olarak
seçimden  önce  açıkladığı  yorumu  ve  bu yorumla  örtüşen  şekilde
mahkemelerin  karar  verilmiş  olmasıdır.  Anımsayınız,  Başbakan
seçimden  önce  tutuklu  milletvekilleri  için  :”Seçilmiş  olmaları
parlamentoya  gelecekleri  anlamına  gelmez,  yargının  müsaade
etmesi  gerekiyor”  demişti.  Oysa  tutukluluk,  sadece  bir  tedbirdir  ve
mahkemenin  takdirindedir..  Başbakan  bu  konularda  hiçbir  şekilde  fikir
beyan edemez. Öte yandan bütün çağdaş hukuk sistemlerinde olduğu gibi
bizde de kural “masumluk ilkesi”dir.   Hiç kimse bağımsız mahkemeler
tarafından suçlu bulunup mahkûm edilmedikçe, hükümlü muamelesine
tabi  tutulamaz.  Bunun  doğal  sonucu  olarak  da  herkes  gibi seçme ve
seçilme hakkını kullanabilir. Başbakan ile bazı AKP milletvekillerinin aksi
yöndeki  beyanları,  özel  görevli  mahkemelerce talimat gibi  anlaşılıp
uygulanmıştır.  Bu  son  derece  açıktır!..  Halen  de  yandaş  medya
mensuplarının, çözümü  Başbakan’ın  iki  dudağı  arasında  göstermeleri,
genel kanının bu yönde olduğunu göstermektedir!..

En önemli olan Dördünce kanıt ise: Şüpheli milletvekillerine, mahkemede
sorulan  soruların,  suçlandıkları  konularla  ilgili  olmamasıdır!  Özellikle
Haberal’ın  durumu  bu  konudaki  tipik  örnektir.  “Terör  örgütüne” üye
olmakla  suçlanan  Haberal’a,  ilginçtir  bu  konuda bir  tek  soru  dahi
sorulmamıştır. Ayrıca Haberal ile ilgili tutuklama kararının,  keyf olarak
verilmiş  olduğu,  yargı  kararı  ile kesinleşmiştir.  Hükümet  bu  noktada,
yüksek yargı  ile  inatlaşmaya girişmiştir!  Hükümetin isteğine göre, keyf
karar  veren  hâkimlerin, tazminata  mahkûm  edilmeleri halinde,
hükmedilen  tazminatın  Adalet  Bakanlığı’na  ödettirilmesi  için yasa
değişikliği yapılmıştır. Sadece bu yasa değişikliği bile yargının yürütmenin
etkisi altına alındığını kanıtlamak için yeterlidir. Ne yazık ki, Türk halkı bu
duruma  da  tepkisiz  kalmıştır.  Yargının  yürütmenin  kontrolüne  girmesi
hükümetin   “cesaretle”  atılmış  son  adımıydı.   HSYK’nın  ele
geçirilmesinden sonra yapılan, savcı ve hâkim atamaları ile bütün bu olup
bitenin üzerine dikilmiş flama gibidir…Hukuk ve halk kaybetmiş, fakat AKP
yine halkın oyları ile  galip gelmiştir!..

Bu noktada durup, Haber ile ilgili olarak özel görevli mahkemeye şu soruyu
sormak gerekiyor: “Ergenekon Terör Örgütü”ne üye olmakla suçlanan
Haberal  için hangi  delillerin  nerelerden  gelmesini  bekliyorsunuz?
Balbay ve Alan için de aynı soru sorulabilir kuşkusuz… Hatip Dicle dışındaki
KCK tutukluları için de durumun çok farklı olduğunu sanmıyorum… Çünkü
yürürlükteki mevzuatımıza göre, tümünün seçilme yeterliliği olduğu, YSK
tarafından kabul edilerek  seçimlere katılmaları sağlanmıştır.  Seçimi
kazanan  bu  kişilere, ilgili  İl  Seçim  Kurulları mazbatalarını  vererek
milletvekili seçildiklerini belgelemişlerdir…

Buna  rağmen  çıkartılan  “kriz”  kesinlikle  yapaydır.   Hükümet,  anayasa
değişikliği  yapmak  için  kendine  bir  haklı  bir  zemin  aralamaya



çalışmaktadır.  Muhalefet  partileri  ile  girişilecek  pazarlıkta,  ellerini  daha
güçlü hale getirerek, masaya oturmak istemektedirler.  Bunun için bütün
muhalefet  partilerinden  birkaç  milletvekillerini  rehine olarak
tutmaktadırlar… Asıl demokrasi ayıbı budur işte!..

Hükümetin  “fırsat”  olarak  değerlendirmek  istediği;  rehine  duruma
düşürülen  bu  tutuklu  milletvekillerinin  serbest  bırakılması  karşılığında,
evrensel  hukuk ilkelerine  aykırı  bir  Anayasa  değişikliğini  yapmaktır.
Demokrasiden yana olan güçlerin, bu aşamada yapmaları gereken iş; özel
görevli  ağır  ceza  mahkemelerinin çağ  dışı oldukları  ortaya  koyarak;
ülkemizde güçler ayrılığı ilkesinin AKP iktidarları eliyle yok edildiğini ve
yargının “bağımsız ve tarafsız” olmaktan çıkartıldığını anlatmaktır…

Özel  görevli  ağır  ceza  mahkemelerinin,  bağımsız  mahkemeler  olmadığı
hususunda,  ciddi  bir  kamuoyu  oluşmuştur.  Ne  yazık  ki,  bu  düşünceyi
paylaşanlar  az  olmadıkları  halde,   bir  değişikliğe  neden  olacak  kadar
etkinliğe de henüz ulaşabilmiş değillerdir.  Bu konuda en son yaşananlar
ise,  neredeyse gözden tamamen kaçırılmıştır:  “Balyoz Harekât  Planı”
davasına  bakan  Özel  Görevli  İstanbul 10.  Ağır  Ceza  Mahkemesi,  sanık
askerlerin  “belgelerin  bir  çete  tarafından  üretildiği”  iddiasını,
Genelkurmay’a  sormaya  karar  vermesine  rağmen, CD’lerin  “imajları”
yerine, renkli  fotoğraflarını  savunma  avukatlarına  vermesi,  kabul
edilecek gibi değildir. Bu tutum doğrudan savunmanın kısıtlanmasıdır.
Orijinali  mahkemenin elinde olan kanıtların, birer kopyasının şüphelilerin
avukatlarına verilmemesinin başka ne anlamı olabilir? Sanık vekilleri söz
konusu CD’lerin üretilmiş olup  olmadıklarını  nasıl  ortaya
çıkartabilecekler? Bu olanağın savunmaya tanınmaması, hiçbir gerekçe ile
açıklanamaz.  Mahkeme  kararıyla,  şüphelilerin  savunma  yapmaları
imkânsız hale getirilmektedir..

 Savunma yapılmadan yapılan bir yargılamaya, yargılama denebilir mi?

 Şüpheli vekilleri, böyle bir kuşku üzerine talepte bulunmakta yerden göğe
kadar  haklıdırlar.  Zira  daha  önce  kanıt  olarak  sunulan pek  çok CD’nin,
üretilmiş  oldukları  ve  mahkemelerin  bu  üretilmiş  sahte  kanıtlara  itibar
ederek, sanıkları tutukladığı görülmüştür…

Öte  yandan,  tutuklu  milletvekillerinin  İzmir,  Zonguldak,  İstanbul  ve
Diyarbakır’ın milletvekilleri değil, Türkiye’nin milletvekilleri olduğu ayrı
bir gerçekliktir. Bu husus göz önüne alındığında ise, özel görevli ağır ceza
mahkemelerinin  “tutukluluğunun  devamına”  karar  verdikleri,  sadece
şüpheliler  değil,  ayrıca  Türk milletidir  de! AKP iktidarları  ile  millet
iradesinin yerlerde süründürüldüğü bu olayla bir kez daha kanıtlanmıştır…

Denebilir ki, mahkemeler  kanıt olmadan,  şüphelileri tutuklamaktadırlar!
Anlaşılmaktadır  ki,  iddia  makamındaki  savcılar,  hala  kanıtlarını
mahkemeye  sunamamışlardır.  Peki,  iddianamelerini  nasıl
hazırlamışlardır?  Kanıtları  göremeyen  mahkemeler,  nereye  dayanarak,
tutuklama kararları  verebilmektedirler?  Var olduğu ileri  sürülen kanıtlar
nerededirler  ki,  3 yılı  aşkın  bir  süredir  hala  mahkemeye
getirilememişlerdir?  Hepsinden  daha  önemlisi;  mahkemeye  sunulmuş
kanıtların birer örneği, sanık avukatlarını neden verilmiyor?



Ne yazık ki, bu sorulara iktidar kanadından samimi cevap verecek birileri
henüz çıkabilmiş değildir… Ak oyları ile AKP’yi üçüncü kez iktidara getiren
her iki kişiden birinin, ellerini vicdanına koyarak, bu sorulara yanıt araması
gerekir. Irak’ta  ABD tarafından öldürülen 2 milyon Müslüman’ın kanında
parmak izleri olmadığına inanan bu kitlenin, bu haksızlıklarda, payı olup
olmadığını düşünmesi zamanı çoktan gelmiştir! “Göbeğini kaşıyan bidon
kafalı adam” aşağılamalarına kızarak, tepki olsun diye AKP’ye oy verdik
demek, hiç kimseyi bu vicdan muhasebesini yapmaktan alıkoyamaz. Kaldı
ki, o nitelemeleri  yapanlar da hiçbir siyasi partiye mensubiyeti  olmayan
birkaç yazardı…

Dolayısıyla AKP’ye  oy  veren  yığınların,   kaderlerine  el  koymaları  için
seyirci tribünlerinden inmeleri zamanı gelmiştir.  AKP’nin rejimi değiştirip,
totaliter bir rejime dönüştürmesine dur demelerinin zamanı da tabii ki…
Hatadan  dönmek  için  2015’i  beklemek  gerekmiyor.  Doğru  zamanda  ve
doğru yerde tavır takınmak şimdilik yeterlidir…

Sonuç  olarak:  Tutuklu  milletvekillerini  tahliye  etmeyen özel  görevli  ağır
ceza mahkemelerinin, ret kararına yazdıkları  gerekçe; hukuk dışı  olduğu
gibi aynı zamanda da bağımsız ve tarafsız olmadıklarının bir itirafı gibidir.
İlginçliğe bakın ki,   yıllardır  halka anlatamadığımız  bu gerçeği,  sonunda
kendileri karara bağlamışlar!…

Gerçeği  daha fazla gizleyemediler:  AKP’nin  “ileri demokrasi”  olarak
halka yutturmaya çalıştığı rejim, aslında “ileri faşizm”dir!..



HATİP DİCLE OLAYI BİR KALKIŞMA 
PROVASIDIR!..
Hatip Dicle mezradan büyük şehre göç etmek zorunda kalmış sıradan bir
Kürt  değil.(*)  Bağımsız  Milletvekili  adayı  olarak başvurduğunda,  seçilme
yeterliğine  sahip olmadığını çok  iyi  biliyordu. Demokratik  Toplum
Kongresi‘nin kurulmasına öncülük eden ve bu kongrenin eş başkanlığı
ile sözcülüğü görevini üstlenen Dicle’nin, yol arkadaşları da hiç kuşkusuz
bu  durumdan  haberdardı.  Aralarındaki  organik  ilişkilerden  yola  çıkarak
Abdullah Öcalan’ın da bu durumdan bilgisi olduğunu söyleyebiliriz.

 Buna  rağmen,  Dicle  neden  aday  olarak  gösterilmiştir?  Dicle’nin  yerini
dolduracak  başka  bir  Kürt  yok  muydu?  Peki,  Yüksek  Seçim Kurulu’nun,
önce  bu  adaylığa  “hayır”  demesi,  ardından  Kürtlerin  tepkilerine  göre
kararını değiştirip “evet” demesine ne demeli? Bugün yaşanmakta olan
gerginliğin, önceden planlanmış olduğu ve bu plan içinde YSK’na da bir
rol  verildiğini  söyleyenler  haksız  mı? HSYK,  Anayasa  Mahkemesi,
Danıştay, Yargıtay gibi yüksek yargı görevini yürüten Anayasal kurumların
tamamı, önce yıpratılıp sonra yasal düzenlemelerle ele geçirilmedi mi?
Şimdi sıra YSK’na mı geldi? YSK’yı halkın gözünde yerin dibine batırdıktan
sonra,   üzerinde  ciddi  bir  operasyon  hazırlığı  mı  yapılmış?  İktidar  ve
muhalefetin  bu  olayda  ağız  birliği  edercesine YSK’yı  eleştirmeleri,  bu
endişelere  haklılık  kazandırmıyor  mu?  YSK’nın  yürütmenin  etkisi  altına
girecek şekilde “dizayn”  edilmesi,   sandığa elveda anlamına gelmez
mi?..

Sıradan vatandaşın kafasında oluşan diğer sorular ise,  muhtemelen şunlar
olacaktır:  Hatip  Dicle  madem  milletvekili  olamazdı,  ne  diye  önce
başvurusunu  reddettiler  de  sonra  kabul  ettiler?  Sokak  gösterileri  gasp
edilen hakların geri alınması için işe mi yarıyor ne! Kürtlerin verdiği 80 bin
oy, bu şekilde AKP’ye verilmiş gibi işlem görmüyor mu? Hani bu hükümet
“millet egemenliği”ne çok önem veriyordu? Kürtlerin seçtiği milletvekili
Hatip  Dicle  iken,  o  milletvekilliğini  hukuk  oyunları  ile AKP’ye  ne  hakla
veriyorsunuz?
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Bu sorulara verilecek olan yanıtlar nasıl olursa olsun, Kürt seçmenleri asla
tatmin  etmeyecekler! En  adil  çözüm  Diyarbakır’da  seçimi
yenilemektir!..

Aksi halde gelişmeler İmralı’daki “sayın”ı,  Kürtlerin kafasında bir kez daha
haklı hale  getirilmiş  olacak  ve  Apo’nun  Kürtlere  öğütlediği  “sokak”
yeniden gündeme gelecektir!..   Bu fırsattan yararlanarak “genel af” da
tartışmaya  açılacaktır  kuşkusuz.  Kamuoyu  affa  alıştırıldıktan  sonra,  sıra
Apo’nun  Meclise  doğru  yola  çıkartılmasına  gelecek!  Tezgâh  bu  şekilde
kurulmuş olabilir…

Hatip Dicle ve arkadaşları,  Dicle’nin milletvekilliği için başvurduğu sırada
milletvekili  olma koşullarını  taşımadığını biliyorlardı.  Devletin  buna
rağmen bu açık hukuksuzluğa göz yummayacağı bellidir. O halde istenen
nedir? “Haklı” bir zeminde yeni bir çatışma ortamı yaratmak olabilir mi?
İlk  defa  Kürtler  “haklı”  bir  zeminde  olduklarına  yürekten  inanarak
çatışmalarda yer alacaklar!.. Bu olasılık yabana atılır gibi değil!..

Geçenlerde  yandaş  bir TV kanalında,  “ikinci  cumhuriyet”çilerin
ideologlarından Mümtazer Türköne’yi dinledim. Adam o gün “Türkiye’nin
büyüyerek  küçülmesinden”  söz  ediyordu.  Yanında  onunla  aynı  örse
vuran  çırakları  da  vardı.  Bu  programı  izleyenler  anımsayacaklar:
“Büyüyerek  küçülme!”  demişti  o  gün.   Açıklamasını  da  şöyle  yaptı:
Türkiye’nin Kuzey Irak’ta kurulan Kürdistan ile birleşerek büyümesi, sonra
da  Doğu  ve  Güneydoğu  Anadolu  Bölgesini  de  içine  alarak  “Kürdistan
Eyalet”i  olarak  tanınıp  ayrılması.  Türkiye’nin  büyüyerek  küçülmesinden
bunu anlamamız gerekiyormuş!..  Tam olarak Büyük Orta Doğu Projesi’ni
tarif ediyor bu açıklama!..

Dilerseniz gelişmelere bir de bu çerçeveden bakalım. Hatip Dicle olayı, size
göre de bu plana uyuyor değil mi? Ya da şunu söyleyebiliriz: Türkiye’nin
büyüyerek küçülmesi için düğmeye bu olayla basılmış. Böyle bir oldubittiye
Türkiye  Cumhuriyeti  devleti  boyun  eğemez  elbette. AKP bile  böyle  bir
plana evet diyemez.  İlk bakışta Kürtleri “haklı” bir zeminde gösterecek
olan bu direniş, dalga dalga Anadolu’ya yayılmak isteniyor! YSK isyancıları
“haklı”  zemine  oturtma  görevini  farkında  olmadan  üzerine  almış!  Bu
olayla muhalefet partileri CHP ile MHP de BDP’nin  yanına itiliyor.  Zira
muhalefet partileri, her zaman haksızlığa uğrayanların yanında yer almak
zorundadır.  Diğer  yandan,  onların  milletvekilleri  de  Silivri’de  tutuklu
bulunuyor.  Başbakan  seçimlerden  önce: Seçilmiş  olmaları
parlamentoya  gelecekleri  anlamına  gelmez.  Yargının  müsaade
etmesi  gerekiyor” dememiş  miydi?  Erdoğan  hukukçu  değil  ki.  Hatta
hukukun H’sini  bile  bilmez.  O  halde  bu  sözleri  neye  göre  söylemiştir?
Sadece  bu  sözlere  bakarak  bile,   bugünlerin  çok  önceden  planlanmış
olduğunu söylemek mümkün hale geldi!..

Şimdi gelelim hukuksal durumu irdelemeye:

Anayasamızın 76. Maddesine göre: Yirmi beş yaşını dolduran her Türk (Bu
maddede bile Türk sözcüğünün bir ırkı ifade etmek için kullanılmıyor. Zira
Kürtler  de  bu  maddeye  göre  milletvekilliği  için  başvuruyorlar!)  taksirli
suçlar hariç olmak üzere, toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır



hapis  cezasına  hüküm  giymiş olanlar,  affa  uğramış  olsalar  bile
milletvekili seçilemezler.(**)

Anayasa’daki  bu  düzenleme  doğrultusunda, 2839 sayılı Milletvekili
Seçimi Kanunu’nun11. maddesinde de  benzer hükme yer verilmiştir.
(***)

2005 yılı  Haziran  ayında  yürürlüğe  giren Türk  Ceza
Kanununun53.maddesi  ile  “seçilme  hakkı”  konusunda  bir  iyileştirme
yapılmıştır.(****)

53. maddede; KİŞİNİN SEÇME SEÇİLME HAKKININ CEZANIN İNFAZI SÜRESİ
İLE  SINIRLI  olduğunu  ifade  edilmektedir.  Yani  yasa  demektedir  ki;
kesinleşmiş mahkûmiyetinin infazı tamamlanmamışsa seçme ve seçilme
hakkı da kullanılamaz…

Zira  SEÇME  VE  SEÇİLME  HAKKI 53.maddenin 1/a fıkrasında  açıkça
düzenlenmiş  ve 2.fıkrasında  ise bu  hakkın  cezanın  infaz  süresi
boyunca kullanılamayacağını ifade edilmiştir.

Hatip Dicle 1 yıldan fazla hapis cezası almıştır ve bu hüküm kesinleşmiştir.
YSK daha  sonra  öğrendiği  bu  durumun,  milletvekili  seçilmeye  engel
olduğu saptayarak, adı geçenin milletvekilliğini iptal etmiştir.0 Bunda yanlış
olan nedir?

Dolayısıyla  verilen  karar  yürürlükteki  hukukumuza uygundur.  Hiç  kimse,
hataya düşürdüğü bir kurumun gerekli kararı zamanında almadığı için bir
hak elde edemez.  Kişi bu durumu bilerek yapmışsa, zaten kötü niyetlidir
ve kötü niyetli kişiyi hukuk hiç bir şekilde koruyamaz…

Hatip Dicle müracaat ettiğinde başka bir dava nedeniyle tutukluydu ve bu
davadan hüküm giymemişti. O aşamada tutukluluğunu, önceki kesinleşmiş
mahkûmiyetine mahsup etmek mümkündür ve yapılan budur. Adı geçen
mahsup işlemi sonunda şartla salıverilmiştir.  Fakat infaz tamamlanmış
değildir.  Dolayısıyla  seçilme  yasağı  devam  etmekte  iken,  başvuruda
bulunduğu  için başvurusu  da  geçerli  değildir. YSK’nın  bu  konuda
hataya  düşürülmesi  veya  hata  yapması  Dicle’ye  hiçbir  şekilde  hak
bahşedemez…

Bu açıdan  bakıldığında  Hatip  Dicle,   TCK 53.  maddesi  hükmüne  göre,
seçme  ve  seçilme  hakkını  yeniden  kazanamamıştır. Adı  geçenin
09.06.2011 tarihinde  şartla  salıverildiği,  bihakkın  tahliyesinin
08.11.2011 tarihinde gerçekleşeceği göz önünde tutulduğunda ise; infaz
süresinin tamamlanmadığı son derece açıktır.

Yasal durum bu kadar açık ve nettir.

0 http://www.ysk.gov.tr/ysk/docs/Kararlar/2011Pdf/2011-1022.pdf
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Aslında TCK ile  yapılan iyileştirmeden sonra,   Apo’nun  da  infazı
tamamlandığında, o da  milletvekili seçilebilecektir!.. Sırası gelmişken bu
hususu da belirtmek istedim… BDP içindeki değerli  hukukçular “biz bu
durumu bilmiyorduk”  diyemezler.   O  halde  bile  bile  “lades” neden
dediler?  Her  şeyden  önce  bu  sorunun  da  yanıtını  vermeleri  gerekiyor.
Yürürlükteki  yasalara  rağmen,  ”biz  yine  de  dilediğimiz  kişiyi  aday
yapacağız” diyorlarsa, bu beyan devlete açıktan meydan okumaktır!

Bu haksız direniş üzerinden başlatılacak olan tartışma, Büyük Orta Doğu
Projesi’ne uygun  mudur,  değil  midir? AB ve ABD’nin  bu  gelişmeler
üzerine belirleyeceği tutum ile bu sorunun da yanıtı önümüze gelecektir…
Bu aşamada Balbay ile Haberal’ın tutuklu kalmasını bu olaydan ayrı ayrı
incelemek gerekiyor. Zira iki olayın birlikte tartışılması sonucunda CHP ile
MHP’nin BDP’nin saflarına düşmesi olanak dâhilindedir! O yüzden onların
durumunu başka bir yazıda ele alacağım…

(*) 1979′da  İstanbul  Teknik  Üniversitesi  İnşaat  Mühendisliği  Bölümü’nü  bitirdi.  1970′li
yıllarda Devrimci Doğu Kültür Derneği’nde (DDKD) çalıştı. 1984 yılında gözaltına alındı.
1991 yılına SHP-HEP seçim ittifakıyla Diyarbakır milletvekili seçildi. Daha sonra (aynı yıl)
HEP’e  katıldı.  12  Aralık  1993  tarihinde  DEP  Genel  Başkanlığına  seçildi.  2  Mart  1994
tarihinde TBMM tarafında milletvekili dokunulmazlığı kaldırıldı. Aynı gün, Orhan Doğan ile
Ankara  Emniyet  Müdürlüğü  Terörle  Mücadele  Ekipleri  tarafından  gözaltına  alındı.
Dokunulmazlıkların  kaldırılmasına  dayanak  oluşturan  Ankara  DGM  Başsavcısı  Nusret
Demiral tarafından hazırlanan iddianamede vatan hainliği ile suçlandı. Daha sonra hapis
cezası aldı ve 10 yıl cezaevinde kaldı. 10 yıl sonra tekrar yargılanarak 2004 yılında tahliye
edildi.  Tahliye  edildikten  sonra  siyasi  çalışmalarına  devam  etti.  Diğer  milletvekili
arkadaşları,  Kürt  siyasetçileri  ve  aydınlarla  birlikte  Demokratik  Toplum  Hareketi’nin
kuruluşunda  yer  aldı.  Bu  hareket  bir  süre  sonra  DTP  (Demokratik  Toplum Partisi)’ne
dönüştü. Siyasi yasaklı olduğu gerekçesiyle, Anayasa Mahkemesi tarafından parti üyeliği
düşürüldü.  Siyasi  çalışmalarına  devam  eden  Dicle,  Demokratik  Toplum  Kongresi’nin
kurulmasına öncülük etti ve bu kongrenin eş başkanlığı ve sözcülüğü görevini üstlendi.
2010 Nisan ayında gerçekleşen bir operasyonla örgüt propagandası yaptığı gerekçesiyle
tutuklandı ve halen cezaevindedir.

12 Haziran 2011 tarihinde yapılan 2011 Türkiye genel seçimlerinde BDP’nin desteklediği
bağımsız aday olarak Diyarbakır’dan ikinci kez milletvekili seçildi. Ancak kesinleşen hapis
cezası  nedeniyle  Yüksek  Seçim  Kurulu  kararıyla  milletvekilliği  düşürüldü.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hatip_Dicle

(**) B. Milletvekili seçilme yeterliliği

MADDE  76- (Değişik:  13.10.2006-5551/1  md.)  Yirmi  beş  yaşını  dolduran  her Türk
milletvekili seçilebilir.

(Değişik:  27.12.2002-4777/1 md.) En az ilkokul  mezunu olmayanlar,  kısıtlılar,  yükümlü
olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar, kamu hizmetinden yasaklılar, taksirli suçlar
hariç toplam bir yıl veya daha fazla hapis ile ağır hapis cezasına hüküm giymiş
olanlar; zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye
kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı suçlarla, kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara
fesat  karıştırma,  Devlet  sırlarını  açığa  vurma,  terör  eylemlerine  katılma  ve  bu  gibi
eylemleri tahrik ve teşvik suçlarından biriyle hüküm giymiş olanlar, affa uğramış olsalar
bile milletvekili seçilemezler.

Hâkimler ve savcılar, yüksek yargı organları mensupları, yükseköğretim kurumlarındaki
öğretim elemanları, Yükseköğretim Kurulu üyeleri, kamu kurum ve kuruluşlarının memur
statüsündeki  görevlileri  ile  yaptıkları  hizmet  bakımından  işçi  niteliği  taşımayan  diğer

http://tr.wikipedia.org/wiki/Hatip_Dicle


kamu  görevlileri  ve  Silahlı  Kuvvetler  mensupları,  görevlerinden  çekilmedikçe,  aday
olamazlar ve milletvekili seçilemezler. http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm

(***)   Madde 11 – Aşağıda yazılı olanlar milletvekili seçilemezler:

             a) İlkokul mezunu olmayanlar,

             b) Kısıtlılar,

             c) Yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar,

             d) Kamu hizmetinden yasaklılar,

             e) Taksirli suçlar hariç, toplam bir yıl veya daha fazla hapis veya süresi ne
olursa olsun ağır hapis cezasına hüküm giymiş olanlar,

             f) Affa uğramış olsalar bile;

             1. (Değişik: 2.1.2003-4778/15 md.) Basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet,
hırsızlık, dolandırıcılık,  sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı  iflas gibi  yüz kızartıcı
suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı dışında kalan kaçakçılık suçları, resmî ihale ve alım
satımlara fesat karıştırma veya Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle mahkûm
olanlar,

             2. Türk Ceza Kanununun İkinci Kitabının, birinci babında yazılı suçlardan veya bu
suçların işlenmesini aleni olarak tahrik etme suçundan mahkûm olanlar,

             3. (Değişik: 2.1.2003-4778/15 md.) Terör eylemlerinden mahkûm olanlar,

             4. Türk Ceza Kanununun 536’ncı maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarında
yazılı  eylemlerle aynı Kanunun 537’nci maddesinin birinci,  ikinci,  üçüncü, dördüncü ve
beşinci  fıkralarında  yazılı  eylemleri  siyasi  ve  ideolojik  amaçlarla  işlemekten  mahkûm
olanlar.

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?
MevzuatKod=1.5.2839&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

(****) Belli hakları kullanmaktan yoksun bırakılma

MADDE 53. - (1) Kişi, kasten işlemiş olduğu suçtan dolayı hapis cezasına mahkûmiyetin
kanuni sonucu olarak;

a)  Sürekli,  süreli  veya  geçici  bir  kamu  görevinin  üstlenilmesinden;  bu
kapsamda, Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliğinden veya Devlet, il, belediye,
köy veya bunların denetim ve gözetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca
verilen, atamaya veya seçime tâbi bütün memuriyet ve hizmetlerde istihdam
edilmekten,

b) Seçme ve seçilme ehliyetinden ve diğer siyasî hakları kullanmaktan,

c) Velayet hakkından; vesayet veya kayyımlığa ait bir hizmette bulunmaktan,

d) Vakıf,  dernek, sendika, şirket,  kooperatif ve siyasî  parti  tüzel kişiliklerinin yöneticisi
veya denetçisi olmaktan,

e) Bir kamu kurumunun veya kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşunun iznine tâbi
bir meslek veya sanatı, kendi sorumluluğu altında serbest meslek erbabı veya tacir olarak
icra etmekten,

Yoksun bırakılır.

(2) Kişi,  işlemiş  bulunduğu  suç  dolayısıyla  mahkûm  olduğu  hapis  cezasının
infazı tamamlanıncaya kadar bu hakları kullanamaz.

(3)  Mahkûm olduğu hapis cezası  ertelenen veya koşullu salıverilen hükümlünün kendi
altsoyu üzerindeki  velayet,  vesayet ve kayyımlık  yetkileri  açısından yukarıdaki  fıkralar
hükümleri uygulanmaz. Mahkûm olduğu hapis cezası ertelenen hükümlü hakkında birinci

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2839&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.2839&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm


fıkranın  (e)  bendinde  söz  konusu  edilen  hak  yoksunluğunun  uygulanmamasına  karar
verilebilir.

(4) Kısa süreli hapis cezası ertelenmiş veya fiili işlediği sırada on sekiz yaşını doldurmamış
olan kişiler hakkında birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

(5) Birinci fıkrada sayılan hak ve yetkilerden birinin kötüye kullanılması suretiyle işlenen
suçlar dolayısıyla hapis cezasına mahkûmiyet hâlinde, ayrıca, cezanın infazından sonra
işlemek  üzere,  hükmolunan  cezanın  yarısından  bir  katına  kadar  bu  hak  ve  yetkinin
kullanılmasının  yasaklanmasına  karar  verilir.  Bu  hak  ve  yetkilerden  birinin  kötüye
kullanılması  suretiyle işlenen suçlar dolayısıyla sadece adlî  para cezasına mahkûmiyet
hâlinde, hükümde belirtilen gün sayısının yarısından bir katına kadar bu hak ve yetkinin
kullanılmasının  yasaklanmasına  karar  verilir.  Hükmün  kesinleşmesiyle  icraya  konan
yasaklama  ile  ilgili  süre,  adlî  para  cezasının  tamamen  infazından  itibaren
işlemeye başlar.

(6)  Belli  bir  meslek  veya  sanatın  ya  da  trafik  düzeninin  gerektirdiği  dikkat  ve  özen
yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla işlenen taksirli suçtan mahkûmiyet hâlinde, üç aydan
az ve üç yıldan fazla olmamak üzere, bu meslek veya sanatın icrasının yasaklanmasına ya
da sürücü belgesinin geri alınmasına karar verilebilir. Yasaklama ve geri alma hükmün
kesinleşmesiyle yürürlüğe girer ve süre, cezanın tümüyle infazından itibaren
işlemeye başlar. 

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
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KARARSIZLARIN KURDUĞU PUSUYA 
DÜŞTÜK!..
Belediyeye ait resmi araçlar Ankara’nın bir ilçesinde sandığa seçmenleri
taşıyorlar. CHP İlçe Başkanı durumu İlçe Seçim Kurulu Başkanına şikâyet
ediyor. Hâkim bey oldukça genç ve yeni: “Şikâyetinizi yazılı olarak yapın”
diyor.  İş kalıyor Pazartesiye tabi, kervan yürüyor! Başkan geri dönüyor, il
yöneticilerine  çay söylüyor,  kendi  bir  bardak soğuk  su  içiyor  seçimlerin
üstüne.  Başkan  devam  ediyor  anlatmaya:  “Bu  seçimde  tarikatçılar  hiç
ortalıkta  görünmedi.  Eskiden  sandıkların  etrafından  ayrılmazlardı.  Saat
15.00’i geçti Fetullahçılar da ortalığa çıkmadı hala. Bir hinoğlu hinlik mi
yapacaklar acaba!”…

Yol  üstündeki  küçük bir  beldede,  parti  bayrakları  da kaldırılmadı  henüz.
Yanımdaki yöneticiye: “Günleri mi şaşırdılar bunlar, yoksa yasaklardan mı
haberleri  olmadı”  diye  sordum.  Bayraklar  bizim  partiye  ait  olduğundan
olacak herhalde, sorumu duymazdan geldi. Takip eden ilçedeki, ilk seçim
bürosunun  önünde  durduk.  Elleri  nasırlı,  başı  kasketli  eski  bir  partili,
elindeki  tespih ile  bir  tur  attıktan sonra:  ”  Beyim,   3 gün içinde bütün
köylerin  yollarını  tamamladılar.  Muhtarlara verilen yardımlar  da yerlerini
bulmuş. Bizim köylüler, verdiği sözü tutarlar. Bahçeli’nin  ‘Alın yardımı,
vurun tokadı’ tavsiyesini yerine getiremezler. Köylerimiz çok göç vermiş.
Okullar  da  kapalı  gördüğün  gibi.  Çocuklar  köylerden  ilçe  merkezine
taşınarak  okutuluyorlar.  Köyde  kalanlar  yine  de AKP’ye  oylarını
verecekler!”  Bu tespitlere de bir şey diyemedi bizim tecrübeli yönetici…

Az  ileride  bir  köy  daha  görünüyor.  Orada  durum nasıl  diye  çok  merak
ediyordum. Arkadaşım ne kadar acele ederse etsin, orada durmaya karar
verdim. Daha önceki bir propaganda çalışmamızda, her evin kapısı önünde
bağlı en az  iki köpek görmüştüm. “Bu kadar köpeğe ne gerek var, anaç
tavukların  peşindeki  civcivleri  mi  koruyorlar”  diye  sormuştum  ilk  rast
geldiğim  köylüye.  “Hırsızlar  geceleri  inekleri  ahırdan  çalıyorlar.  Hemen
oracıkta  ineği  bayıltıp,  yarı  canlı  bir  şekilde  iç  organlarını  boşaltarak
götürüyorlar.  Bu nedenle her  evde köpek  besleniyor  bu köyde” demişti
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bana. O gün “Bu kadar köpeği besleme yerine, onlara yapacağınız masrafı
iki bekçiye verseniz daha ekonomik değil mi” diye bir tartışma başlatmak
istedim. Bu hesabı çoktan yaptıklarını, köpeklerin “arpa yalı” yediğini ve
şifresiz olarak yapılmış sınavı, köpeklerin kazandığını, bu nedenle de onları
işe başlattıklarını” söylemişti… Birlikte güldük,  o gün bayağı eğlenmiştik!..

CHP’li kadınlar, ellerinde broşürleri ile saçını süpürge etmiş köylü kadınlara
“Aile  Sigortası”nı  anlatmaya  çalışıyorlardı.  Kadınlar  karşılıksız  olarak
verilecek 600 lira maaşı tebessümle karşıladılar. Hoşlarına gittiğinden mi,
yoksa  inanmadıklarından  mı  belli  etmediler  bize.  “Nereden  bulup
vereceksiniz”  diye  soranlar  da  vardı  elbette.  İktidar  olmaya  şunun
şurasında  ne  kaldı. 12 Haziran’a  birkaç  hafta  kala  bizimkiler  birbiriyle
yarışıyordu.  Ayın 13’ünde,  yöneticilerine  ne  kadar  çok  çalıştıklarını
göstereceklerdi besbelli. Çalışmasına çalışıyorlardı, buna tanıklık edeceğim
her yerde. Ama bir dostumun söylediği gibi “avara kasnak” gibi boş yere
dönüyorlardı.  Sonuca etkili  değillerdi.  Çünkü çalışanlar,  hiçbir  eğitimden
geçirilmeden alanlara yollandı!..

Bizi  bu  seçimde  de  asıl  yıkan  yine kararsızlar oldu.  Yüzde 20’leri
buluyorlardı.  Kararsızlar son  ana  kadar  pusuda bekleyip  duruyorlar!
AKP devleti  yanlarına  koyuyordu.  Onlar:  ”Devleti  karşıya  almaktansa,
devletin yanında olmak daha iyi” diyorlardı.  Etkili alternatif bir fikir de ileri
süremiyordu kimse. Ne de olsa karşılarında devlet vardı. Başka partilere oy
vermeyi düşünen pek çok kişi, rengini bu nedenle belli etmek istemiyor!
Hani  küçük  yerlerde  herkes  birbirini  biliyordu?..  Bu  fikrin  sahipleri
neredeler?  Pusudakiler 12 Haziran  sabahı  oy  verme  kuyruğa  girdiler.
Karanlık  odada  atış  serbestti.  Çoğu  hedefi 12’den  vurdu  tabi.  Hedef
büyütülerek  geldi  önlerine,  oylarını AKP’ye  yüklediler!  Pazar  sabahı  iki
kişiden biri AKP’liydi artık. Geriye ne kalmıştı? Diğer kişiye af etmek ve
onlara  haklarını  helal  etmek!..   Akşama  doğru  pusudakiler,  garip  bir
“tatmin olmuşluk”  duygusu içinde,  kurbanlarına  haklarını  helal  ettiler.
Bizden de helal olsun, hak ettiler!..

Yıllardır  toplumdan  gerçek  kimliklerini  kendilerini  gizleyenler,  evlerine
döndüklerinde  pijamalarını  giymediler.  Aksine  bayramlık  elbiseleri  ile
televizyonun karşısına geçtiler. Kravatları düzgün bağlanmış değildi belki.
Ama asker gibi hepsi sakal tıraşını yaptırmıştı. Şimdi tıraş sırası kendilerine
gelmişti.  Az  sonra  hep  birlikte  evlerinin  balkonlarına  çıkarak,  teşekkür
konuşmalarını icra edecekler. Tıraş serbesttir!

Birazdan CHP’lilere son derslerini de verecekler…

Çünkü onlar beraber yürüdüler yağan yağmurda. Çünkü onlar aynı dağın
yeliydiler!.. Diledikleri yönde esebilirler artık…



TEK SİLAHIMIZ KALDI!..
Ankara’da sağanak var. Bir tarafa iktidarın gerçekleşmesi olanaksız vaatleri
yağıyor,  bir  tarafa  yağmur. 10 dakikada  başkentin  bütün  mazgalları
tıkanmış. Mazgaldan aşağı çöpleri atmak bayağı zorlaşmış. Mayıs ayında
yer altı geçitlerinin tamamını su basmış. 2011’in Başkentinde alt geçitler,
geçit vermiyor artık. Başkent Ankara’da kasetler konuşuluyor ama, devlet
yer altına kaçmış!..

Hükümet tam kadro meydanlara yüklendi.   2023 yılında yapacağı işleri
anlatmakla meşgul. Başbakan biz gidersek “istikrar” bozulur diyor. Recep
Bey  tehdit  ediyor.  Kamu  sektöründe 2.500 işçiyi  çalıştıran  taşeronlar,
sömürü  düzenleri  bitecek  diye  korkuyorlar.  İstikrar  taşeronlarla
özdeşleşmiş! Korku imparatorluğu korosu, ha bire cenaze marşı çalıyor. İş
adamları ve sanatçılar bu koroya bir bildiri ile katıldı. Eczacıbaşı’ndan Ümit
Boyner’e, Orhan Gencebay’dan Minik Serçe’ye; toplasan 15-20 kişi, “ileri
demokrasi”  yalanları  ile  halkı  kandırmaya  uğraşıyor! 12  Eylül
Referandumunda da aynı kişiler ortalığa dökülmüştü, halkı aldatmak için
hep bir ağızdan türkü çığırmışlardı. “Yetmez ama evet” diyenler bunlar
değil miydi? Şimdi de kendilerine, “Demokrasi ve Özgürlük Platformu”
adını  vermişler.  Demokrasiden  zerre  kadar  nasiplerini  almış  değiller.
Demokrasi, çok partili sistemi ve bütün görüşlerin parlamentoya gücü
oranında yansımasını  öngördüğü halde,  bu platform “istikrar”  için  “iki
partili” başkanlık sistemini savunuyor.  Bunun adı,   nasıl  oluyorsa “ileri
demokrasi” olarak konuluyor!..

Belli  ki,  AKP hükümetinin,  halka  vaat  edeceği  bir  şey  kalmamış.  O
bakımdan  bu  defa  seçmeni  aldatmak  için,  medyatik  isimler  sahaya
sürülüyor. Öyle ya “Minik Serçe” ve arkadaşlarının bildirisi ile halkın bir
kez daha aldatılması mümkün görünüyor…

Başbakan’ın İstanbul için hazırladığı “İstanbul Kanalı” ve “İstanbul’a iki
şehir”  gibi  çılgın  projeleri  tutmayınca,  bu  defa  da  Ankara  için  “çılgın
projeler”  yapılmış.  Büyükşehir  Belediyesi  personeli  ile  belediye
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şirketlerinin 4 bini  bulan  çalışanlarına,  Ankara  Ticaret  Odası’ndaki
toplantıda, bu saçmalıkları alkışlatılmış!…

Ankara  halkı  için AKP iktidarının  öncelikleri  şöyleymiş:  Ankara’ya
Ortadoğu’nun en büyük hayvanat bahçesi ile Eskişehir yolu üzerinde bir
botanik  bahçesi yapacaklarmış.  Ülkenin  en  pahalı  şehrinde  yaşayan
Ankaralılarla, alay etmek ben buna derim. Ankara’nın Güney’ine 500 bin
kişilik yeni bir de şehir kuracaklarmış. Bunun anlamı; büyük şehirlere olan
göçü durduracak  tedbirlerin  alınmayacağıdır.  Tarım  ve  hayvancılığın
bitirilme noktasına getirildiği ülkemizde, büyük şehirlere göç zorunlu hale
gelmiştir.  Ne yazık ki, tarım ve hayvancılığı canlandırmak ve geliştirmek
için hükümetin söyleyeceği bir tek sözü kalmamıştır. Bir süre daha göçü
yönetecekleri ortaya çıkmıştır.  Tarih boyunca tahıl ambarı olarak bilinen
ülkemiz,  bugün 100 ayrı  devletten tarım ürünü ithal  etmek durumunda
bırakılmıştır.  Tohumu bile ithal ediyoruz, ne ayıp! Tarım ve hayvancılığın
bitirilmesinin doğal sonucu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu devlet eliyle
boşaltmaktır elbette. “Kürdistan”ın ilanı için alt yapı böyle hazırlanıyor.
İnsansız  topraklarda  bir  tek  güvenlik  kuvvetleri  kalsa  ne  olur?  Bir  gün
onların geri çekildiğini düşünün, aynı gün, ayrı bir devlet fiilen kurulup ilan
edilebilir!..

Ne  işe  yarayacaksa  Kızılay, Selçuklu  mimarisine göre  yeniden
tasarlanıyor.  Bu  saçmalığa  da  çılgın  projeler  arasında  yer  vermiş  Bay
Tayyip. Şehri makyajlayıp, süsleyerek halkın geçim sıkıntısına ve işsizliğe
çare  bulacak  değil  elbette.   AKP iktidarda  kalırsa  eğer,  adalet
arayışlarında da büyük patlama olacağı kesin. Bu durum çılgın projeler ile
itiraf  ediliyor.  Bu  nedenle  Ankaralılara  daha  büyük  bir Adalet  sarayı
gerekli  görülmüş.  Tıpkı  Diyarbakırlılara  istihdamı  artıracak  yatırımlar
yerine,  modern ve büyük bir cezaevi reva görüldüğü gibi…

Radar tasarım ve üretim merkezi de Gölbaşı’nda kurulacakmış. Uzay ve
uydu merkezi  TAI tesisleri  içinde faaliyete  geçirilecekmiş.  Bütün bunlar
Ankaralıyı ne kadar ilgilendiriyor? 40bin kişilik bir de stadyum vaadi var, o
biraz farklı.  Gençlerin spor yapması için düşünülmüş bir tek tesis yok.
Ankaralının yeri,  yine tribünlerde seyirci olarak planlanmış. Demek ki,
AKP’nin  istediği;  sportmen  değil, taraftar olan  gençlikmiş.  Her  halde
ancak  taraftar  olan  bir  gençlik,  AKP’ye  transfer  edilebilir.  Hükümet,
gençliği bilerek cahil bırakıyor. YGS sınavından 38 bin gencin sıfır alması,
başka nasıl açıklanabilir?..

Şimdi  sıkı  durun;  daha  önemli  bir  projeyi  açıklıyorum:  Ankara’nın
Hıdırlıktepe’sine bir  inanç ve tarih müzesi inşa edilecekmiş! Anlaşılan
AKP bir daha iktidar olursa, “Ilımlı İslam”ın Anadolu’da yayılacağı yeni bir
dönemi başlatacak. Bu dönemde diğer inançlar da doğal olarak müzeye
kaldırılacakmış!  Yoksa  yaşamakta  olan  inançlar  için, müzeye ne  gerek
var?..

9 yılda 9 metre bile metro kazmayan bir iktidar, yeni dönem için metroları
bitireceği sözünü veriyor! Sanki 9 yıllık iktidarı süresince, elini tutan vardı.
Görüldüğü  gibi AKP ülkenin  petrole  olan bağımlılığını artıracak
yatırımlardan asla vazgeçemiyor. Örneğin, Ankara-Niğde, Ankara-İzmir ve
Ankara-Samsun otoyolları yerine,  bu hatlara tren yolu döşemeyi  vaat



edebilirdi. Belli  ki onların derdi yol ile değil… Yolsuz kalan yandaşlara iş
bulma hazırlığı  yapılıyor.  En büyük yolsuzlukların, oto  yol  ihalelerinde
yapıldığını sağır sultan bile biliyor…

Gerçekte  bu  projelerde AKP’nin  halka  vaat  ettiği  yeni  bir  şey  yok!  Bu
nedenle  de  “Yaptıklarımız  yapacaklarımızın  teminatıdır”  diyorlar.
Dilerseniz bir de 9 yıllık iktidarları boyunca ne yaptıklarına bakalım: Vergi
vermeyen 16 bin kişiye 620 milyar lira faiz ödemişler. Yoksullaştırdıkları
halka ise, yardım olarak, sadece 54 milyar lirayı dağıtmış hükümet. Her
yıl36,8 milyar lira faiz ödemişler.  Övündükleri tek şey, bir zamanlar haram
dedikleri, fakat şimdi dağıttıkları bu faizler!…

Halkımızın  en  temel  sorunu  olan beslenme,  her  gün  daha  da  kötüye
gitmektedir.  Ne yazık ki, 2011’in Türkiye’sinde, açlıktan ölen bebekler
vardır. İşsizlik derseniz  o  da  almış  başını  gitmiş. 1988-2002 yılları
arasında ortalama işsizlik, %8 iken, AKP’nin iktidarda bulunduğu 2003-
2010 yılları arasında, %11.2’ye çıkmıştır. Hükümet, özelleştirmelerden
aldığı  paraları  yandaşlarına  dağıtmış,  işsizliği  azaltmak  için bir  tek
yatırım dahi yapmamıştır…

AKP hükümeti, 9 yılda halk için ne yaptığının hesabını vermeden, yeniden
oy  isteme  hakkına  sahip  değildir.  Şimdi  biz  soruyoruz: 9 yılda,
özelleştirmelerden başka  ne  yapmaya  başladınız  da  bitiremediniz?
Hangi  bitmeyen  yatırım  için  bir 4 yıl  daha  yetki  istiyorsunuz? 9 yılda
yapsaydınız, elinizi tutan mı vardı? İktidara bu sorular sorulduğunda çok
kızıyor, cevap veremiyor. Bu nedenle, 12 yıl sürecek hayali projelerden
söz  ediyor.  “Türkiye  Hazır Hedef  2023” sloganını  neden  üretmişler
dersiniz?  Erdoğan  bizden 12 yıl  daha  istiyormuş!  Bu  süre  içinde  “
İstanbul’a kanal açacağım” diyor. İki de şehir. Hazret Ankara’ya ise,
bir  şehir  yapmayı  vaat  ediyor.  Kanal  ve  yeni  şehirler  halkın  ihtiyacı
değiller!..  Kanal  belki  Rusların  ihtiyacı  olabilir,  kim  bilir!..  Halka  yeni
şehirler değil, iş lazım iş!.. İki şehir nedir ki? İstanbul’dan bile bu haliyle
dört tane şehir yapılabilir. İki yakaya iki ayrı tabela koyup, iki de valilik
açtınız  mı,  oldu size iki  şehir.  Ama tabela karın doyurmuyor ki!..  Halkın
ihtiyacı İstanbul ve Ankara gibi büyük kentlere yerleşmek değil.  Bu halk
sadaka değil;  iş  istiyor  beyler.  İşi  olan  insanlar,  aşlarını  kendileri
pişirebilir!..

Aslında AKP hükümetleri,  Cumhuriyet  tarihi  boyunca  biriktirdiğimiz
varlıklarımızı  satarak,  “stratejik-model  ortak”larının  işlerini  görmüşler.
Bir de bu arada yandaşlarını kayırmıştır  tabi.  Halk için yaptığı bir tek
icraatları  yok.  Takım  halinde,  her  Allah’ın  günü  Tunus,  Cezayir,  Mısır,
Yemen, Ürdün, Suriye, Lübnan ve Irak’ı gezip duruyorlar. Çünkü Erdoğan,
bu  ülkeleri  parçalamayı öngören, Büyük  Ortadoğu  Projesi’nin  eş
başkanlığını  üstlenmiş.  Bu  halka  bir  gün  bile,  hakkıyla  başbakanlık
yapmamıştır… Erdoğan’ın tek projesi Büyük Ortadoğu Projesi’dir.  Diğer
projelerinin tümü aldatmacadan ibarettir…

AKP 2002’de  sıfır terörle teslim aldığı  devleti,  bugün terörist  başı  ile
“müzakere” eder hale getirmiştir…



Başbakan daha dün, insanca çalışma koşulları için greve giden hekimlere,
“istediğiniz  yere çekin gidin” demiştir.  Böyle  bir  Başbakan dünyanın
neresinde görülmüştür?..

Aralık 2002’de devletin borcu 148,5 milyar dolar iken,  Aralık 2010’da
borcumuz 306,1milyar dolara çıkartılmıştır…

Aralık 2002’de iç borç stoku (yani devletin vatandaşa olan borç toplamı)
149,9 milyar  lira  iken,  Aralık 2010’da  bu  miktar 352,8 milyar  liraya
çıkmıştır…

Aynı şekilde Aralık 2002’de özel sektörün dış borcu, 43 milyar dolar iken,
Eylül 2010’da bu miktar 178,7 milyar dolara çıkmıştır…

Bunun neresi zenginleşmedir?

Bu nasıl bir idaredir, bu yönetimin neresinde istikrar vardır?

AKP iktidarı, ülkemizde tarımı ve hayvancılığı bitirerek, çiftçiye en büyük
kötülüğü yapmıştır.  Bir  zamanlar  bu milletin  efendisi  olan Türk köylüsü,
yabancılara satılan bankalara borçludur artık. Birer birer yabancıların eline
geçmiş olan bankalar, çiftçinin traktörünü ve tarlalarını hacız etmişler.
Aralık 2002’de çiftçilerin banka borcu 5,1 milyar lira iken, Aralık2010’da
bu  miktar 23,8 milyar  liraya  ulaşmıştır.  Çiftçinin  borcu  yaklaşık 5 kat
artmıştır. Çiftçinin dostu olmak böyle midir? Hangi yüzle bir dönem daha
iktidar olmak istemektedirler anlamak mümkün değildir!..

Hayvancılık konusu ise tam bir rezalettir. Ülkemizde Kurban Bayramı’nda
kesilecek  hayvan  kalmamış.  Uçakla  Arjantin’den hormonlu  kurbanlık
inek ithal  eden  hükümet,  pişkin  pişkin  kapımızı  yine  çalmakta  ve
utanmadan  oy  isteyebilmektedir.  Ucuza et  ithal  ederek  hayvancılığı
öldüren bunlar değil midir?..

Sonuç olarak söylenebilir ki,  Birinci Dünya Savaşı’ndan çıktığımız, 1919
yılının  ekonomik ve siyasal şartlarından çok daha iyi değil durumumuz.
Bu  nedenle İkinci  Kurtuluş  Savaşımızı başlatmak  zorundayız…  Hem
ekonomik hem de siyasi alanda yürüteceğimiz  bu onurlu savaşta yer
almak, savsaklanamaz  bir yurttaşlık ödevimizdir!..

12  Haziran bu  nedenle  çok  önemlidir…  Tek  silahımız  kaldı,  o  da
oylarımızdır!..



RECEP BEY, RECEP BEY KENDİNE GEL!..
AKP’li  magandalar, Karadenizliler Derneği’nin (KAR-DER) her yıl yaptığı
geleneksel yayla şenliklerinin bu yıl neşesini kaçırttı. AKP iktidar olmadan
önce, diğer bölgelerin insanları, Karadenizlilere gıpta ile bakardı. Onların
bir birini  ne kadar tuttuğuna inanırlardı.  Hatta Karadenizliler için “üniter
yapının harcıdırlar” diyenler de vardı. 9 yıldır öyle değil, AKP girdi araya
mertlik  Karadeniz’de  de  bozuldu.  Virüs  bulaştırdı  bölgenin  insanına.
Bölünme  Karadeniz’den  başladı.  “Ötekileştirme  siyaseti”nin
Karadeniz’den meyveleri  toplanabilir  artık. AKP önce kendi  yandaşlarını
ötekileştirdi,  sonra  “öteki”  kavramını,  kendinden  olmayanları  tarif  için
genişletti.  Bu şekilde merkez muhafazakâr sağ kitle içinden geçişleri  de
ortadan  kaldırıp,  kendine  sürekli  beslenebileceği  bir  alan  yarattı.
Yandaşlarını  ötekilere  karşı  kışkırtmaktan çekinmedi.  Hatta  işi küfür ve
hakarete kadar götürmeyi özellikle teşvik ettiler.  Başbakanı örnek alan
bazı  Karadenizliler,  kendilerinden  olmayan  görüşlere  hakaret  ve  küfür
etmeyi, hak olarak görmeye başladı!..

Bu söylediklerim duyumlara değil, bir gün önce yaptığım gözlemlere bağlı
olan  tespitlerdir. KAR-DER  kendini  siyasi  partilere  aynı  yakınlıkta  veya
uzaklıkta  gören  doğru  bir  çizgi  benimsemiştir.  Kendini  siyaset  üstü  bir
yerde tanımlamaya saygı duyulur, sonuçta o bir tüzel kişiliktir. Bu yüzden
şenliğe  katılan  siyasi  parti  temsilcilerinin,  sadece  kendilerini
tanıtabilecekleri kadar bir konuşma hakkı tanınması yanlış değildir. Çizilen
bu çerçeve, Karadeniz dernekçiliğinin geleneğinde de uygun düşer.

Şenliğin  ikinci  günü,  ilk  konuşmayı  yapması  için  söz  verilen CHP’nin
Ankara 1. Bölge Milletvekili Adayı İlyas Güven Eroğlu, dernek tarafından
belirlenmiş  çerçeve  içerisinde  kalarak,  düzeyli  ve  içerikli  bir  konuşma
yaptı. Arkasından söz alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli,
saygısızca  yayla  şenliklerini  miting  alanına  çevirdi.  AKP’nin  kurt
politikacısı, fırsatı ganimet gibi değerlendirdi. Partisinin “çılgın projeleri”ni
özetleyip,  Karadenizlilerden üçüncü kez  daha oy  istedi.  Her  fırsatı  halkı
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aldatmak için kullanan bu zihniyeti,  ne yazık ki utangaç ve aşırı  saygılı
dernek yöneticileri  bu pazar  susturmayı beceremedi!..

İktidara gelirken halka verdiği sözleri yerine getirmek için gerekli çabayı
göstermediği ve BOP’nin Eş başkanlığını kabul ettiği için, AKP’den istifa
edip, MHP’ye  geçen  dürüst  milletvekili M.  Zekai  Özcan,  konuşması
sırasında; AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Gedikli’nin sözlerine cevap
vermek zorunda kaldı.  Bu konuşmadan sonra, CHP’nin Ankara 2. Bölge
Adaylarından Prof. Dr. Ali Rıza Erbay’a konuşma sırası geldi. Sözlerine
Bülent  Gedikli’nin  şenliklerde  siyaset  yapılmayacağına  ilişkin  yapılan
centilmenlik  anlaşmasına  uymadığını,  bu  nedenle  bazı  eleştirilerine  ve
projelerine cevap vermek istediğini söyledi. Dinleyiciler arasındaki birkaç
AKP’li,  son derece terbiyesiz bir  şekilde Hocaya küfür ederek, kürsüyü
terk  etmesini  istediler.  Küfrü  duyan CHP’liler  ile  şenliklerin  güvenliğini
sağlamakla görevli olan ORAN Güvenlik Şirketi’nin sağduyulu elemanları,
birlikte Karadenizlilerin yüz karası olan bu densizleri, alandan çıkartmaya
çalıştılar. Şenliklerin tadı bu noktada kaçtı işte. Ben de bire bir yaşadığım
bu gerçeklerden yaptığım bazı tespitleri, sizlerle paylaşmak istedim bugün.

 Yaşanan  kısa  gerginlikten  sonra, AKP’nin  kiraladığı  magandalar:  “Biz
buraya  eğlenmek  için  geldik.  Burada  kimse  siyaset  yapamaz.
Yapana  da  küfrederiz”  diyerek,  kendilerini  savunmaya  çalıştılar!
Savunma bu kadar basit. Bu beyler, AKP Genel Başkan Yardımcısı Bülent
Gedikli’nin,   AKP hükümetlerinin icraatları ile seçim vaatlerini dinlerken,
anlaşılan bayağı eğlenmişlerdi!.. Ne zaman ki diğer partilerin temsilcileri,
eleştiri  haklarını  kullanmaya  başladılar;  o  zaman  bu  “delikanlıların”
sinirleri de bozulmaya başladı. Tıpkı liderleri gibi. Başladılar örnek aldıkları
Recep Bey gibi, kendileri gibi düşünmeyenlere küfürler savurmaya. Burada
ilginç  olan  bu  “Bey”lerin  küfür  etmeyi  kendilerine  “hak”  görmeleriydi.
Mizah  yaptığımı  sanmayın.  Arbedenin  tam  ortasında  kalmıştım.
Söylenenleri  kulaklarımla  duydum.  Bu ilkel  savunmayı  duyunca kendimi
tutamayıp: “Madem siyaset yapanlara tepki göstermeyi kendinize
hak görüyorsunuz, burada asıl siyaset yapan Bülent Gedikli’ydi ve
siz  onu  alkışladınız.  Neden  ona  karşı  da  aynı  tepkiyi
göstermediniz”  dedim.  Bu  “değerli”  hemşerilerim öylece  trene bakar
gibi  gözümün  içine  bakıp  durdular.  Öfkeden  burunlarından  dumanlar
çıkıyordu.  Belli  ki,  hangi  konuşmaların  “siyaset  yapmak”  anlamına
geldiğini  ayırt  edecek  birikime  sahip  değillerdi.  Sonra  anlaşıldı  ki,
kendilerine ezberletilen düşünceye karşı yapılan, eleştirel her düşünceyi
“siyaset yapmak” olarak bellemişler!.. Yazık ki, ne yazık hemşerilerime!..
Cahil  kalmak  sanki  boyunlarına  farz  idi.  Ankara  gibi  bir  başkentte,
geçirdikleri bunca yıl heba olmuş. Hiç mi taş taş üstüne koyamadınız bu
süre içinde? Sizleri kim sahipsiz bulup, iğfal etti beyninizi? O insafsızlar, bu
kadar etkili bir zehri, ne zaman attı önünüze?..

Bundan böyle Karadenizlilerin  birbirine tutkun olduğuna kimse inanmaz.
Zaten de değiller artık. Uniter devletin harcı bu tetikçi maşalardan olamaz!
Harcı bir yana bırakın, en basit çayır duvarında moloz olarak bile giremez
bunlar!  Ama  oyları  fazladır,  demokraside  galip  gelebilirler.  Benim
Karadenizli  hemşerilerim, her nedense sahnenin en iyi görülebilin yerine
asılan ve Balalılara “ağa” olarak dayatılmak istenilen İ. Melih Gökçek’i,



kendilerine   “Efsane  Başkan”  olarak  tanıtan  pankarta  seslerini
çıkartamadılar!   Nedense  bu  pankartı siyasi de  bulmadı  benim
kullanılmaya  alışık  hemşerilerim!  Sorsalar,  bir  zamanlar  doğruya  doğru,
eğriye eğri derlerdi! Sözü fazla uzatmaya gerek yok işte. AKP  virüsünü
Karadeniz’e  bulaştırmış bir  kere…   9 yılda “toprağım” sözcüğünü dahi
kirlettiler!..

***

Recep Bey’i örnek almış hemşerilerim, başka ne yapabilirlerdi? Duydunuz
mu  bilmem,  son  günlerde  Recep  Bey,  korku  imparatorluğunu  iyice
yerleştirmek için yeni bir suç icat eylemiş! Henüz kanununu çıkartamamış
ama savcıları eliyle yürürlüğe sokmuş yeni cezayı. Adına bakın ne demiş:
”Halka devlete karşı isyan hissini uyandıracak terör yöntemlerine
başvurmak.” Ankara’da Hopa olaylarını protesto ederken gözaltına alınan
gruplar,  bu  uydurma  suç  ile  suçlandılar!  Önümüzdeki  günlerde  Recep
Bey’in  fikirlerine  karşı,  fikir  ileri  sürenlerin  tutuklanmasına  sakın
şaşırmayın. “Kanunsuz suç ve ceza olmaz” ilkesi bir kere çiğnenmeye
başladı  mı,  kimse  ne  zaman  hangi  suçla  suçlanacağını,  nerede
tutuklanacağını bilemez. Her şey Erdoğan’ın iki dudağı arasında olur…

Anlaşılan  İngiliz  “The  Economist”  dergisinde  yayınlanan  “Oyunuzu
CHP’ye verin” başlıklı makale Başbakan’ı çok kızdırmış. Recep Bey, belki
de bu nedenle AKP’yi eleştiren gazeteci Nuray Mert’e ağır hakaretlerde
bulundu…

Recep  Bey,  büyük  olasılıkla  aynı  kızgınlıkla  panzerin  üstüne  çıkarak,
hükümetin orantısız güç kullanmasını eleştiren Diltaş Aktaş’ı “kadın mıdır
kız  mıdır,  bilemem”  diyerek  aşağılamıştı…  Acaba  benzer  bir
tanımlamayı, başarılı hemşerimiz Prof. Dr. Ali Rıza Erbay’a küfreden kendi
militanları  için de yapabilecek mi? O hemşerilerimiz için de  “erkek mi
gay miydiler bilemem” diyebilir mi?..

Recep Bey,  bu kızgınlıkla olsa gerekir çevre il  ve ilçelerden otobüslerle
İzmir’e yığdırdığı kömür ve makarna kurbanlarının önünde, “Kör ideoloji
İzmir’i  esir  almış  vaziyette”  diyerek,  İzmirlilerin  ideolojisini  de
aşağıladı… Onun asıl  derdi;  İzmirli  gençlerin  ne  içtiğiydi.  Güya  mitinge
gelirken yol üstünde bir yerlerde gençleri görmüş. Sere serpe çimenlerin
üstüne oturmuşlar, yiyip içiyorlarmış… Bu açıklaması üzerine “Biz kimin
yemesine  içmesine,  giyimine  kuşamına  karıştık?”  diyerek
özgürlüklere  ne  kadar  saygılı  olduğunu yutturmaya çalışmış!..   Bu  defa
“aksırıncaya kadar, tıksırıncaya kadar içiyorlar” dememiş!..

Recep Bey, on binlerce kız çocuğunun elinden tutarak onlara annelik eden,
okumaları  için  burs  veren  ÇYDD’nin  rahmetli  Başkanı  Türkan Saylan’ın,
1976 yılında kurduğu İstanbul  Lepra Hastanesi’nin  “kar etmiyor” diye
kapatmış.  Neden?  Türkan  Saylan’ın  adını  duyunca,  Recep  Bey  rahatsız
oluyor.  Öyle  ya  da  böyle,  sağlıkta  özelleştirmelerin  geldiği  son  halka,
cüzamlı hastalarımızı vurdu…

Bir  de  tevil  kaldırmaz şu  sözleri  dinleyip,  öyle  karar  verin.  Teröre  karşı
mücadelede üstün başarı gösteren efsane komutan, Öcalan’ın Türkiye’ye
getirilmesini organize eden Özel Kuvvetler eski komutanı MHP İstanbul 1.
Bölge  Milletvekili  Adayı Engin  Alan için  Recep  Bey  bakın  ne  demiş:”



Ayağa kalkmayan korgeneral bedelini ödedi, gideceği yeri buldu”
dedi.  Biliyorsunuz halen Silivri  Cezaevinde bulunan Alan, Özel  Kuvvetler
Komutanlığı’nın  Amerika’nın  etkisinden  kurtulmasında  önemli  görevler
üstlenmişti.

PKK’ya  af  çıkartılmasının  düşünüldüğünü  söyleyen  Arıç’ın  bu
açıklamasından sonra, akıllara şu soru takıldı: Engin Alan gerçekte neyin
bedelini  ödüyor?  Bu  sorunun  cevabını,  olup  biten  her  şeyle  birlikte
düşünmeye devam edelim. Virüs bize de bulaştı mı acaba ne dersiniz?..

Peki  biz, 9 yıl 2 dönem Recep Bey’i  başımıza  oturtarak  neyin  bedelini
ödemişiz?

İnadımızın mı, yoksa Recep Bey’i bizden biri sanmamızın mı? Bunu hiç
düşündünüz mü?.. Aynı hataya bir daha  düşmeyelim!..



İMARATORU KORKU SARDI, İMPARATOR 
YALANA SARILDI!..
10 Haziran günü yapılan Tandoğan Mitingi’ni  görüp de korkmamak ne
mümkün Recep Bey. Yağmur bardaktan boşanırcasına yağıyor sözü durumu
anlatmaya yetmedi o gün.  Sırılsıklam olduğu halde yanımdan ayrılmayan
bir  hemşerim  “Solaklı  deresi  göğe  yükselip  üstümüze  çevrilmiş”
dedi.  Yüz  binler  alanı  terk  etmiyor  yine  de.  Görüntüler  yıllar  önce aynı
meydanda  yapılan  Cumhuriyet  Mitingini  aratmıyordu.  Halk  kararlı
adımlarla iktidara yürüyor belli.  Korku İmparatoru Recep Bey korkuyor!..
150 televizyon  ile 172 radyodan  aynı  anda  yayımlanan  programda,
terörist  Abdullah  Öcalan  için  Bahçeli’ye  atfen  “İdam  eder  ya  da
çekilirdim” diyor. Recep Bey halkı aldatmaya devam ediyor hala: “İdamın
affı yetkisi öldürülenin ailesine aittir. Kalkıp devlet böyle bir affı
getiremez” diye ekliyor…

Oysa 2004 yılında  yapılan  anayasa  değişikliği  ile TERÖR SUÇLARINA
İDAM CEZASINI KALDIRTAN kendisi idi…

Öte  yandan, Terörle  Mücadele  Yasası’nda  değişik  yaparak  Abdullah
Öcalan’a AF  GETİREN yine  kendisi  değil  miydi?.. CHP ve MHP karşı
gelmeseydi eğer, Apo bugün dışarıda örgütünün başında olacaktı!..

Recep bey Bahçeli’ye ne diyor özetle? İktidarda iken Apo’u assaydın
da bu iş kökünden çözülseydi. İktidarda olmak her istediğini yapabilme
imkanı tanıyorsa, 9 yıldır sen iktidardasın, buyur as da görelim!.. Asamaz!
Çünkü bunun için Türk Ceza Kanunu’nda bir değişiklik yapmak gerekiyor.
Aleyhte yapılacak olan değişiklikler ise, geriye yürümezler. Bu bir
temel ceza hukuku kuralıdır. Aksi halde hiç kimse, bugün yaptığı ve suç
olmayan bir eyleminden ötürü, gelecekte cezalandırılmaktan kurtulamaz!
Demek  ki,  Recep  Bey,  bu  kurala  “saygılı”  olduğu  için, Apo’nun  idam
edilmesine  olanak  sağlayan  bir  yasa  hükmü çıkartamıyor!  Ama 9 yıllık
iktidarı süresince, çiğnemediği neredeyse hiçbir hukuk kuralı kalmamış. O
başka bir şey! Recep Bey bu kuralı da çiğneyiverse ne olurdu? Diğerlerini
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çiğnediğinde ne olduysa aynı şeyler olur elbette. Hiçbir şey!..  Hatta daha
da çok oy alır ve üçüncü kez iktidar olur. Peki, bunu neden yapamıyor
dersiniz?..

Bence Apo’nun idamını önce kendisi istemiyor!..

Bahçeli’ye gelince; ABD Apo’yu teslim ettiğinde tek başına iktidar değildi.
Her dilediğini yapamazdı. Kaldı ki,  MHP tek başına iktidar olsa bile Apo’yu
Türkiye’ye teslim eden ABD, idam edilmemesini şart koşmuştu. Yani
Türkiye  ile ABD arasında  bu  konuda  (yazılı  olmasa  da)  bir anlaşma
yapılmıştır.

Recep  Bey  Bahçeliye  ne  diyor  şimdi?  Bu  anlaşmaya  uymayıp Apo’yu
assaydın!  Kendisi  bütün hukuk  kuralarını  çiğnemiş  halde  iken,  bir  kural
daha  çiğneyemiyor,  ama  Bahçeli’den  uluslar  arası  bir  anlaşmaya
uymamasını isteyebiliyor hazret. Türkiye Cumhuriyeti bir muz cumhuriyeti
mi?  Recep  Bey,  madem  o  kadar  kabadayısın,  Süleymaniye’de  Türk
askerlerinin başına çuval geçirildiğinde neden sesini çıkartmadın? Kandil’e
yapılan askeri operasyonu tamamlamadan neden durdurdun? O zaman bu
ülkenin  başbakanı  sen  değil  miydin?.. Habur’daki  çadır  mahkemelerini
kurdurmanı unutmadık!  O günlerin unutulduğunu mu sandın?

O halde bugün,  Bahçeli’yi  ne diye haksız yere suçluyorsun? 9 yıldır  bu
halkı  aldattığın yetmedi mi? Yalan yanlış propagandalar ile daha nereye
kadar gidebilirsin?

Korkuyorsun değil mi?

Korkmakta  haklısın! 10  Haziran günü  Tandoğan’da  toplanan  kararlı
kalabalığın, Cumhuriyet’in bekçileri olduğunu nihayet anladın!.. İzlemeye
yüreğin  dayanabilirse  eğer,  bir  de 11  Haziran’ın  İzmir’ini  seyret.
Gündoğdu  Meydanı’na  kendiliğinden  gelecek  olan,   yüz  binler  de
Cumhuriyetin bekçileridir…

Korkmakta haklısın Recep Bey!..

 “Korkuyorlar,  korkacaklar,  korksunlar!..”    sözleri  sizin  için  yazılıp
okunuyor!..



KASET TERTİBİNİN HEDEFİNDE TÜM 
CHP’LİLER VARDIR!
Bu hafta 20 Eylül 2008 günü haksız yere tutuklanan Teğmen Mehmet Ali
Çelebi’ye oynanan oyunları yazacaktım. Gizli tanıklar, sahte kanıtlar, masa
başında uydurulmuş senaryolar, neler neler… Masumiyet ilkesinin önemini
anlatacaktım.  Soruşturmayı  yürüten  savcıların,  şüphelilerin  lehinde  ve
aleyhinde olan tüm delilleri  toplaması  gerekir  diyecektim.  Sonra  da 20
Mayıs 2011’den20 Eylül 2008’i çıkartabilir misiniz diye soracaktım size.
Ne  buldunuz  çıkartma  işlemi  sonunda?  Yoksa  unuttunuz  mu  bu  basit
aritmetik işlemini? 2 yıl 8 ayın ne demek olduğunu biliyorsunuz umarım!..
Annenizin  karnında  kaldığınız  süre 9 ay 10 gündü…  Olaya  bir  de  bu
yanından bakın!..

Şimdi  kendinizi  o  genç teğmenin  yerine  koyun.  Sevdiklerinizden ve her
şeyden uzakta,  bir  loş  oda içinde geçiyor  çoğu zamanınız.  Tek başınıza
yaşıyorsunuz  bu  hücre  içinde.  Filmlerde  gördüğünüz  her  şey  başınıza
gelmiş.   Ne  zaman çıkacağınız  hakkında  ise,  en  küçük  bir  fikriniz  yok.
Suçsuz olduğunuzdan yüzde bin beş yüz de eminsiniz!.. Yine de aklınıza
acaba sorusu gelip  takılıyor.  Aklımda kalmayan bir  suç mu işlemiştim?!
Kâbus gibi bir şey.  Aklınızı yiyeceksiniz. Aleyhinize olan bütün kanıtları tek
tek  çürüttünüz.  Avukatlarınız  gece  gündüz  çalışmış.  Onlara  göre  de
yapılması gereken her şey fazlasıyla yapılmıştır.  Avukatlık mesleğinin ne
kadar  gerekli  olduğunu özgürlüğünüzü kaybettiğiniz  ilk  gün anlamıştınız
zaten.  Her  geçen  gün  yeniden  “hukuki  yardım”  daha  da  değerlendi
gözünüzde. Sağlık  yardımından az  kalır  bir  yanı  olmadığına  yemin
edebilirsiniz bugün…

Özgürlüğünüz 3 hâkimden  ikisinin  bu  gerçeği  anlamasına  bağlandı.
Anlamıyorlar mı? Yoksa anlamak mı istemiyorlar!..  Türk insanına ne oldu
bu  son  yıllarda?..  Bu  kadar  da  vurdumduymaz  olunur  mu? Emniyetteki
ifadeniz sırasında cep telefonunuza  “sehven” örgüt üyelerinin telefonları
yüklenmişti.  Bunu  anlayabilirsiniz.  “Sehvendir,  olabilir”  dersiniz.
Yıllarınız,   tanımadığınız kişilerin telefon numaralarını kendi telefonunuza
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yüklemediğinizi anlatmakla geçti… Sonunda devletin ilgili  tüm kurumları
köşeye sıkıştığı için “sehven” dediler. Diğer  uydurulmuş kanıtlar için karşı
kanıtlarımız yeterli kabul edilecek mi?.. Çanakkale’yi ve Sakarya’yı okurken
yaşamamışsanız,  burada  bir  saat  bile  dayanamazsınız.  Kafayı  yersiniz,
işiniz biter!..

İçeride bu tür sorular bitmez. Hele de en kötü ihtimalden başlarsanız, asla
sonunu  getiremezsiniz.  Size  “karşı  taraftan”  birilerinin  yardım  etmesi
gerekir. O kişinin dost veya akıllı  biri olması da gerekmez!  Bu tezgâhı
planlayanların içinden,  budala bir kamu görevlisi, en çok işinize yarayacak
olanıdır.  Aklımı  kaçırdığımı  düşünmeyin.  Ne  dediğimi  biliyorum ben.  Şu
geldiğimiz  günlere  bakın.  Suçsuz  kişilerin,  suçsuz  olduklarını
kanıtlayabilmeleri, kanıt toplamakla görevli kamu görevlileri içinden ahmak
insanların  varlığına  bağlıdır.  Onların  yapacağı  ahmaklığı,  yakalamaktan
başka  çareniz  kalmamış.  En  geçerli  savunmaya bakın  siz!..   Atatürk’ün
Türkiye’sinin  getirildiği  durumu bırakın  artık.   Akıllar  topluca tutulmuş…
Mantıklar devre dışı bırakılmış!.. Kimsenin umurunda değil!..

***

Beklenen  kasetler  bu  hafta  sonunda  ortalığa  saçılmış  yine. AKP
Türkiye’sinde her türlü rezillik diz boyu. Başbakan ana muhalefet partisinin
genel başkanına  “kaset mamulü genel başkan” diyor!  Başbakan bu
sözleri MHP yöneticilerinin  özel  yaşamlarına  dair  kasetlerin
yayınlanmasından bir gün sonra söylemiş. Onları da ahlaksızlıkla suçlamış.
Oysa  bir  başbakanın  görevi,  bu  kepazeliğin  daha  fazla  yayılmasını
önlemekti.  Recep Bey ise nedense tam tersini yapıyor. Oy avcılığında  bu
çirkin taktik bir işe yarayacak mı göreceğiz!..

TV kanalları  ile  yandaş  internet  siteleri, MHP yöneticilerinden  Mehmet
Ekici’nin,  bir  öğretmen  hanımla  öpüşürken  kaydedilen  görüntülerini
görücüye çıkartmış. Odada dolaşan 4-5yaşlarında bir de kız çocuğu var.
Pırıl  pırıl,  afacan  bir  şey… O  hala  Ekici’nin  getirdiği  oyuncak  kutusunu
açmakla meşgul..

Siyasetçilerin  özel  yaşamını  kamuoyu merak eder.  Olabilir.   Bu nedenle
onların özel yaşamları haber edilir. Nitekim IMF’nin Başkanı da benzer bir
nedenle  hapistedir  ve  bütün  dünyada haber  konusu  edilmiştir.  Olaydan
önce, Fransa Cumhurbaşkanı’nın rakibi idi, şimdi ise değil. Bu şekilde de
rakipler diskalifiye edilebilirmiş!.. Bize ne!.. IMF Başkanı, kaldığı oteldeki
bir  hizmetçi  kıza  cinsel  tacizde  bulunmuş.  Olayı  komplo  diyen  de  var,
demeyenler  de.  Söylenenler  doğru  da  olabilir,  olmayabilir  de… Ama  o
olayda IMF Başkanının  özel  yaşamı  dışında,  kimseninki  teşhir  edilmiş
değildi!.. Bizdeki olay ise öyle değil. İlk bakışta gözden kaçırılmak istenen
bir  şey  var.  Burnumuzun  ucunda  duruyor.  Kadın  ve  çocuğu  elbette.
Denebilir  ki,  Mehmet  Ekici’nin  özel  yaşamındaki  olağan  dışılıklar  haber
konusu  edilebilir.  Ona  amenna.   Ama  aynı  haberin  içinde  geçen,  fakat
korunması gereken bir anne bir de çocuk var!. Ey necip Türk milleti; bunu
da görmezden gelecek misiniz?   Anne ile  çocuk  habere  kurban edilmiş
durumdadır…  Kendinize  gelin.  Genç  bir  kız  çocuğunun geleceğinin  bir
haber uğruna kâbusa çevrilmesi ile bir kadının özel yaşamına bu şekilde
tecavüz edilmesi hangi insaf ve vicdana sığar? En basitinden, hiçbir insan



anne  ve  babasını seçme  hakkına  sahip  değildir  denebilir  mi?  Hani
“suçların şahsiliği” ilkesi  gereğince, suçu işleyen cezasını  çekerdi? Bu
olayda hiçbir suçu olmayan o çocuk, hayatı boyunca ödeyemeyeceği bir
cezaya çarptırılmadı mı? Aynı şekilde kadının da özel yaşamına tecavüz
edilmiştir. Zinayı suç olmaktan çıkartan AKP’nin,  iktidarını sürdürmek
için, zinadan medet umar hale gelmesi daha da büyük rezillik değil mi?..

Bir başka açıdan bakıldığında, olayların arkasındaki planın, çok daha farklı
kurgulandığı  görülebilir.  Bir  siyasi  iktidar,  belden  aşağı  işlere  tenezzül
edebilir mi? İki partili sisteme beş kalmış ise, edebilir elbette,  neden
etmesin ki? İş iktidarın sürekliliğine dayanacaksa,  rezilliğin bini beş para
etse de AKP için ne yazar!..

Diğer yandan bu tür olaylar,  hükümetin gidici olduğuna da işaret eder.
Hiçbir hak ve özgürlüğü tanımayan bu hükümetin, birkaç oy uğruna en
temel  değerleri  çiğneyip  geçmesi,   bu  fikre  kanıt  olarak  gösterilebilir.
Kasetleri yayınlayan sitenin parasını kredi kartıyla ödeyen kişinin,  AKP’li
olması, kredi kartı ödeme belgelerinin ortaya çıkması, AKP’lileri savunma
yapmaya mecbur bırakmıştır.  Dinlemeler,  ses  kayıtları,  sahte bilgi-belge
üretimi, gizli kamera çekimleri ve siyasi şantajlar gırla gidiyor… Olaydan
kim yararlanmıştır ve kim yararlanmaya çalışıyor? Bu soruların yanıtlarını
düşünmeden  kimseleri  suçlamayın!..  Sonuçlardan  zanlıya  gitmek  çoğu
zaman işe yarayabilir…

Aydınlık Dergisi, bir tertip üretim merkezini çok önceden teşhir etmişti.
16 Mart 2008tarihli  sayısında 35 kişilik CIA-Pentagon uzmanlarından
oluşan bir  karma heyetin,  Türkiye’ye geldiğini  haber vermişti.  Bu heyet
halen  ülkemizde  midir?  Amacı MHP’yi  meclis  dışında  bırakmak  olan,  o
büyük senaryoya göre, iki partili başkanlık sistemine geçilecekmiş!..
Başkanlığa da eş başkan Erdoğan, yakışır mı yakışır… Hazret son 9 yılda
her  türlü  deneyden  geçirilmiş.   Tebligat  işlerinde  de  oldukça  başarılı.
Maşallah hiçbir dersten de sınıfta kalmamış…

Kiralık siyaset bilimciler ve AKP’nin kurmay kadrosu,  bu stratejiyi bayağı
beğenmiş gibiler. Onlara göre Türk halkının %70’e yakını muhafazakâr ve
sağ görüşlü. Mecliste iki parti kaldı mı işleri daha da kolaylaşacak. Solun
% 50’yi bulması hayal gibi bir şey. Her geçen gün yeniden parçalanıyor.
Ondan sonra istenildiği kadar seçim yapılsın AKP her zaman iktidardır!..
Bütün bu rahatlık için, bugün bu kadar rezalete de katlanır hükümet… O
bakımdan  kimse  bu  kaset  operasyonunun MHP’ye  yapıldığını  sanarak
kendini  aldatmasın.  Operasyonun  asıl  hedefinde  oturan  CHP’dir. MHP
meclis dışı bırakılınca, CHP çok kolay rakip haline getirilmiş olacak.

Bu nedenle denebilir  ki,  her  iki  kaset  olayının da mağduru CHP’dir.   O
bakımdan MHP’nin  meclis  dışında bırakılmasını  hedefleyen,  bu okyanus
ötesi büyük operasyona, hep birlikte karşı koymak zorundayız. Sorun tek
başına MHP’nin  sorunu değil, hepimizin sorunudur!..



DEDEKTİF ÇAVUŞ MHP’LİLERİ UYARIYOR!..
Muhabirimiz Neşe  (N)  ile Dedektif  Çavuş’un   (D.Ç.) Pazar  günü
yaptıkları  röportajı,  gazetelerdeki  yer  sıkışıklığı  yüzünden,   buradan
yayınlamak zorunda kaldık.

Geçen  haftanın  her  gününü  Ilgaz  Dağları’ndaki PKK’lı  teröristlerin
izlemekle  geçiren  Dedektif  Çavuş,  ayağının  tozu  ile MHP’ye  kaset
skandalını  düzenleyen ahlaksızların  peşine düştü.  Az  önce ofisine  gelen
ünlü  dedektife,  bazı  sorular  sorduk.  Deneyimli  dedektifin  yanıtlarını
oldukça ilginçti.  Paylaşıyoruz:

 (N):

-Sayın  Dedektif  Çavuş;   Baykal’ın  kaset  skandalından  sonra  aynı
“röntgenciler”  bu  defa  da  MHP’nin  yönetim  kademelerinde  görev
yapanların özel  hayatlarını internet  üzerinden  yayınlamaya  başladılar.
Devlet  Bey  yayınları  yapan  internet  sitesinin  sahibi  ile  ilgili  olarak,
Hükümete  bazı  sorular  yöneltmiş.  Adı  geçen  kişinin  Küçükçekmece
Belediyesi’nde AKP’nin meclis üyesi olduğu söylentileri ortalıkta dolaşıyor.
Başbakan:  ”Yahu kendi eşiyle mi bir şey oluyor da özeli  oluyor?”
diyerek, bu durumu miting meydanlarında konuşuyor. Bir başbakan böyle
bir durumu siyaset malzemesi yapabilir  mi? Sizin yaptığınız çalışmaların
sonunda  ulaştığınız  bazı  kanıtlar  nelerdir?  Kamuoyu  ile  paylaşacağınız
hangi bilgilere ulaştınız?

(D.Ç.)

-Neşe Hanım kızım; arkada arkaya çok soru sordun.  Önce sorularını  bir
sıraya koyalım.  Biliyorsunuz soru sormak bizim işimizdir.   İçinde cevabı
verilmiş sorularınızda var.  Önce onları bir ayıklayalım. Bu millet o kadar
saf  değildir  ha!  Ne  zaman  Osmanlı  tokadını  kime  indireceği  pek
kestirilmez.  Dilerseniz  önce  benim  bazı  açıklamalarım  olacak  onları
dinleyin. Sonra size kanıtlarımı açıklarım.

(N):

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/dedektif-cavus-mhplileri-uyariyor/


-Peki, buyurun efendim.

(D.Ç.)

-Yüzde 99’u  Müslüman  olan  bir  toplumda,  değer  yargılarının,  öncelikle
yürürlükteki yasalara,  sonra dinin hükümlerine,  daha  sonra  da
geleneklere göre oluştuğunu söylemeye gerek bile yoktur bilirsiniz. Gerek
Baykal ve  gerekse MHP’nin  yöneticileri,  eski  Ceza  Kanunumuza  ve
dinimize  göre  “zina”  olarak  tanımlanan  eylemi  yapmakla  suçlandılar!..
Hükümet  isteseydi,  bu  konudaki  iğrenç  yayınları  internet  ortamından
kaldırabilirdi. Bilerek birkaç gün geciktiler. Bu gecikme sonucunda mümkün
olan en fazla sayıda insan, bu görüntüleri izlesin ve bu ilgili kişiler hakkında
olumsuz bir yargıya sahip olsun istediler. Hukuk Devletinde bu yapılanın
çok ayıp bir şey olduğunu belirtmeliyim. Ahlaki değildir… Belden aşağıya
siyaset buna denir. Ve Türk toplumunun ihtiyacı asla bu değildir…

 (N):

-Zinayı suç olmaktan bu hükümet çıkarmadı mı?

(D.Ç.)

-Ben de tam o konuya gelecektim. Zinayı suç olmaktan çıkartan bu
hükümettir! Siyasetini zina üzerine kuran da bunlardır. Yasalarımıza göre
zina diye bir suç yoktur. Dolayısıyla hükümetin,  zina yapanları kamuoyuna
teşhir etmesinin  altında  başka  sebepler  aramak  gerekir.  Halka  vaat
edecek bir şeyi olmayanların başvurduğu yöntem işte. Söyleyecek sözleri
kalmayanlar başkasının uçkurunu açarlar…

(N):

-Amaç bazı siyasi aktörleri kamuoyu önünde itibarsızlaştırmak mı?

(D.Ç.)

-Kesinlikle öyle. Tam olarak yapılmak istenen odur işte. Çünkü yürürlükteki
yasalarımıza  göre  suç  olmaktan çıkartılan  bir  eylem,  sadece dinimize
göre günahtır.  Biliyorsunuz bu hüküm, Ahret Gününe kadar yürürlükte
kalacak. Çünkü bir Tanrı buyruğudur…

(N):

-Sonra ne olacak?

(D.Ç.)

-Sonrasını  ben nereden bileyim. Öteki dünyada Huriler olacaktır.  Kutsal
kitap  öyle  diyor.  Dileyen  ve  hak  eden  her  erkeğe  dilediği  kadar  Huri
verilecekmiş. Neyse istersen bu alana da fazla girmeyelim, konu dağılır. Biz
önce  bu  dünyada  neler  olduğunu  anlamaya  çalışalım.  Bu  dünya  daha
önceliklidir. Yüce dinimize göre, bir kadınla bir erkeğin, birlikte olmasının
zina  suçunu oluşturabilmesi için, kadının evli olması şarttır.  Ancak o
zaman dinimize göre zina edenlere ceza verilebilir….

(N):

-Zinanın cezası “Recm” midir?

(D.Ç.)



-Hayır! Asla değildir. Bizim dinimizde “recm” cezası yoktur.  Biliyorsunuz
“recm”  demek,  kadını  beline  kadar  toprağa  gömüp,  taşlayarak
öldürmektir. Çok vahşice bir cezadır. İlkel ve barbar kabilelerde bile böyle
bir ceza uygulanmamaktadır. Yüce dinimize göre ise, “zani ve zaniyeye
80-100 değnek vurulur”. Yani zina eden erkek ile kadına değnek vurma
cezası vardır. “Recm” dine sonradan sokulmuş keyfi bir cezadır!..

 (N):

-Yüce Allah’ın  bir  suça verdiği cezayı artırmak mümkün müdür,  bu ne
cüret?

(D.Ç.)

-Haşa!..  Böyle  bir  şeye  teşebbüs  etmek bile  “şirk  koşmak”  sayılır.  En
büyük günahtır  ve  affı  bile  yoktur.  Ama tarihin  bir  döneminde bu ceza
uygulanmıştır. Bizim dinimizde “recm” cezası yoktur. Dine yeni hükümler
sokulunca, artık o yeni bir din sayılır ve bizim dinimiz olamaz.  Dinden
bazı hükümleri çıkartmak da aynıdır. Örneğin “Ilımlı İslam” denen din
böyledir. Bu teşebbüslerin hepsi Tanrı’ya “şirk koşmaktır”…

 (N):

-İran, Suudi Arabistan ve diğer bir kaç şeriatla yönetilen ülkede bu ceza
hala uygulanıyor, onların dini için başka bir din mi diyeceğiz?

(D.Ç.)

-Ne istiyorsan onu diyebilirsin. Bizim Çaykaralı ünlü bir Cansız Hoca vardı,
vaktiyle sormuşlar. O da :“Bizim dinimizde “recm” cezası yoktur” demişti.
Buna fetvaya göre, sorunuzu kendiniz cevaplayabilirsiniz… İsterseniz biz
yine asıl konumuza dönelim. Daha çok  söylenecek söz var…

 (N):

-Buyurun sizi dinliyorum efendim.

(D.Ç.)

-Şimdi  bu MHP’li  arkadaşların,  dinimize  göre   “zina”  suçunu  işleyip
işlemedikleri  hakkında  bir  şey  söyleyebilmek  için, birlikte  oldukları
hanımefendilerin evli olup olmadıklarını bilmemiz gerekir.

(N):

-Kadınların kimliği açıklanmamış galiba!..

(D.Ç.)

-Evet ben de öyle biliyorum. Öyleyse yapılana “iftira atmak” veya hafif
tabiriyle  “gıybet yapmak” denir. Bu iki eylem de dinimize göre “zina”
suçundan daha büyük günahlardır.

(N):

-Yani bu görüntüleri yayınların ve gıybet edenlerin işlediği günah, daha mı
büyüktür demek istiyorsunuz?

(D.Ç.)

-Kesinlikle. Aynen onu söylüyorum.



(N):

-Başbakan miting meydanında bu konuyu açtığına göre, belki de onun
bildiği bir şeyler vardır. Ne dersiniz?

(D.Ç.)

-Onun ne bildiğini ben bilemem. Bildiği ne varsa kamuoyu ile paylaşsın.
Eğer  Başbakan’ın  görevleri  arasında,  siyasi  rakiplerinin  özel  hayatlarını
inceleyip, kamuoyu ile paylaşmak varsa, bunu yapsın. Her şeyden önce
bu kasetlerdeki  kadınların durumu önemlidir.  Dikkat  ettiyseniz  bu
açıklama, Anneler  Günü’nde  yapılmıştır.  Bir  taraftan  “Ben  annelerin
ayağının  altını  öperim”  diyeceksin,  diğer  taraftan  bu  kadınları  teşhir
edeceksin.  Onların  anne  olup  olmadığı  biliniyor  mu?  Ne  anneler  günü
kutlaması  ama!  Bu  hiç  de  soylu  bir  davranış  değildir.   Bir  an  için  bu
ilişkinin, Başbakanımızın isteğine de uygun olarak, erkeklerin özel hayatı
sayılmayacağını kabul edelim. Aslında bal gibi de özel hayatlarıdır. Ama biz
Başbakan öyle dediği için biz de şimdilik öyle kabul edelim. Erkeklerin özel
hayatı olmasa bile, kadınların özel hayatı ifşa edilmiştir. Ne hakla o
kadınların  özel  yaşamını  kamuoyu ile  paylaşırsın?  Bir  Başbakan’a
yakışır mı böyle davranışlar?

(N):

-Özel  hayat  konusunda  Başbakan  yeni  bir tanım yaptı.  Bu  konuda  ne
diyorsunuz?

(D.Ç.)

-Başbakan kendi kafasına göre tanım yapamaz. “Özel Hayatın Gizliliği”
Anayasal  bir  kavramdır  ve ne anlama geldiği  yargı  organları  tarafından
belirlenmiştir.   Ayrıca  bu  kavram  sadece  bize  özgü  de  değildir.  Bütün
dünyanın kullandığı bir kavramdır ve temel insan hakları içerisinde yer
alır. Özel Hayatın tanımı Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanına bırakılmış
değildir.  Bizim Başbakanımız pek çok konuda olduğu gibi bu hususta da
boş  boş  konuşmaktadır.  Allahtan  uluslararası  kurumların  onu  dinlediği
yok… Yoksa onlardan da gerekli yanıtını alırdı…

(N):

-Efendim, sanırım yine konudan uzaklaştık. O kasette yer alan kadınların
özel  hayatının  gizliliği  ihlal  edildi dediniz.  Sözünüzü  nereye
bağlayacaksınız?

(D.Ç.)

-Evet, önemli bir konuya bağlayacağım, biraz sabredemediniz. O kadar çok
söyleyecek  şey  var  ki,  mümkün  olduğu  kadar  kısa  ve  özlü  cevaplar
vermeye çalışıyorum,  olmuyor  işte.  Laf  lafı  açıyor,  konu dağılıp  gidiyor.
Toparlayalım: İkinci  ihtimalden  söz  edecektim.  Bu  kasetlerde  sözü
edilen kadın ve erkeklerin nikâhlı olmadıklarını kim kanıtlayabilir?

(N):

-Nikâhlı olduklarını mı söylüyorsunuz?

Dedektif Çavuş:



-Evet nikahlı dedim. Çok mu şaşırdın? Medeni Kanunumuza göre, birden
çok kadınla evlenmek yasaklanmıştır.   Zaten Ceza Kanunumuza göre de
ortada bir suç yoktur. Bu nedenle biz de dinimize göre durum nedir, onu
konuşuyoruz.  Biliyorsunuz ki, dinimiz birden çok kadınla evlenmeye
izin veriyor. Elbette ki,  tüm eşlere eşit davranmak gibi zor bir koşulu
da var  çok eşliliğin.  Ama günah değildir ve hatta sünnettir.  Böylece
sünneti yerine getirmek sevaptır da denebilir. Bu fikri savunan hükümetin
danışmanları  olduğunu ben biliyorum. Üstelik  üç kadınla evli  olanlar  da
vardır aralarında. Biliyorsunuz Peygamber efendimiz de çok eşli idi!

(N):

-Kasetleri yayılan bu kişilerin imam nikâhlı olduğunu mu söylüyorsunuz?
Bu konuda kanıt elde ettiniz mi?

(D.Ç.)

-Şimdi bak yeğenim, kanıtlarımı açıklamamı hemen isteme benden. Çünkü
böyle bir şey yaparsam ben de o kişilerin özel hayatına müdahale etmiş
olurum.  Bu  durumda  Başbakan’dan  bir  farkım  kalmaz.  Onlar  izin
verdiğinde bütün kanıtlarımı açıklayacağım.

(N):

-İzin vermediler mi henüz?

Dedektif Çavuş:

-Verdiler.

Neşe (N):

-O halde neden açıklamıyorsunuz?

(D.Ç.)

-Çok acele ediyorsun kızım. Bu konuda açıklamayı yapmadan önce “imam
nikâhı”  nedir,  nasıl  yapılır,  nikâhın  kıyılması  sırasında  bir  imamın
bulunması şart mıdır? Bu soruların da yanıtlarının bilinmesi gerekir. Önce
onları söylemeliyim.

(N):

-Efendim gazetede bana ayrılmış yer o kadar fazla değil. Lütfen siz de çok
uzatmayınız.  Kısaca  bu  koşulları  açıklayın.  Okuyucumuz  ne  demek
istediğinizi  anlar!  Merak  edenler,  göstereceğiniz  kaynaklardan  daha
fazlasını öğrensinler.

(D.Ç.)

-Çok  haklısınız.  Bu  konuya  da  burada  giremeyelim.  Yalnız  şu  kadarını
söyleyeyim:  İslam dinine  göre  “nikâh”;   birbirleriyle  evlenmek  isteyen
kadın  ve  erkeğin,  bu  yöndeki ortak  iradelerini  birbirlerine
açıklamaları ile  oluşur.  Ortada imamın  bulunması  şart  değildir.
Aslında  nikâhta tanık  bulunması  da  gerekmez. Onlar  sadece
“evliliğin”  aleniyet  kazanması,  yani  herkes  tarafından  o  iki  kişinin
evlendiğinin bilinmesi  için  düşünülmüş  usul  işlemleridir.  Dolayısıyla
kasetleri  yayınlanan  kişilerin, imam  nikâhlı  olmadıklarını  Tanrı’dan
başka  kimse  bilemez.  Eğer  onlar, biz  aramızda  nikâh  kıydık



diyorlarsa konu bitmiştir.  Gerisi  dedikodu, gevezelik,  gıybet, iftira atmak
gibi düzeysizliktir…

(N):

-Kasettekiler size  “biz imam nikâhlıyız” dediler mi?

(D.Ç.)

-Elbette dediler. Ben adı geçen kadınları buldum ve konuştum. Kocalarının
izniyle elbette. Zaten benim araştırma görevim de bu konuydu. Kadınlar
“Biz  aramızda  dini  nikâh  kıydık.  O  Beyefendiler  bizim  nikâhlı
eşlerimizdir” dediler. Buyurun şimdi işin içinden çıkın bakalım…

(N):

-Aaaaaaaaaa! Ne diyorsunuz?

(D.Ç.)

-Evet,  aynen  öyle  yeğenim.  Sonra  gidip MHP’nin  istifa  etmek  zorunda
bırakılan eski yöneticileri ile de görüştüm. Onlar da görüntüleri yayınlanan
kadınlarla birlikte olmadan önce dini nikâh kıydıklarını ve bu durumu
birinci eşleri ile paylaştıklarını söylediler.

(N):

-Şimdi işler karıştı işte. Bir yaşıma daha girdim.

(D.Ç.)

-Hayır! Tam aksine hiç de karışmadı. Ancak neyin ne olduğu anlaşılır hale
geldi.  Ayrıca  siz  niye  bir  yaşınıza  daha  giriyorsunuz.  Bu  işlerin  faili  siz
misiniz  ki?  O MHP’li  Beylerin  medeni  nikâhlı  olan  eşleri,  bu  durumu
öğrenince  önce  çok  üzüldüler.  Sonra  boyunlarını  büktüler  tabi.  Ezilmiş
Anadolu kadını profili işte. Kaderine razı oldu biçareler.  Tanrı’nın erkeklere
“hak” olarak tanıdığı çok eşliliği, onlar suç olarak kabul edemez ki!.. Bu
bir anlamda Tanrı’nın iradesine karşı gelmek olur ve çok büyük günahtır.
Bu nedenle kadınlar kaderlerine razı gelip seslerini çıkartmadılar… Onlar
için istediğin kadar üzülebilirsin…

(N):

-Şimdi bütün bu yapılanlara ne demeli?

(D.Ç.)

-Bütün  bu  yapılanlara  da  dini  çerçeve  içerisinde  bir  yanıt  vereyim
isterseniz.  Dinimize  göre  bu yapılanların  adı  “gıybet”tir.  Gıybet  de çok
büyük  bir  günahtır  kızım.  Sakın  sen  “gıybet”  etme.  Çünkü  iki  kişinin
“imam nikahlı” olup olmadığını, onlar ikrar etmedikçe Tanrı’dan başka
kimse  bilemez!?  Bu  yalın  gerçeğe  rağmen,  onları zina  yapmakla
suçlamak ve  bu  durumu kamuoyu ile paylaşmak gıybettir.  Büyük  bir
günahtır…

(N):

-Efendim, bu olayda paylaşmaktan çok bilerek teşhir etmek de var gibi
geliyor bana. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?



(D.Ç.)

-O  zaman  işlenen  suçun  tarifi  de  değişiyor.  Öyle  ise,  yapılana  “iftira
atmak”  denir  ki,  o  daha  da  büyük  bir  günahtır.  Bundan  da  uzak  dur
evladım…

(N):

-Peki, bu video kayıtlarını internette yayanların durumu hakkında da bir
şeyler söyler misiniz?

(D.Ç.)

-Onların durumu da aşağı yukarı aynı sayılır. Buna aynı suçlara iştirak
etmek de denir. Biliyorsunuz yasalarımıza göre, bir suça iştirak edenler, o
suçu işleyenler gibi cezalandırılır. Dinimizde de durum çok farklı değildir!..

(N):

-Kamuoyuna  teşhir  edilen MHP yöneticilerinin,  yasalar  önünde suçsuz
olduğunu söylediniz. Dini yönden de onların değil, bu konuyu yayanların
günah işlediklerini anlattınız. Peki,  ahlaki yönden eleştirilecek bir yanları
da mı yok?

(D.Ç.)

-Var tabi, olmaz mı? Biz uygarlık yolunda hızla ilerleyen bir ulusuz. Uygar
toplumlarda evlilikler tek eşlidir.  Çok eşlilik yasaklanmasa bile,  aslında
dinimizin öğütlediği bir şey değildir. Dinimize göre de tek eşlilik asıldır.
Hal böyle olunca, olayı bir eşin diğerini aldatması olarak görmek gerekir.
Aldatmak da etik bir şey değil tabi. Onları kınayabiliriz en fazla. Ama onları
teşhir etmek,  kimsenin hakkı da değil,  haddi de. Çünkü teşhir ayrı  bir
cezalandırma sayılır. Asıl ayıp ve günah olan bu ikincisidir işte…

(N):

-Peki,  Sayın Dedektif; bu olayı ağırlıkla din çerçevesinde ele aldınız. İzin
verirseniz özel bir soru sormak istiyorum. Bu konuda da bir eğitiminiz var
mı?

(D.Ç.)

-Hayır,  özel  bir  din eğitimi almadım. Ben sadece iyi  bir  dedektifim. Asıl
eğitimi  bu  konuda  aldım.  Her  konuyu  bilmem  de  gerekmiyor  zaten.
Araştırdığım konuyu en iyi bilen uzmanlarına danışırım. Ilgaz Dağları’ndan
gelir gelmez,  doğruca Çaykara’ya gitmem bu nedenledir. Çaykaralı Cansız
Hoca’nın talebelerine iki  tanesini buldum, onlara danıştım. Aslında sizin
sorduğunuz  soruları  ben  onlara  sormuştum.  Aldığım  yanıtlar,  sizinle
paylaştıklarımdır.

 (N):

-Son bir sorum daha var: Adı geçenler gerçekten “imam nikâhlı” mı? Bu
konuda elinizdeki kanıtları ne zaman açıklayacaksınız? Biliyorsunuz bizim
millet magazin haberlerine bayılır…

(D.Ç.)



-Evet,  hepsinin de dini  nikahı  vardır.  Fakat  bu konudaki  kanıtlarımı
sizinle  paylaşabilmem  için  önce  onların  iznini  almam  gerekir.   Aksini
yaparsam ben de  “özel yaşamın gizliliği”ni ihlal etmiş olurum. Ayrıca
dedektifler sır saklamakla yükümlüdür.  Gördüğünüz gibi  ben yasalara,
dine ve ahlaka uygun davranan bir dedektifim.  Gidin ilgililere rica edin.
İzin  versinler  açıklarım…  Siz  magazin  haberi  yapacaksınız  diye,  ben
masum insanların özel yaşamlarını sizinle paylaşamam ki. Başbakan mıyım
sanki!..

 (N):

-Sayın  Dedektifim;   bu  konuşmadan  sonra  kamuoyu sizin  siyasi
görüşünüzü merak eder. MHP’li misiniz?

(D.Ç.)

-Hayır değilim. Hiçbir zaman da olmadım.  Ben eskiden beri CHP’ne oy
veririm.  Bunu  hiçbir  zaman  da  gizlemedim. CHP’li  olmakla  da
övünüyorum. Beni yakın çevremden sorup tanıyabilirsiniz.  Bu röportajda
savunduğum MHP’nin  siyasi  fikirleri  değil  ki.  Ben  doğruları  savundum
sadece.  İnsanların aldatılmasının önüne  geçmeye  çalışıyorum.  İnsan
olmak bunu gerektiriyor!..

(N):

-Peki, efendim, bu çalışmanız nedeniyle bir yerlerden ücret aldınız mı?

(D.Ç.)

-Ben bir yerlerden ücret almam. İlgili olan kişilerden ücretimi alırım. Ama
bu olay için henüz ücret almadım.  Bu çalışmamın karşılığını daha sonra
fazlasıyla alacağıma inanıyorum.

(N):

-Nasıl yani?

(D.Ç.)

-Örneğin siz, dedektiflik bir işiniz olduğunda beni arayacaksınız! O zaman
sizin işinizi takip için alacağım ücrete, bir miktar da bu işten alamadığım
ücret için ekleme yapacağım. Sanırım o zaman bir itirazınız olmayacak!..

(N):

- Olmayacak tabi. Annenizin ak sütü gibi helal olsun size. Benim bundan
sonra dedektifim sizsiniz…

(D.Ç.)

-Teşekkür ederim kızım…

(N):

-Asıl ben teşekkür ederim efendim…



RECEP BEY’İN ÖDÜLÜNÜ FETULLAH HOCA’YA 
VERDİLER!..
Libya’dan Avrupa’ya kaçmaya çalışan Afrikalı mültecilerle dolu bir teknenin
yardım  çağrıları  duymazdan  gelindi.  Açık  denizde  sürüklenen  teknenin,
yakınlarından  geçen NATO savaş  gemileri,  çocukları  ve  kadınları
görmediler! NATO’ya ait askeri helikopter üzerlerine gelip, su ve bisküvi
attıktan  sonra  geçip  gitti.  İtalyan  Sahil  Güvenlik  ekipleri  tekneye  teğet
geçiyor. “Libya’nın Libyalılara ait olduğunun tespit ve tescili için”
bölgede  bulunan NATO kuvvetlerine  İtalyanlar  komuta  ediyor…  NATO
kuvvetleri “kardeşin kardeşi öldürmemesi için” Kaddafi  muhaliflerine
destek  vermek  amacı  ile  Libya’da  bulunuyor!..  Yaptıklarına  “insani
yardım” da denebilir!..

İçinde bebeklerin ve kadınların bulunduğu 72 kişiden 61’i açık denizlerde,
göz  göre  göre, açlık  ve  susuzluktan ölüme  terk  edilmiş!..  Sorsalar
görevleri  insanlara  yardım  etmekmiş!  Bu  süreçte  Avrupa’ya  kaçmaya
çalışırken, Akdeniz’de boğulanların sayısı 800’e ulaşmış…0

***

Fetullah Hoca, Pennsilvanya’da oturmuş “insani” görevini yapıyor. Büyük
Ortadoğu Projesi’nin eş başkanı Recep Bey, Fetullah’ı bu yüzden kıskanıyor.
Recep Bey’e verilen görev onunkinden biraz daha ağır. Recep Bey, proje
kapsamındaki ülkelerin liderlerine tebligat yapmağa memur edilmiş. “Artık
çekil”  gibi  emirleri  o  götürüyor!..  Hoca’ya  verilen  görevlerden  birincisi;

0 http://dunya.milliyet.com.tr/olume-terk-
ettiler/dunya/dunyadetay/10.05.2011/1388142/default.htm
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Müslümanlar arasında artan ABD karşıtlığını azaltmak. Diğeri; El Kaide
gibi  radikal  İslamcı  örgütlerin,  İslamiyet’le bir ilgileri  bulunmadığını
kanıtlamaktır. İki görevin de masa başında fetva ile yapması mümkündür…

ABD’de “East West Institue” (Doğu Batı Enstitüsü) adlı kuruluş bu yılın
“Barış Ödülü”nü Fetullah Gülen Hoca Efendi’ye verdi.   Birkaç ay önce
Kaddafi  de  “İnsan  Hakları  Ödülü”nü  Recep  Bey’e  vermişti.  Bir  ödül
Recep Bey’e bir ödül Fetullah Gülen’e… Yakışır mı yakışır!..

Pentagon’un “Şahinler Kanadı”ndan Condoleza Rise’ın da yönetiminde
bulunduğu Doğu  Batı  Enstitüsü’nün,  Pentagon  kontrolünde  olduğu
biliniyor. “2011 Yılı Barış Ödülü”nü Fetullah Hoca adına, Gazeteciler ve
Yazarlar  Vakfı  Başkanı  Mustafa  Yeşil  almış…  Hoca  çok  meşgul,  ödülü
almaya bile gidemiyor!..

Gülen’in törene gönderdiği mesaj oldukça manidar ve ilginç: ”Ödülü kendi
adıma değil, insanlığa hizmet etmekten başka gayesi olmayan farklı din,
inanç, millet ve geçmişe sahip gönüllüler adına kabul ediyorum” demiş.
Mesajdan da anlaşılacağı gibi, farklı din ve inançlardan gelen gönüllüleri,
Fetullah Hoca temsil ediyor. Amaçları insanlığa hizmet etmekmiş. Duy da
inanma. Akdeniz’de geçen ay boğularak ölen mültecilerin, yanından teğet
geçenler,  Fetullah Hoca’nın temsil  ettiği  farklı  inançtan gelen gönüllüler
değil miydi?…

Fetullah Hoca mesajında, El Kaide Lideri Usame Bin Ladin’in öldürülmesi
olayı  ile  bağlantı  kurduktan  sonra,  şunları  söylemiş:  ”Bazıları  vahşete
başvurdular ve dinleri adına masum insanları öldürdüler. Din adına teröre
başvurmaktan daha uzak bir şey olamaz İslam’da. Bu karanlık dönemin
arkada  kaldığını  ümit  ediyor  ve  bir  daha  geri  gelmemesi  için  dua
ediyorum.”0

Açıklamasında “dinleri adına” ifadesini kullanan Hoca, aslında El Kaide
ve ona benzer örgütlerin İslam’la bir ilgisi olmadığına vurgu yapıyor. ABD
Fetullah Hoca’nın fetvaları  ile Müslüman halkların örgüte sunduğu insan
kaynaklarını  kesebileceğini  ümit  ediyor…  “Mavi  Marmara”  gemisine
yapılan  baskından  sonra  da  “otoriteyi  dinlemek  gerekir”  diyerek,
ABD’yi Allah’ın açık denizlerinin otoritesi olarak kabul etmek gerektiğini de
o öğütlemişti… Radikal İslam’ı  din dışı  ilan eden Fetullah Hoca,  Ilımlı
İslam’ın ruhani liderliğini üstlenmiş durumdadır.  “Dinler Arası Diyalog” ,
“Medeniyetler İttifakı” ve “Ilımlı İslam” projeleri ile  uyumlu olan bu duruşa,
İslami kesimden şimdilik karşı çıkan yok!..

***
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Kendi ifadesine bakılırsa, Büyük Ortadoğu Projesi’nin eş başkanlarından
biri  de Recep Tayyip Erdoğan’dır.  O da kendisine verilmiş olan görevleri
yapıyor.

Recep  Bey, CeBIT Kongre  Merkezi’nde,  Türk  Alman  Ticaret  ve  Sanayi
Odasınca  düzenlenen ”Türk  Alman  Ekonomi  Kongresi”nde  bu
kapsamda yaptığı işleri, Alman dostlarına şu şekilde anlatmış:

 “Ben  burada somut  örnekler  vereceğim,  soyut  değil,  somut… Yapılmış
olanı konuşacağım…

 ***

Türkiye’de  patrikhane  vardır.  Patrik, Saint  Sinod  Meclisi’nin üyeleri
tarafından  seçilir. Saint  Sinod  Meclisi’nin üyelerinin  Türkiye
Cumhuriyeti’nin  vatandaşı  olması  gerekir.  Son  seçimde Saint  Sinod
Meclisi,  Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşlarından  oluşmuyordu.  Bu  halde
patrik seçimi yaptılar. Tabii  bu patrik seçimi meşru değildi. Ben bunu, o
dönemin Başbakanı Karamanlis‘e söyledim. ‘Bu yanlış fakat biz şu anda
sesimizi çıkarmıyoruz. Gelin bunu düzeltelim, müracaat etsinler vatandaş
olsunlar  ondan  sonra  bu  seçimi  yapsınlar’.  O  dönem  olmadı.  Sonra
Papandreou döneminde de yine ben kendilerine bunu anlattım. Bu arada
Sayın Bartholomeos’a da durumu anlattım. Dedim ki müracaat etsinler,
bunları vatandaş yapalım, hiç olmazsa Lozan’a uysun. Bunun üzerine
müracaatlarını  yaptılar,  bunları  Türkiye  Cumhuriyeti  vatandaşı  yaptık.
Böylece meşruiyet kazandırdık.

 ***
Rum  yetimhanesine ilişkin  sorunun  da  çözüldüğünü,  yetimhanenin
tapusunun  kendilerine  verildiğini  anlatan  Erdoğan, Almanların
Tarsus’taki  kilisede  ayin  yapma isteklerinin  de  kabul  edildiğini,
orada ayinlerin yapılmaya başlandığını kaydetti.

Trabzon’daki Sümela Manastırı’nda da ayin yapılmaya başlandığını
anımsatan  Erdoğan, Van  Gölü’ndeki  Akdamar  Ermeni  Ortodoks
Kilisesinin  restorasyon  giderlerinin  devletin  bütçesinden
sağlandığını ve ibadete açıldığını ifade etti.

Erdoğan,  ‘Nerede  bir  sıkıntı  var.  Zaten  normal  olarak  Türkiye’deki
azınlıkların  bulunduğu  yerlerdeki  kiliselerde  de  ibadetlerini  zaten
yapıyorlar. Bize gelen talepler üzerine yaptıklarımızı size anlatıyorum.
Çıksınlar bize gelsinler desinler ki  ‘şurada inanç hürriyeti  noktasında bir
sıkıntı var’. AK Parti iktidarında kimse bunun örneğini veremez. En büyük
garantisi bunun, biziz…

Biz  kalktık,  eskiden  bütün  imar  planlarında  cami  yazardı,  camiyi imar
planlarından  çıkardık,  onun  yerine  ‘mabet’  yazdık.  Olur  ya,
Hıristiyanların,  Musevilerin,  Süryanilerin  böyle  bir  talebi  olur.  Bunları  biz
yaptık. Bunlar bu dönemde oldu.”0
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Başbakan’ın Hıristiyan dünyası için yaptıkları ile Fetullah Hoca’nın verdiği
fetvaları,  yan  yana  koyduğumuzda   “Barış  Ödülü”nün  Recep  Bey’e
verilmesi  yakışık  alanıydı…   Doğu  Batı  Enstitüsü’nün  yaptığı  düpedüz
haksızlıktır!? Zira Pennsilvanya’da,  üstelik de ABD’nin güvencesi altında
oturmak,  başlı başına bir ödül olarak kabul edilebilir!..

Genel  seçimlere  bir  aydan  daha  az  kala;  böyle  hassas  bir  dönemde,
dilerseniz  Başbakan’ın 9 yılda  Müslüman  Türk  halkı  için  neler  yaptığını
irdelemeyelim.  Ne olur  ne olmaz,  başımız  belaya girebilir! 12 yıl  sonra
bizim için ne yapacağını dinlemek daha heyecan vericidir. Evet, İstanbul
Kanalı’na  ne  dersiniz?  O  gün  geldiğinde  Boğazda  gemiler  tehlike
yaratmayacakmış. 12 yıl nedir ki? Sayılı gün tez geçer, gel tezkere gel!..

Açlıktan  ölenlere  gelince,  onlar  bizden  değildi.  Zaten  tamamı  da
Akdeniz’de  iken  öldüler!..  Sıra  bize  gelince  biraz  daha  dayanacağız
mecburen… Recep Bey,  ABD’den son ödülünü de alsın isterim!.. Ona da
kıymayalım efendiler!..



BİN LADİN ÖLÜR, BİNLADİN DOĞAR!
ABD operasyonunda  Bin  Ladin’in  yanında  bulunan 12 yaşındaki  kızı,
Pakistanlı yetkililere babasının canlı ele geçirildiğini ama hemen ardından
ailesinin gözleri önünde başından vurularak öldürüldüğünü söylemiş. CIA
Başkanı  Panetta ise,  operasyondaki  “hedefleri uyarabileceği” kaygısı
nedeniyle Pakistan’a önceden haber verilmediğini söylüyor… ABD Pakistan
yönetimine  güvenmediğini  açıkça  söylemiş.  Bu  nasıl  dostluk  anlayışıdır
böyle?..

Pakistan bağımsız bir devlet değil mi?

Bağımsız bir  devlet  içinde, ABD’nin  o  devlet  yetkililerine haber
vermeden operasyon  yapması,   doğrudan  bir  ülke  egemenliğine  karşı
yapılmış bir saldırıdır. Pakistan bizim de dostumuz değil midir? Bin Ladin’e
arka  çıkamayız  bunu  anlamak  mümkün,  ama  bu  kardeş  ülkenin
egemenliğinin ayaklar altına alınmasını da mı kınayamayız? Bu nasıl iştir.
Biz  bağımsız  bir  devlet  değil  miyiz?  Anlaşılan  uluslararası  hukuk  büyük
devletlere   işlemiyor!..  Diyelim  gerçek  öyledir.  Peki,  bizim  böyle  bir
hukuksuzluğu meşru göstermek gibi bir görevimiz mi var? En basitinden
hukuksuzluğu  bile  hükümetimiz  kınayamıyor.  Çünkü  kendisi  de  aynı
bataklığın  içinde…  Her  şey  “Tencere  dibin  kara  seninki  benden  kara”
özdeyişine uygun…

ABD’den  yapılan  ilk  açıklamaya  göre  Bin  Ladin’in  evinde silah
bulunmadığı anlaşılıyor. Buna rağmen onu,  direndiği için öldürdüklerini
söylüyorlar! Dünya halkları aptal yerine böyle konulur. Silahı olmayan bir
insan nasıl direnebilir ki? Operasyonda oğlu, kurye olduğu bildirilen bir kişi
ve  kardeşi  ile  bir  de  kadın  öldürülmüş.  Evde  bulunan  diğer  kişiler  ise
gözaltına bile alınmamışlar… O zaman sormazlar mı adama,  Bin Ladin
dışındaki  kişilerin  bir  suçu  yoksa  onları  neden öldürdünüz?  Suçlu  iseler
eğer,  diğerlerini neden gözaltına almadınız?.. Amerika olmak size suçsuz
insanları öldürmek hakkını veriyor mu? Peki, bizim hükümetimiz bu keyfiliği
neden kınamadı? Ölenler bizim Müslüman kardeşlerimiz değil mi?..

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/bin-ladin-olur-binladin-dogar/


Usame Bin Ladin, Sovyet işgali sırasında ABD’nin Afganistan’da “mücahit”
hareketini  kurma  operasyonunu  yönetmişti.  Bir  süre  sonra  Ortadoğu’daki
gelişmelere zarar verebileceği düşüncesiyle saf dışı edildi… O aslında ABD’nin
has bir adamıydı…0

Usame Bin Ladin, Yemen asıllı Suudi milyarder işadamı Muhammet Bin Avad
Bin Ladin’in 55 çocuğundan 17’ncisi. 1957 doğumlu olan Ladin’in annesi ise
Suriye asıllı. Babasının Suudi olmayan 11’nci karısı. Bin Ladin de 5kadınla evli
ve 24 çocuk sahibi. Suudi Arabistan’ın en büyük müteahhitlerinden olan ve
büyük alt yapı ihaleleri alan babası, ABD’ye iki başkan çıkaran Bush ailesi ve
eski  Başkan  Yardımcısı Dick Cheyne ile ortak işler  yapmış.  İkiz  Kule’lere
saldırı yapıldığında, Bin Ladin ailesinin 11 mensubu ABD’de yaşıyordu…

Müslüman  Kardeşler örgütünün  liderlerinden  Seyit  Kutub’un  kardeşi  ve
öğretmeni  Muhammet  Kutub’un  aracılığı  ile  Müslüman  Kardeşlere  katılmış.
1982 yılında Suriye’de gerçekleşen Hama isyanını Ladin finanse etmişti. Bin
Ladin Suudi kraliyet ailesinin isteğiyle, Sovyetler’in Afganistan’ı işgalinden
iki hafta sonra Pakistan’a gitmişti. ABD’nin isteğiyle Afganistan’da Sovyetler’e
karşı oluşturulacak direniş hareketini yönetme görevi kendisine verilmişti.
1982yılında  gittiği  Afganistan  sınırında,  kamplar  kurdu.  İslam  ülkelerinde
kurduğu hizmet büroları ile Afganistan’da savaşacak gönüllüler toplamıştı.
Peşaver’de eğitilen bu gönüllülerin sayısı 20 bini bulmuştu. Doğrudan Suudi
İstihbarat  Örgütü’nü  yönetin  prens  Türkî  El  Suud’a  bağlı  çalışmış.  Suudi
İstihbarat Örgütü de zaten CIA ile iç içeydi. Dönemin  ABD Başkanı  Ronald
Reagan, Bin Ladin’in gönüllülerinden her zaman övgüyle söz etmiştir…0

Bin Ladin’in yetiştirdiği  gönüllüler,  Kuzey Afrika ülkelerinde ve Ortadoğu’da
ABD’nin kontrolüne girip,  isyanlarda başrol  oyunculuğuna soyunduklarında,
Bin  Ladin’e  artık  ihtiyaç  kalmamıştı…   Sıra  Bin  Ladin’in  insan  haklarına
gelmişti. İlk sırada her insanın olduğu gibi onun da “yaşama hakkı” vardı.
Demokrasi ve insan haklarının savunucusu(!) ABD de onun “yaşama hakkı”na
son verdi.

NE ÇOK YAŞADI BİN LADİN?!..

Şimdi orta yerde kalan sorular şunlardır:

Bu dünyada en büyük terörist kimdir? Bin Ladin mi, yoksa onu yaratan ABD
mi?

Bin Ladin’i yaratan ABD’nin, teröre karşı olduğuna asla inanmayın!..

0 http://tr.wikipedia.org/wiki/Usame_bin_Ladin
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Aslında ABD kendi  çıkarlarını  korumak  için,   terörü  bir  yöntem  olarak
benimsemiştir… Ayrıca ABD’nin çıkarları  gerektirirse,  hiç  tereddüt  etmeden
“laiklik  ilkesini”  de  derhal  ihlal  edebilir.  “yaşama  hakkı”  yanında  “laiklik
İlkesi”ni lafı edilebilir mi?..

Bin  Ladin  ve  onun  üzerinden, dinin  siyasete  alet  edilmesini  bizim
hükümetimiz kınayamaz. Çünkü onların da baş istismar konusu, dinin siyasete
alet edilmesidir!..

Bundan böyle ne zaman “laiklik” ve “ihanet” kavramlarını duyarsam, aklıma
ilk Bin Ladin gelecek!..

O zenginlik içinde ve Allah yolunda, fakat ABD’nin hizmetinde kısa bir ömür,
böyle geçti işte…

Emperyalizm  için  ise  fark  etmez;  “mücahit”  lazım  olduğunda  “Radikal
İslam” desteklenir, “müteahhit” lazım olduğunda “Ilımlı İslam”… Her ikisi
için de taban aynı, kullanılmaya hazır Müslüman!..



ÖCALAN SONUNDA SOKAĞI GÖSTERDİ!..
Öcalan  avukatları  aracılığı  ile  yandaşlarına  son  talimatlarını  veremeden
önce: ”Kimsenin can güvenliği yok. Önemli bir sürecin içindeyiz” tespitini
yapmış.  Sonra  :”Gerillaya  da  sesleniyorum.  Kendi  öz  savunmalarını
kendileri yapsınlar. Yirmi dört saat gerillacılık yapacaklar. Gerilla yirmi dört
saat gerilladır.  Her an uyanık ve tetikte olmaları  gerekiyor” diyerek PKK
militanlarına, tam gün mesai yapmaları komutunu da vermiş.

Hükümet adına gelen heyetle “sürekli” görüşme halinde olduğunu teyit
eden Öcalan: “Benim tek yapabildiğim buraya gelen heyetle görüşmeleri
sürdürmek. Ama bunlar inisiyatifli değil. AKP’ye belirlediğimiz çözümü
kabul  ettiremiyor,  ikna  edemiyorlar. KCK tutuklamasından,
operasyonlardan  onlar  da rahatsız olduklarını,  yanlış  olduğunu
söylüyorlardı. Heyetin “yetki düzeyi” düşüktür, yükseltilmesi gerekir”
yakınmasında bulunmuş!

BDP,  DTK ve Kandil’e:  ”Öyle  konuşmakla  olmuyor.  Kendinize
güveniyorsanız  işte  Yemen’deki,  Tunus’taki  örnekleri
görüyorsunuz, ben sizi tutmam. 15 Şubatta kendini yakanlar var.0

Yapabiliyorsanız onlara layık olun. Dağdan da bir şey beklemeyin”
diyerek “ayaklanma” için hazırlıklarınızı yapın mesajını göndermiş…

Cuma namazı da olsa, her türlü  “sivil itaatsizlik” denen  eylem aslında
bir  ayaklanma provasıdır!..

Mesajların taşıyan kimdir?   BDP’li vekiller. Buna izin veren ise, Öcalan’la
görüşmeleri  sürekli  olarak  yürüten AKP  hükümetidir.  Bize  ne  yapmak
kalıyor bu oyunun içinde? Kaderimize razı olmak mı? Hükümetimizin işleri
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getirdiği bu noktadan sonra başka ne yapabiliriz demeyin sakın! 2002’de
sıfıra inmiş terörün 9 yıllık AKP iktidarında, bu kadar tırmanışa geçmesinin
kabahatini  birilerine belki  yıkabilirler.  Doğu Perinçek ve Yalçın  Küçük bu
konuda işlerine yarayabilir…

Muş’ta  halka  seslenen  Başbakan  Erdoğan,  “Kürt  sorunu  bitmiştir”
demiş…

Başbakan cevherlerini yumurtlamaya devam etmiş: DP’liler için “Apo’yu
peygamber yerine koymuşlar” demiş!..

Kendi  adıma söylüyorum,   böyle  bir  şeyi  ilk  defa  işitiyorum. Demek ki,
Kürtler  de  bizimkiler  gibi  kendilerine ılımlı  bir  din  seçmişler.
Peygamberliğe de Apo’yu getirmişler!.. Ben demedim size,  dini siyasete
alet etmeyin diye. Olacağı budur işte. Dua edin daha ileri gitmiyorlar!..

Başbakan’ın  sözlerini “dini siyasete alet etmek” olarak kabul edebilir
miyiz?.. 

Bu sorunun yanıtını herkes verebilir. Gereğini ise yapabilecek bir tek kişi
vardır. Görevine yeni seçilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı. Onun da işi
oldukça  ağır.  Göreve  gelir  gelmez,  iktidar  partisini,   ikinci  kez  “laiklik
karşıtı  eylemlerin  odağı  haline  gelme”   iddiası  ile  Anayasa
Mahkemesi’nin önüne getirme. Olması gerekendir ama kolay iş değildir… 

Başsavcı  ne  yapacak  onu  daha  sonra  göreceğiz.  Ama  Anayasa
Mahkemesi’nde dengeler çoktan değişmiştir. 12 Eylül Halkoylaması’ndaki
“evet” oylarının, AKP’ye sağladığı önemli bir avantaj budur işte. Kararsız
seçmenlerimiz sağ olsun. Yerinde bir karar vermişler ama!..

Kuzey Irak’taki kukla Kürt Devleti’ni ilk tanıyan  “Eş Başkan”, Libya’daki
muhaliflerin  hâkim  olduğu  bölgeye  de  temsilcilik  açmış.   Libya’nın
bölünmüş  olduğunu  resmen  kabul  etmektir  bu  tutum.  Diplomasi  hata
kaldırmaz. Şimdi Suriye için Büyük Ortadoğu Projesi’nin öngördüğü rejimi
yerleştirmeye  çalışıyorlar.  Her  Cuma  namazından  sonra  yeni  ölümler
oluyor.  Ölenler yüzlerle ifade edilmeye başlamış. Bizimkilerin geriye küçük
bir  işi  daha  kalmış.  Onun  da  zamanı  yaklaştı  sayılır.  Bir  temsilcilik  de
Diyarbakır’da açmak! Aklımıza en son gelecek olan bu olasılıktı. Hani bir
zamanlar  Başbakan  demişti  ya  “Diyarbakır  bölgenin yıldızı  olacak”0

Galiba işler o doğrultuda yürütülüyor…

AKP Türkiye’yi bölünme noktasına kadar getirmesine rağmen,   hala bu
işin sorumlusu olarak Silivri’deki iki değerli düşünce adamını gösteriliyor.
Buna da şaşırmamak gerekir… Biraz da lahana ile kazan işine benzer bu

0 ”Diyarbakır’ı istiyorum ki şu anda Amerika’nın da Büyük Ortadoğu Projesi var ya, 
genişletilmiş Ortadoğu, yani bu proje içerisinde Diyarbakır bir yıldız olabilir. Bunu 
başarmamız lazım.“http://www.ufukotesi.com/yazigoster.asp?yazi_no=20040343 
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durumumuz… Kazan bilinenden çok daha büyük olursa, lahana da tezgâha
sığmaz elbette… Bu mutfakta bu kadar kabuksa pişer mi göreceğiz!..

Bugün Libya için bir şey demeyelim isterseniz. Kaddafi’nin küçük oğlu ile
üç torunu NATO saldırısında hayatlarını kaybetmişler. NATO’nun Libya’da
ne işi var? Bu soruyu soran başbakandı. Birkaç gün içinde kendi sorusuna
cevap verdi: “Libya’nın Libyalılara ait olduğunun tespit ve tescili için NATO
Libya’ya girebilir”!..

Başka söze gerek var mı? Ya adamın biri çıkar da, Libya’nın Zimbabve’ye
ait  olduğunu  iddia  ederse!  Bu  tür  iddiaların  önünü  şimdiden  kesmek
gerekir…

Anlaşılan Libya’nın Libyalılara ait olduğunun tespit ve tescili işi, Eş Başkan
Erdoğan’a verilmiştir!..

Hayırlı olsun ne diyelim!..

 

 



EN ÇILGIN PROJELER VE ÇILDIRMIŞ 
YIĞINLAR!..
Başbakan  sonunda  “en  çılgın  proje”sini  açıklamış.  Karadeniz’i  Silivri
yakınlarından Marmara’ya bağlayacak bir kanal açacakmış. Tıpkı Süveyş
Kanalı gibi.  Anlaşılan Başbakan, bu dönem için “çılgınlık” sayılan bu işi
yapmayı vaat ediyor. Proje danışmanları işin ciddiyet ve önemi açısından,
kanalın nereden geçeceğinin gizli tutulması gerektiğini kararlaştırmışlardı.
Başbakan bu tavsiyelerini unuttu. Salondan çıkarken, “Proje Çatalca’ya
hediyedir”  diyerek,  yerini  açıklamış  ve  en  “Çılgın  Projesini”  arsa
spekülatörlerinin “rant” aracı haline getirmiştir. Daha üzerinden bir hafta
bile geçmeden proje çöktü!..

Güya projenin yapımı iki yıl sürecekti. Kanal 8-10 yılda ancak açılabilirmiş.
Eder mi 12 yıl. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun istatistiklerine göre, ortalama
ömür 61 yıldır.  İnsan  ömrüne  göre  ne  kadar  kısa  bir  süre  değil  mi?
Başbakan, bu projeyi açıklayarak,  aslında 12 yıl daha iktidardayız demek
istiyor. Asıl büyük propaganda bu mesaj ile kitlelere taşınmaktadır. O kadar
kendinden emin olan, güçlü bir Başbakan’ın yanında kim olmak istemez ki?
Kararsızlar ilk başta mesajı doğru okuyor!..

Gerçeği muhalefetin açık seçik ortaya koyması gerekir. Yoksa hep beraber
yandık!..

Projenin maliyeti 10 ila 22 milyar arasında olacakmış. Hiç önemli değil!
Önemli olan halkın bu “Çılgın Proje”yi sahiplenmesidir. Sonunda halka bir
yararı olmazsa da olmasın. O da sorun değildir. Yeter ki, başbakanımızın
“hayali”  yerine  getirilsin!..    Aynı  projeyi Ecevit, 17 Ocak 1994’te
kamuoyu  ile  paylaşmıştı.  Proje,   o  günlerde  tartışılmış,  olabilirliği
görülmediği  için  gündemden  çıkartılmıştı.  Bugün  Erdoğan’ın  “Çılgın
Proje”  diye  sarıldığı,  o  rafa  kaldırılmış  projedir  işte. CHP milletvekili
Emrehan Halıcı bu durumu açıklamıştır. Erdoğan pişkin, tınmadı bile…  “Bir
projeyi  söylemek  yapmak  değildir”  deyip  çıktı  işin  içinden.  Sanki
kendisi  düşüncenin ötesine geçip,   projeyi  bitirmiş gibi.    Sorsalar proje
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Erdoğan’ın  İstanbul  Büyükşehir  Belediye  Başkanlığı  dönemimden  beri
hayaliymiş. Bu sözlere inananların sayısını hiç merak etmiyorum ben. Bu
içi boş sözleri,  çılgınlar gibi alkışlayan AKP’nin maaşlı ve kadrolu “alkış
grubu”  vardır,  onu  biliyorum.   Başbakan’ın  yaptığı  bu  esaslı  mantık
hatasını bir çırpıda kapatıp geçtiler işte. Çok şükür, herkes üstlendiği işi
hakkıyla yapıyor AKP’de.  AKP’nin en başarılı  olduğu konuların başında
işbölümü geliyor!..

Başbakan,  “Çılgın Proje”sini  eleştirenleri  yanıtlıyor:  ”Bunların  zihniyeti
belli. Vaktiyle Birinci ve İkinci Boğaz Köprüsü’ne de karşı çıkmışlardı. Şimdi
ne  diye  geçiyorlar  köprüden.  Sirkeci’den  sandala  binip  Kadıköy’e  öyle
geçsinler”  diyor.   O  tarihlerde  boğaza  köprü  yapılması  yerine, Manş
Denizi’nin0 geçildiği  gibi,  (şimdiki Marmaray Projesinin  aynısıydı)  yer
altından tünel  yapılmasını  savunanlara,  Başbakanın  verdiği  yanıt  aynen
böyledir.  Onun  bu  “değerli”   fikrine  karşı  alternatif  üreten  muhaliflere
“Boğaz  Köprüsü’nden  geçmeyin”  diyor. 5 yaşındaki  bir  çocuğun,
bisikletinin rengine “çirkin” diyen arkadaşına “bisikletime binemezsin”
demesi gibi bir şey işte!..

 Oysa biz köprüyü geçene kadar “dayı” demeye alıştırılmışız bir toplumuz.
Karşı kıyıda acele işi olan var belki. Ne yapsak ki böyle durumlarda acaba?
Deli Dumrul’un boğazdaki köprüsünden  “geçenden iki akçe” alınmasına
şaşırmıyoruz  artık.  Bundan  böyle  denizin  altına  tünel  yapılmasını
savunanlar,  köprüden  geçemeyecekmiş!  Ne  gam  ama…   Asıl  büyük
çılgınlık bu fikrin içinde saklı. Zaten AKP’nin “alkış grubu” da bu sözleri
çılgınlar gibi alkışlamamış mı?  Erdoğan’ın meclisteki grup konuşmasında;
bölünmüş yollar hakkında, bir karşılaştırma yapmak için gösterdiği, o eski
haritayı  alkışlayanlar,  şimdi  mitinglerde  bu  görevini  yerine  getiriyor.
“Çılgın  Proje”yi  dinleyen  yok  aslında.   Doğrusunu  söylemek  gerekirse
“Çılgın Proje”  yuvarlanıp kapağını  bulmuş tencere gibi.  Tam da bizim
“kararsız seçmen”e göre!..  Gir içine kaybol!..

Akıl süzgecimizdeki delik bayağı büyümüş mü ne? Gelen geçiyor içinden!..

 “Alkış grubu”nun arasında, önden geriye doğru üçüncü sırada hemşerim
İbrahim de var.  Başbakan’ın  “Çılgın Proje”sini  savunmasından sonraki
gün,  “Facebook”ta bir  arkadaşının paylaşımına yorum da yazmış.   Tanrı
İbrahim’in ellerini sanki alkış için yaratmış. İbrahim, ellerinde yeni bir alkış
tufanı  koparmadan  önce,  “Facebook”ta  kendine  ayrılan  yere  şunları
yazmıştı: ”Oyumu AKP’ye vereceğim, MHP de olabilir,  ama bu sefer de
AKP.” İbrahim’in şamarları, “yaşa” sesiyle de uyumludur, 7.65 çapındaki
tabanca  mermisi  kadar  ses  çıkarabilirler!  İbrahim  sadece,  Türkiye’nin
“ikinci  büyük  partisi”  denen  kararsızların  kararlı  bir  neferidir.  Bu
durumu ile övünüyor. Birkaç ay daha en büyük olarak gördüğü adamlar,

0 http://tr.wikipedia.org/wiki/Man%C5%9F_T%C3%BCneli
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televizyondan kendisi ile konuşacaklar. Bundan yüzde yüz emindir. Sonrası
Allah  kerim,  bir  yolunu  bulup  meclise  gelebilir.  İbrahim  bu  günlerde
devletin  bile  muhatabıdır.   Bir  dostum geçenlerde  kararsızlar  için  biraz
ağıra  kaçan  sözler  söylemişti:  “Bu  güruhun  iradesi  ülkemizdeki
iktidarı  belirliyor”  demişti.  Hiç  kuşku  yok  ki,  “kararsızlar” pek  çok
konuda bir fikir sahibi değillerdir.  Çoğu eğitimsiz bırakılmış ve işsizlerdir.
Bu nedenle siyasi partilerin üzerine dövüştüğü bu kesime, mesaj vermeleri
öyle  kolay değildir.  Makarna ile  kömür de bir  yere  kadar.  Bir  şeyler  de
söylemek gerekiyor!.. 

Bizim  İbrahim  Facebook’taki  arkadaşının:  ”Neden  bu  sefer  de AKP ?”
şeklindeki  sorusunu  şu  şekilde  yanıtlamıştı:  ”En  iyi  lider  Tayyip
Erdoğan’dır.”   İbrahim’i  asıl  bocalatan:  ”Erdoğan’ın  en  iyiliği  nedir?”
sorusuydu. Aslında bu soruyu uzun bir zamandır o da kendine soruyordu.
Akla  yatkın  bir  yanıt  bulamadığı  için,  yanıt  aramaktan  vazgeçmişti.
Erdoğan “Çılgın Proje” ile imdadına yetişti. Demek ki,  İbrahim’in de asıl
istediği çılgınlıktı!.. Onu “çılgınlık”  tatmin edebiliyordu.  Bir  de adam
yerine konulmuş olmak tabi.  İbrahim son yorumuna “Çılgın Proje” yazıp
kendini “çevirim dışı” yaptı!..

***

DSP-MHP-ANAP Koalisyonundan  önce, MHP’nin  aldığı  oy  oranı %18
civarında değil mi? Bu oyları veren seçmenler şimdi nerededir?  “Oyum
yanmasın” şeklinde düşünerek,  oylarını oy avcıların eline düşürecek kaç
seçmen bulunabilir  bu ülkede?   AKP’nin işi  bunlara kadar düştü ise,  işi
bitmiştir. MHP’nin “baraj altında kalacağı” fikrini yaymaya çalışmaları
bu  nedenle  değil  midir?  Bu  büyük yalan,   MHP’ye  oy  verebilecek
durumdaki  seçmenleri  ne  kadar  etkileyecek  bilinmez!  İkinci  “Kaset
skandalı” MHP’nin oylarını düşürecek mi? O da ayrı bir bilinmezlik. Her
halükarda MHP’lilerin  çok çalışması gerekiyor. Baraj sınırında oldukları
kabul  edilirse  (bence  öyle  değildir) %10’ye  yakın  oylarını AKP’ye
kaptırmışlar  demektir.  O  oyları  geri  getirecek  olan  yine MHP’dir.  Bu
seçmenlerin  içinden CHP’yi  tercih  edecek  olanı  çok  azdır.  Bu  nedenle
seçimlerin favorisi CHP değil MHP olacaktır. Ülkenin kaderini değiştirmek
için onların yüzde 20 olan oylarını korumaları gerekiyor. CHP’nin nereden
baksanız yüzde 30 oyu vardır. Etti mi yüzde 50? Bağımsızlar da hesaba
katıldığında  AKP’ye  yol  görünür!  Hesap  bu  kadar  basittir.  Bu  nedenle
MHP’nin  baraj  altında kalacağı yalanının,  yayılmasında solcular  bir  rol
alamaz, bu yalan projeye katkı veremezler! Doğru strateji tam aksi fikri
savunmaktır…

Kim ne derse desin MHP yüzde 20’yi geçecektir!..

***

Bu konuyu neden araya  sıkıştırdım ki?  Ben de bilmiyorum.   Ama onlar
işlerini bilmek zorundadır. Bu konuyu geçelim isterseniz…

Şimdi de 12 yıl  yaşlandığımızı ve “İstanbul Kanalı”nın tamamlandığını
düşünelim. Rusların doğalgaz  ve  petrol  tankerleri  de  kanaldan  geçip
gitsinler. Yap, işlet, devret modeli ile verilen bu ihaleyi alan şirketin, imtiyaz
sözleşmesinin  bitmesine  de 87 yıl  kalmış  olsun.  Kanalı  işletenler,
tankerlerden ve gemilerden alınacak ücretin, çok az bir miktarını devlete



verecekler. Geri kalan kendilerinin olacak. Peki, bu “Çılgın Proje” ile asıl
işi görülen kimdir? Gelin bugünden bu sorunun yanıtını arayalım…

2004-2010 yılları arasındaki verilere göre, İstanbul Boğazı’ndan her 9-10
dakikada ortalama bir gemi, her 50-55 dakikada ortalama bir petrol veya
doğalgaz  tankeri  gibi,  tehlikeli  yük  taşıyan  bir  araç  geçiyor.  Boğazın
kıyısındaki yalılar için tehlike büyükmüş! 74 milyon insanın tek derdi bu
tehlike midir sanki?..

Gemiler  bazen,  Boğaz’daki  kötü  hava  koşulları  nedeniyle,  Marmara
Denizi’nde 4-5 gün  beklemek  zorunda  kalıyorlar.  Bir  gemi  için  bunun
maliyeti 150-200 bin doları buluyormuş. İşte bu noktada bizim “kararsız
seçmenler” kendilerini armatür yerine koyuyorlar!  Asıl asabımı bozan da
bu  durumdur. 4-5 gün  için 200 bin  dolar  iyi  paraymış.  Daha  az  para
vererek kanaldan geçmek iyi bir seçenekmiş. Bize ne canım? Bu seçimde
Türkiye’nin önüne,   bu konu bilinçli  olarak getirilip  konulmuştur.  Nasılsa
seçmenimiz,  hayal  dünyasında geziyor.  Çoğunluğu kendini gemi sahibi
veya kaptan gibi düşünüyor da olabilir!..

Allah akıl sağlığımızı korusun!.. Amin!..

Hava koşulları  kötü ise kaptanlar Boğaz’ı 4-5 gün içinde geçeceklermiş.
Marmara Denizi’nde demirleyip beklemek pek sıkıcı olsa gerek. Buyurun
kaptanlara  bir  çözüm  de  bizden:  İstanbul  Kanalı  işte…  Bu  sıkıntıyı
yaşayanların  çoğu Rus’tur.    “Mavi Akım Projesi”ne alternatif  olarak,
petrolü   “İstanbul  Kanalı”ndan  tankerle  taşımak  daha  ekonomik
görülmüş  olabilir…  Zaten  petrol  ve  doğalgazın  Akdeniz’e  taşınma  işi,
Büyük  Ortadoğu  Projesi  kapsamında  bir  iştir.  Türkiye  ve  Türk  halkıyla
doğrudan  bir  ilgilisi  yoktur…  Kanal  Montrö  Boğazlar  Sözleşmesi’ni  de
yeniden tartışmaya açabilir… Ardından Lozan’a sıra gelir!..

Denebilir  ki,  “Çılgın  Proje”si  olan  “İstanbul  Kanalı”  Ruslar  için
yapılacak!.. Boğazlardan geçişin hızlandırılmasından Türk halkının ne çıkarı
olabilir?.. Yanıtı veriyorum: Kocaman bir HİÇTİR!..



SEÇMEN PROFİLİMİZE VERİLEN NOT: 
GÜVENİLMEZ!..
Seçmen  profilimizi  her  gün  yaşadığımız  sıradan  bir  olaydan  çıkartmak
mümkün.  Kars’taki “insanlık anıtı” heykelini “ucube” olarak niteleyip,
yıkılmasına  karar  veren  Başbakan’ı,  kınamak  için  yapılan  toplantıdan
çıktıktan  sonra  bıçaklı  saldırıya  uğrayan  ünlü  Ressam Bedri  Baykam’ın
“Vuruldum  beni  hastaneye  götürün”  çığlıkları  karşısında  oradan
geçenlerin tutumu gerçekten ibret vericidir. Baykam’ın yanından geçerken,
kapılarını  içeriden  kilitleyip  hızla  yoluna  devam  eden  otomobillerin
sürücüleri,  12 Haziran’da sandıklarda oy kullanarak, iradelerini TBMM’ne
yansıtacaklar. Ülkemizi bundan sonraki 4 yıl yönetecek iradeyi oluşturacak
olan seçmenlerin bir kısmı bu vatandaşlarımızdır. Güncel soru şudur: O gün
Bedri Baykam’ın önünden bütün seçmenleri geçirebilseydik, çoğunluğunun
davranışı nasıl olurdu?..

Bu  sorunun  yanıtını  oradan  geçen  birinin  yerine  kendimizi  koyarak  da
bulabiliriz!..  Yanıt  aslında kendi içimizdedir… Ama bizim gibi  düşünenler
kaç kişidir?..

Başbakan’ın YGS sınavında yaşanan şifre olayını protesto eden gençler
için  söylediği   “biz  de  karşılarına  5  bin  10  bin  kişi  çıkartırız”
sözündeki  kişilerden biri  de,  kuşkusuz bu saldırgan olacaktı.  Bu olaydan
sonra, Başbakan’ın düdük çalması üzerine sokağa inecek gençlerin sayısı
9999 kişiye indi… Böyle “robot” kişiler, bazen birilerinin emri ile ortaya
çıkıp  bıçaklarını  çekerler,  bazen  de  kendiliğinden  bu  kararı  verirler.
Yakalanıp karakola getirildiklerinde, genellikle  “tahrik” edildiklerini ya da
kurbanlarının  kendilerine   “küfür”  ettiğini  söyleyerek,  kendilerini
savunmaya çalışırlar. “Orantılı güç” kullanmanın “savunma” olduğu bir
ülkede, katillerin savunması da elbette işlenen suçla “orantılı” olacak!..
Ceza  indirme  nedenlerinden  biri  olan  “tahrik”  dünyada  bir  tek  bizde
savunmanın  önüne  geçiyor!..  Bizim  katiller,  akıllarınca  ilk  ifadelerinde
böyle söylemekle “ağır tahrik” hükümlerinden yararlanarak, daha az ceza
almayı  sağlayacaklar.  Bu  koşullarda  dahi yaşama  istekleri,  “tahrik”
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olmalarının  önüne  geçiyor.  Buna  rağmen  yine  de  başkasının yaşam
hakkına  tecavüz  edebilirler.   İstedikleri  tek  şey:  Tanrı’nın  ve  devletin
tekelinde olan cezalandırma yetkisinin, kendilerine devredilmesidir! Bizim
insanlarımız  nedense  çok  kolay  “tahrik”  olabilirler!   Nedense  en  galiz
küfürleri  ederler,  ama  kendilerine  “küfür”  edilmesine  hiç  tahammül
edemezler!  Elin  gâvuru  anamıza  söver,   bir  tekinin  bile  “çıtı”  çıkmaz.
Dünya  çapında  ünlü  bir  sanatçımız  heykel  yapar,  adamı  yerlerde
süründürürler. Gücü yeten yetene…   Böyle iğrenç saldırılar ne ilktir, ne de
son olacaktır ülkemizde…  Gerçekte bu bir Türkiye klasiğidir. O nedenle bu
tür olaylar çok da Türk halkının umurunda değildir!..

Hasta ruhlu saldırganlar; sanat ile uzaktan yakından ilgileri olmadığı halde,
bu konulardaki  tartışmalarda her zaman kendilerini taraf kabul ederler.
Sırası geldiğinde en etkili inisiyatifi de koyarlar tabi. Gözlerini kırpmadan
adamı öldürürler!..  Danıştay saldırısını yapan Alparslan Aslan da öyle değil
miydi?  Cinayetten önce,  ülkenin eşit haklara sahip bir yurttaşı gibiydi. Her
türlü  haktan  yararlanabilirdi.   İhtiyaç  duyanlara  “hukuki  yardım”
yapmakla  görevliydi.  Ceza  verme  ve  infaz  yetkisinin  devletin  elinde
olduğunu en iyi bilenlerden biri de oydu. İnançlıydı. O nedenle de Tanrı’nın
ceza  verme  yetkisini  kimseye  devredilmediğini  ve  devredilemeyeceğini
çok  iyi  bilirdi.  Ama  kendine  vehmettiği  bazı  fazlalıklar  vardır  ki,   işte
onlardan yola çıkarak,  başka insanları  cezalandırma yetkisinin olduğunu
sanıyordu.   Tıpkı  Ogün  Samast   gibi…   Ogün  de  kaç  yıldan  sonra
kullanıldığını nihayet bu yıl anlayabildi. İkisi de tutuklu olmasaydı, kim
bilir  daha ne canları  acıtacaklardı.  Bu cins hastaların,  ceza ehliyeti  olup
olmadığı  tartışılır  da  nedense  seçme  ve  seçilme  hakları  tam  olarak
kullandırılır. Onların iradelerine fazlasıyla değer verilir ülkemizde. En küçük
bir kısıtlama söz konusu değildir hiç birine. Herkes gibi onların da oyu bir
sayılır. Demokrasinin yüceliği de buradadır işte.

Saldırgan katiller, çoğu kez bir eş ve babadırlar… Günü gelir çocuklarının
önünde, eşlerinin kafasına silah dayayabilirler.  Ama seçmen yanları ise her
zaman  önde  tutulur.  Oyları  bir  paket  makarnaya  eş  değerdedir…  Bu
dünyada insanlığa yararlı bir tek iş yapmış değildirler, o başka bir şeydir. O
kusurlarına bakmayalım dilerseniz!.. Seçmene saygılı olmak gerekir… Oy
toplama zamanıdır, bir oy da bir oy sayılır!..

Asıl  seçmen profilimizi  oluşturanlar  bu tiplerdir  işte.  Bir  başka  ifade  ile
Bedri  Baykam’ın  imdat  çağrısına,  otomobillerinin  kapısını  içerinden
kilitleyerek karşılık verenler bizim seçmen proflimizdir.   Bu gerçekten
kaçamayız artık.   Bu bencil  yaratıklar,  hızla olay yerinden uzaklaşmakla
gerçekleri  değiştiremezler  kuşkusuz.  Sadece  kendilerini  aldatırlar.
Aldatılmaya ne de yatkındır bünyemiz!.. Ya kendimizi aldatacağız, ya da
biri  çıkıp  bizi  aldatacak.  Aslında  “aldatılmış  olmayı”  da  bir  savunma
olarak tutuyoruz beynimizde. Bu durumumuz çok da kötü olmadığımızı ele
veriyor  işte.  Vicdanımızda  baş  başa  kaldığımızda  sığınacağımız  tek
savunma “aldatılmış olmak”dır sadece.  Bir kez daha “aldatılmış olmak”
mazeretiyle kendimizi aldatacağız işte…

O gün  olay  yerinden  kaçanların  derdi  çok  daha  başkaydı  aslında:   Bu
bayanların  ve beylerin  ilk  düşündüğü şey,   kurbanın  kanının  kirleteceği
koltuklardı. Büyük olasılıkla İstanbul’da otomobil iç temizliği 20-25 lirayı



bulabilir.  İkinci  düşündükleri  şey;   tanıklık  yapmaktan  kaçınmaktı
elbette. Mahkemede tanık olarak dinlenmenin getireceği iki problem var:
Birincisi bir gününü bu iş için feda etmek, ikincisi katilin “düşman” kabul
ettiği  kişiler  arasında yer almaktır.  Üçüncü bir  seçenek bulabilene helal
olsun! Bu sorumsuz ve bencil yurttaş tipi, bir tek bizde vardır herhalde!
Bedri  Baykan olayında  buharlaşıp yok olan yurttaşların, yarın başlarına
benzer bir iş geldiğinde,  herkesin kendilerine yardımcı olmasını ve tanıklık
yapmasını  yüzlü yüzlü isteyebilirler!.. Sanki buna hakları  vardır!.. Sanki
yurttaşlık ödevlerini hakkıyla yerine getirmişlerdir!  Görev önlerine geldi,
ama  onlar  ne  yaptılar?  Tabanları  yağlayıp  olay  yerinden  uzaklaştılar…
Bedri Baykam ile asistanı Tuğba Kurtulmuş oracıkta öylece kala kaldılar…

Eğri oturup doğru konuşalım artık. Taşıma işini profesyonelce yapan taksici
olay yerine gelene kadar, bütün araçların gösterdiği ortak davranış; Bedri
Baykam’ı ve asistanını ölüme terk etmekti. Mağdur olan bir başkası olsaydı
da durum çok fazla değişmeyecekti… Bu bizim insan yaşamına ne kadar
değer  verdiğimizi  gösteriyor.  Sonuçta  insana  bu  kadar  değer  verenler,
kendi değerlerini de gösteriyor…

Kendine değer vermeyen, bencil, sorumsuz ve hiçbir erdem tanımayan bu
insanlarla, yapılan bir seçimin galibi kim olabilir? Hiç kuşku yok ki,  yine
onlardan  biri  kazanacak,  halk  kaybedecektir!   Bu  şekilde  seçilenler,
memleketin anasını da ağlatırlar, satılabilecek olan her şeyi de satarlar…
“Anasını satayım” deyimi bu satışların karşısında yaya kalır!..

Ne  yazık  ki,  seçmen  profilimiz  böyledir.  Adaylar,   genel  seçimlerde  bu
tipteki insanları “ikna” edip oylarını isteyecekler. Allah onlara da kolaylık
versin. İşleri oldukça zordur. Sonuçta seçmenimizin iradesine, bu ülkenin
geleceğini teslim  edeceğiz…   Seçilenler,   küçük  hesaplar  uğruna
düşmanla işbirliğine girerler mi? Başımıza türlü çoraplar örerler mi?  O
konuda  şimdilik  bir  şey  söylemek  doğru  değil.  Ama  potansiyel  olarak
tehlike önümüzde duruyor. Yaşananlardan ders almadığımıza göre,  aynı
deneyi sürekli  yapacağız demektir!..   Bir kere de ötekileri deneyelim
diyemeyiz… Eşek ve otlar özdeyişi tam da bize göredir. Bizim seçmen ham
armut gibi; ne yutabilirsin ne kusabilirsin, boğazına dizilir…

Sonuç  olarak  yurttaşın  önünde  iki  seçenek  vardı:  Birincisi  “bana  ne,
başka  biri  götürsün”  diyerek  Bedri  Baykam  ve  asistanı  Tuğba
Kurtulmuş’u kaderiyle baş başa bırakmak; ikincisi;  kapıyı açıp, onu araca
bindirerek hastaneye götürmekti. Yurttaş seçimini  ikinci  seçenekten
yana yapmıştır.  Bu defa seçeneklerin şifresi kendine verilmiş değil!..

Şimdi  sırada ikinci  büyük  seçim var.  Bu  seçim,  ülkemizin  kaderini
yakından ilgilendiriyor. Gelecek nesillere bırakacağımız ülkenin rejimi nasıl
olacak?  Torunlarımıza  nasıl  bir  dünya  bırakmak  istiyoruz?  Sandıkta  bu
sorulara  da  yanıt  vereceğiz. 12  Eylül  Halkoylamasından  dersimizi
aldığımızı hiç sanmam! Yurttaşın önüne yine iki seçenek gelecek: Birincisi
AKP ile yola devam, ikincisi AKP’siz!.. Bakalım bu seçimde yurttaşlar ne
diyecek. Olay yerinde  hastayı bırakıp kaçacaklar mı, yoksa  onu hastaneye
mi  yetiştirecekler!…



SİVİL İŞGAL BİRLİKLERİ
ABD’NİN  SİVİL  İŞGAL  BİRLİKLERİ:”ADALET  VE  KALKINMA”
HAREKETLERİDİR…

The Washington Post gazetesinde yayınlanan Wkileaks belgeleri göre;
ABD’nin  Büyük Ortadoğu Projesi’nde görev alacak olan sivil  örgütlerine
“Adalet  ve Kalkınma”  adı  verilmiş… ABD Bush  döneminden  itibaren,
Suriye’de rejim karşıtı bir grup kurarak, mevcut rejimi yıkmaya çalışıyor.
Obama döneminde de milyarlarca dolar verilerek desteklenen bu grubun,
geçen Cuma günü namazdan sonra,  çıkarttığı  olaylarda,  ölenlerin  sayısı
88’i buldu. Bir gün sonraki cenaze törenlerinde devam eden gösterilerde
de  güvenlik  kuvvetleri  göstericilere  karşı  silah  kullandı. 12 kişi  de  bu
çatışmalarda  hayatını  kaybetti.  Cumhurbaşkanı  Beşar  Esat 48 yıllık
olağanüstü hal yönetimine son verilmesine rağmen, muhalefet hareketini
durduramıyor.  Belgelere göre hareketin adı “Suriye Adalet ve Kalkınma
Hareketi”  Merkezi  ise  Londra’da.  İngiltere  BOP’nde  ABD ile  ortak  mı,
yoksa  sadece  danışmanlık  hizmeti  mi  veriyor?  “Adalet  ve  Kalkınma
Hareketi”nin MI6 ve CIA tarafından  yönlendirdiğine  bakılırsa,  ortak
oldukları daha akla yatkın…

Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da kurulan ve “Adalet ve Kalkınma” adı
verilen bu örgütler, başta Fas olmak üzere, Suriye, Pakistan, Moritanya,
Malezya, Endonezya ve Eritre’de  rejim  karşıtı  olarak  faaliyet
gösteriyorlar.  “Adalet  ve Kalkınma Hareketi”  bir  tek  bizde  partileşip
iktidara  gelmiş!..   “Adalet  ve  Kalkınma”  hareketlerinin  ortak  özelliği,
tümünün  “Ilımlı  İslam”ı  savunuyor  olmaları.  Hepsi  de  “neoliberal”0

0 Neoliberalizm: Ekonominin devlet işlerinden ayrılmasını ve piyasayı özel 
teşebbüsün yönetmesi gerekliliğini savunan bir düşünce akımıdır.

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/sivil-isgal-birlikleri/


program  uygulamayı  vaat  ediyorlar. Kamu  ekonomisi yerine
özelleştirmeleri savunan  “Adalet  ve  Kalkınma”  hareketlerinin  dış
politikadaki temel ilkeleri Batı ile işbirliği…

Fas’taki  “Adalet  ve  Kalkınma  Partisi”nin  amblemi  gaz  lambası.
AKP’nin ampulüne de çok benziyor…

ABD Dışişleri Bakanlığı için strateji üreten Dış İlişkiler Konseyi Üyesi ve bu
konseyin Ortadoğu Çalışmaları  Bölümü’nde çalışan James Prince,   aynı
zamanda ABD Kongresinin  araştırma  görevlisi.  Kuzey  Irak’taki
çalışmalarından  dolayı  ödüllendirilmiş  biri.   Ödülü  veren  vakıf  (National
Endowment for Democracy) ABD Kongresinden aldığı kaynakla, dünyadaki
ABD yanlısı “demokrasilere” mali destek vermekle tanınıyor…

Prince,  ABD’nin Irak’tan çekilmesinden sonra, İran’a karşı düşülecek olası
zor  durumunun, Türkiye ve  Suudi  Arabistan’la  aşılmasını  öneriyor…
ABD’nin Türkiye’ye biçtiği role bakın: Geri çekeceği işgal askerlerinin yerini
doldurmak!..  Biz  bu  projenin  “eş  başkanlığı”nı  bunun  için  mi  kabul
etmiştik?

Prince’in başkanı  olduğu  Demokrasi  Konseyi,  “Sivil  Toplumu
Güçlendirme İnisiyatif” adı altında yürüttüğü Suriye programında, ABD
Dışişleri  Bakanlığı’ndan  aldığı  6.3  milyon  doları Suriyeli  isyancıların
başındaki  “Adalet  ve  Kalkınma  Hareketi”ne  ve  bu  harekete  bağlı
Barada TV’ye aktarmış. Prince, New York Times’e yaptığı açıklamada,
Barada  TV ve  Londra’daki   “Adalet  ve  Kalkınma  Hareketi”  ile
bağlantısını  kabul  etti…  Demokrasi  Konseyi,  “Ortadoğu’da  şeffaflık
projeleri”ni yürütüyor.0

 “Adalet  ve  Kalkınma”  hareketleri,  küresel  krizin ABD’de  meydana
getirdiği  ekonomik  depremin  “tsunami  dalgası”nı  Kuzey  Afrika  ve
Ortadoğu’ya  yönlendiren  bir  dalgakıran  görevi  yapıyor.  Krizin  ortaya
çıkarttığı hasar,  “şeffaflık projesi” adı altında bütün dünyaya dağıtılıyor.
Bu arada rejimleri yıkılan ülkelerin,  enerji kaynakları ile madenlerine de el
konuluyor tabi. Bizde bu işler biraz sessiz ve sedasız yapıldı. Petrolümüz
yok. Sudan elde edilecek enerji  ise,   HES ile işbirlikçilere çoktan teslim
edildi. Doğa tahrip edilmiş, ormanlar yok oluyor kimsenin umurunda değil.
Madenler deseniz neredeyse tamamı 75 yıllığına yabancılara kiralanmış…

Tek sorun kalmış, oda  Kürt Hareketi’nin geleceği!.. Kuzey Irak’ta kurulan
kukla  Kürt  devleti  sonunda  tanınmış.  Türkiye’deki  Kürt  hareketi  nereye
bağlanacak,  henüz  o  belirlenememiş.  Kürtler  Diyarbakır’a  mı  bağlamak

0 Wikileaks Belgeleri’ni Türkiye’de yayınlamayı TARAF gazetesi üzerine aldıktan 
sonra, AKP aleyhine olanları yayınlamayı geciktiriyorlar. Bu konudaki haberleri Aydınlık 
Gazetesi yayınlıyor. 22-23 Nisan 2011 tarihli Aydınlık Gazetesi’nde bu ile ilgili haberler 
vardı.



daha  iyi,  yoksa  Süleymaniye’ye  mi?  Okyanus  ötesindeki  tartışmada  bu
soruya yanıt aranıyor. Bir de “PKK’nın kadroları ne yapılacak?” sorusuna
bir yanıt aranıyor.  Bu soruya bir “formül” üretebilen, ABD’nin gözünde en
makbul “uzman” olacak!..

CIA ve MI6 tarafından  kurulup  desteklenen  “Adalet  ve  Kalkınma”
hareketinin en başarılı olduğu ülke Türkiye’dir. Bizdeki işbirlikçileri oldukça
deneyimli  olanlardan  seçilmiştir.  Vaktiyle,  emperyalizmin  işgaline  karşı
savaşma yerine ”mandacılığı” savunan zihniyet, 90 yılda hayli semirdi.
Bugün başımıza gelebilecek en büyük felaketi, en büyük şansımız olarak
anlatıyorlar bize.  İkna da ediyorlar çoğumuzu. Bir tek eksikleri rozetleriydi.
Onu  da  takıp  sokaklara  döküldüler.  Bir  defa  daha  yetki  istiyorlar
halkımızdan. Halkımız serseme çevrilmiş. Vermesek de, “ikna” edecekler
bizi,   bir şekilde alacaklar yetkiyi elimizden…  Derken, 2023 yılı  için 3.
Boğaz Köprüsü vaadini koydular önümüze.  “İkna” olduk, hamdolsun!..
“İkna” olmaz mı “tatmin” olan  bu millet?..

Yemen Devlet  Başkanı  Salih,   Cumartesi  günü  görevini  yardımcısına
bırakarak  çekildiğini  açıkladı.  Yeni  yönetim,  devlet  başkanı  hakkında
soruşturma başlatmayacağı  sözünü  vermiş.  Yemen’de 3 aydır
tırmandırılan hükümet krizi,  “Adalet ve Kalkınma” hareketinin istediği
gibi sonuçlandı… Çok şükür!..

Libya Devlet  Başkanı  Kaddafi,   üçüncü  büyük  kent  olan Mısrata’daki
kuşatmayı  kaldırıp,  geri  çekileceğini  açıkladı. 1000’den  fazla  kişi  bu
kuşatma  sırasında  yaşamını  kaybetmişti…  Libya’daki  “Adalet  ve
Kalkınma” hareketine,  Kaddafi, hiç kolaylık göstermemiş. Çöllerin kızgın
kumları  üstüne  biraz  daha  Arap  kanı  akıtılacak  anlaşılan…  Eğer  “Allah
yolunda!”  ise,  bu  yolda feda olsun binlerce  Afrikalı!..  Bu  duaya Obama
kızmaz herhalde…

 



SEVGILI CEMAL!..
Benim temiz kalpli çocukluk arkadaşım! 

Son  mektubunda  “yazık  değil  mi  bunca  insana  yaptığınız  zulme”
diyorsun.  Aferin sana, eskiden olduğu gibi insani konularda yine hassassın.
Gel  kendine  daha  fazla  zulüm  yapma  güzel  huylu  arkadaşım.  Yazını
dikkatle  okudum.  Her  cümle  üzerine  ayrıca  düşündüm  de.  Çıkarttığım
sonuç: Senin kendine zulüm ettiğin. Yazık o beyaz bedenine. Kafan için bir
şey demiyorum,  çünkü o  her yapılanı hak ediyor!.. 

Şimdi  de  “Türbanlı  Milletvekili  Aday  Adayları”na  takmışsın.  Senin
destekçisi  olduğun  partin AKP,  onlardan  aday  gösterdi  mi  bilmiyorum.
Trabzon’da yayınlanıp da buralara kadar gelen yerel gazetelerden aklımda
kaldığı kadarıyla “temayül yoklaması”nda, bir hanım aday üçüncü sırayı
almış sadece. Çok da önemli değil bu durum. Çünkü senin gibi “türban
mağdur”larının  şişini  indirmek  için  böyle  bir  gösteri  gerekli  görülmüş
olabilir. Dikkat ettiysen ben bu konuda senden biraz farklı düşünüyorum.
Bana göre, türban mağduru olan sensin, o kızlar değil!. Uzun süre daha bu
mağduriyetin devam edeceğe benziyor.  Merve Hanım ise,  o işin sadece
bir  aktörüydü.  Militan  bir  tetikçi  de  denebilir  kendisine… O bir  davanın
adamı  olsaydı  eğer,  kavgayı  senin  gibi  zavallılara  üzerine  yıkıp,
Amerikalarda  keyif  çatmazdı  herhalde.  Türban  için  önümüzde  hala  bazı
engeller var diye savunma yapmaya çalışma sakın;  o yalana artık sen de
inanmazsın… 

Bu memlekette “karşı devrim” tamamlandı Cemal Kardeşim. Nihayet, o
çok özlemini  duyduğun rejim gelip Cumhuriyetin başına çökmüş. Gözün
aydın!   Adım  adım  icraatlarını  da  yapıyor.  Sen  hala  uykuda  mısın
arkadaşım? Dolayısıyla ne Merve Hanımın ne de diğer türbancı  kızların,
türban örtmek diye bir sorunları da kalmadı. Böyle bir sorun ülkenin hiçbir
yerinde  olmadığı  halde,  sende  neden  hala  var?  Onu  da  anlayabilmiş
değilim. Yoksa o sorunun yapay olduğunu daha yeni mi fark ettin?  Hadi
itiraf et bakalım…  Bu soru için “susma hakkı”nı kullanamazsın. Bu defa

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/sevgili-cemal/


itirafını  arkadaşlarımız  arasında  yayarak,  seni  kızdırmayacağıma  söz
veriyorum… 

Hazır  söz türbandan açılmışken, dilersen bir  defa daha kendi görüşümü
tekrar edeyim. Belki o kalın kafanda kalır da bir daha bu konuya açmazsın.
Daha önceki  yazılarımda defalarca  anlattığım gibi  benim ve benim gibi
düşünenlerin,  annelerimizin  başındaki  örtü  ile  bir  sorunu  yoktur.  Hiçbir
zaman  da  olmadı  zaten.  Bizim  karşı  geldiğimiz  başörtüsünün,  adının
değiştirilerek  “türban”  yapıldıktan  sonraki  durumdur. Siyasi  bir  simge
olarak  kullanılmasına  karşı  geldik  biz.  Bu  şekilde  inanan  insanların
aldatılmasını  içimize  sindiremedik.  Çünkü  onlar  da  bizim  anamız
bacımızdı… Sizinkiler onların oylarını aldatarak aldılar uzun süre, engel
olamadık. Çünkü dini bir vecibeyi yerine getirmek inancıyla örtülen bu bez
parçası,  salt  bu nedenle dokunulmazlık zırhına sahipti.  Dolayısıyla bu
masum  dokunulmazlık  zırhı,  onu  kullanan  siyasi  düşünceye  de  sirayet
ettirildi. Türban altında gizlenen kirli siyasete bir dokunulmazlık sağlanmış
oldu anlayacağın. Gelişmeler her zaman böyleydi… Şimdi bu gerçeği sen
de inkâr edebilir misin?  Sonunda işler “velev ki simge olsun” sözüne
kadar  geldi  çattı.  İşte  bizim karşı  olduğumuz  bu  KULLANILMAYDI…  Ne
yazık  ki,  sen  hala  eski  yerindesin.  Buradan  çıkarttığım  sonuç  şudur:
Kullanıldığını  bir  türlü  hazmedemedin  dostum…   Bu  nedenle  seni
önemsiyor  ve  bu  mektubu  yazıyorum.  Sende  hala  umudum var… Seni
kurtlar sofrasına terk etmeyeceğim!.. 

Ya da hazmetme sorununu zamana yayarak beni yalancı çıkartabilirsin… O
da sana kalmış benim güzel kardeşim. Senin için bu hazım sorunu çok zor
olmayacak, göreceksin!?… 

Bugün  türbanın  önünde  hiçbir  engel  yok  ki:  Buyursun AKP bütün
adaylarını türbanlı olanlardan seçsin… 

SEÇEMEZ Kİ!..

Peki neden? Bu sorunun yanıtını hiç düşündün mü?  Biz Cumhuriyetçiler
karşı geliyoruz da ondan değil! Bizi dinleyen kim?  Bizim en ileri uçlarımızı
çay  filizi  gibi  toplayıp  Silivri’ye  koydular.  Unuttun  mu?   Libya’ya  giden
birliklerimizin  bile  komutası  bizde  değil.  Komutanlar  Hastal  Cezaevi'nde
tutuluyor. Emir komuta İtalyanlarda artık…  Dışarıda olanlarımız ise, son
derece sınırlı  bir alanda top koşturuyor. Tıpkı benim gibi… 74 milyonluk
ülkede,  sesimi kaç kişiye duyurabilirim ki?  Hem duyursam ne olacak? Sen
bile  dinlemiyorsun  beni.  Başka  dinleyen kim olacak?  Atı  alan  Üsküdar’ı
çoktan geçti dostum!… 

Yani  kısaca  söylemek  gerekirse;   türbanın  önündeki  engel  biz  değiliz…
Hiçbir zaman da olamadık.  Türban bir araç, bir silah olarak kullanıldı bir
dönem. Şimdi onun yerine başka araçlar kullanılıyor.  Günaydın Dostum!..
Biz türbanı değil, artık yeni örtüleri fark etmeye çalışalım.  Hepimiz için
daha iyi olur. 

TÜRBAN DİNLER ARASI DİYALOG’A ENGELDİR!..

Gelelim  işin  özüne: Dinler  arasında  bir  diyalogun olabilmesi  için,
dinlerin eşit olması baş koşuldur. Hiçbir din, kendisini ahır zaman dini
olarak  lanse  etmemelidir.  Bir  din,  diğerlerine üstünlük  taslarsa



diğerleriyle masaya oturamaz. Aksi halde aralarında diyalog kurulamaz.
Buna rağmen bir  dini  masaya oturtup diyaloga zorlamak DAYATMADIR…
Dayatmayı ise bir tek GÜÇLÜ olanlar yapabilir… Güçlü olan Müslümanlar
değildir!..

Dolayısıyla  türbanlı  milletvekili  çok  görmek  istiyorsan,  bize  yalvarman
gerekmiyor.  Git  ABD’nin  ve  AB’nin  önünde  diz  çök.  Tıpkı  yetki  vererek
başımıza musallat ettiğiniz AKP yöneticileri  gibi.  Dini  eski haline getirin
artık.  Bunu  biz  de  istiyoruz. Geçersiz  dinler  ile  diyalog  çabalarına
girmeyiniz…  Bizden  bu  konuda  yardım  istiyorsanız,  seve  seve  biz
hazırız… Ne yapmamızı istiyorsunuz? ABD ve AB’nin kulağını mı çekelim? 

BİR KERE YETKİ VERİN, O İSTEĞİNİZİ DE YERİNE GETİRELİM…

Başörtüsüne takılı  kalmanın bir  başka nedenini  de şu şekilde saptadım:
Kendi isteğine uygun siyasi  rakip seçmek arzusu içindesin.  Olabilir
mi?   Bence  öyledir.  Benimle  hep  başörtüsünü  tartışmak  istiyorsun
nedense. Bir tek bu konuda kendine hazır hissediyorsun sanırım. Belki de
en  iyi  çalıştığın  ders  budur.  Öyle  de  olsa,  bu  dersten  bir  daha  soru
sorulmayacak dostum. Tartışacak siyasi rakip araman beyhudedir… 

Demek tartıştığın o eski arkadaşın “karşı devrim gerçekleşirse AB’ye
veya ABD’ye giderim” demiş. İlginç! Ona benden selam söyle; yarından
tezi  yok,  biletini  ben alırım yolu  açık  olsun… Bize gelince,  bizim başka
vatanımız  yok  ki.  Sonuna  kadar  burada  direneceğiz!..   Gerçek
Cumhuriyetçiler asla ülkelerini terk etmezler. Biri terk ediyorsa anla ki, o
da sizdendir… 

 “Türban”  ve  “Sakal”  ikisi  de  şekil  ile  ilgili  konulardır. Kılık  kıyafet
özgürlüğünü savunan bizim gibi insanların ilgi alanına giremezler. Yalnız
her ikisinin de dini bir yönü olduğu için bizi ilgilendirirler. Çünkü hala onları
araç  olarak  kullanarak,  dini  bütün,  samimi  Müslümanları  kullanmak
olanaklıdır. Biliyorsun Müslümanların miadı hiçbir zaman dolmaz! İslamiyet
Ahret dinidir. Bizim uyarı görevimiz de burada başlar. Nitekim bu kafirler,
aynı  yöntemlerle  74  milyon  insanı  fena  halde  kullandılar.  Dün  Irak’taki
Müslümanlara yağdırılan bombalar, bugün Libya’dakilere yağdırılmaktadır.
Bunların  tümünün  arkasındaki el aynıdır.  O  el  Müslümanlara ILIMLI
İSLAM’I dayatan eldir. Ve sizin  o pamuk elleriniz onlara bir EŞ BAŞKAN
seçip göndermiştir.  Dolayısıyla çorbada sizin de tuzunuz vardır;  hiç kusura
bakmayın ama sizin elleriniz de biraz kanlıdır…

Ölmeden önce, TÖVBE EDEBİLİRSENİZ ŞANSLI SAYILIRSINIZ!.. 

Mandela ile  Müslümanları  karıştırma  dostum.  Orada ırkçı bir  yönetim
vardı.  Senin  anlattığın  konular dini  çerçevede  değerlendirilecek  şeyler.
Birbirleri  ile  hiç  mi  hiç  ilgileri  yoktur.  Kaldı  ki,  Mandela’nın  “Geçmişi
unutalım, birlikte yaşayalım, başka Afrika yoktur” manasına gelen
sözlerini, sizin cenahta söyleyebilecek bir tek kişi bile yoktur… İşte sana en
yakından bir örnek: İran’daki rejim bütün muhalif sesleri susturmadı mı?
Vinçlerin  ucuna  asılmış  insanları  ne  çabuk  unuttunuz!..  Bu  örnekleri
çoğaltabilirim… Sen de biliyorsun zaten.. Geçelim… 

Medine Bircan örneği de gereksiz yere verdin. Anlatılanlar doğruysa eğer,
münferit bir hadise olduğu kesindir. Doktorlar Hipokrat Yemini yapmışlardır.



Onlar  hastalarının  dinsel  ve  etnik  yanları  ve  siyasi  düşünceleri  ile
ilgilenmezler.  Haberal’ın  sağlığı  ile  ilgilenen  Adli  Tıp  Uzmanları  hariç
elbette!?  Bir  tek  onlar,  hastalarının  siyasi  duruşu  ile  ilgilenebilirler…
Bugünleri görmemizde senin o kadife ellerinin katkısı vardır.  Bunu hiçbir
zaman  unutma  dostum…  Hatta  bir  dahaki  yazında  bu  durumunla
övünebilirsin de… 

Merve Kavakçı olayına “zulüm” dedin ya söylediklerinin arasında bir tek
buna şaşırmadım. Merve Kavakçı Hanım bir tetikçiydi dostum. O BOP’nin
başarısı için kendini feda etmiş bir militandı. Zulme filan da uğramış değil..
Kendisine verilen görevi gereği gibi yapmış ve köşesine çekilmiştir. Tıpkı
diğer türbancı kızlarımız gibi… O gün ölesiye kavgasını verdikleri  sorun,
orta  yerde  durduğu  halde,  o  soruna  hiç  biri  sahip  çıkmıyor  nedense.
Türban kala kala yine seninle bana kaldı. Büyük olasılıkla kızlar, dört çeker
ciplerinde keyif çatıyorlar. Gerisini sen düşün artık… Kendin ettin kendin
buldun.   Dikkat  edersen “Bana ne”  demiyorum..  Yine  de  senin  huzurlu
olmanı için bir şeyler yapabilirim belki… 

Rejim değiştiği halde, bunu fark edemeyen bir tek sen kaldın Cemal’im.
Yatıp kaldığın o derin uykudan uyan artık. Cübbeli Ahmet Hoca kadar da
olamadın. Bak o ne diyor:  “Başka din mi var ki, aralarında diyalog
olsun?” 

Sonuç olarak,  hiç kusuruma bakma : BEN SENİN “ILIMLI İSLAM“ DİNİNE
GİRMEMEYE  KARARLIYIM!..  O  yolda  bensiz  yürüyeceksin.  Sana  iştirak
edecek pek çok insan olacağından da eminim… 

 



ÇİFTE “STANDART” ATANLAR!..
ÖSYM Başkanı’nın  açıklamalarından  “tatmin”  olan  Cumhurbaşkanına
bağlı Devlet Denetleme Kurulu,   (DDK) mide bulandırıcı  bir  açıklama
yaparak  keyfimizi  kaçırdı. DDK adına  inceleme  yapan Sayıştay  Baş
denetçisi Ferhat Gündüz’ün 60 sayfalık raporunda: Çeşitli sınavlarda soru
kâğıtlarına  sonradan  müdahale  edildiğinin,  son  yıllardaki  bütün
ihale  ve  alım  satımların  neredeyse  tamamında  usulsüzlük
yapıldığının saptandığını  ifade etti. ÖSYM ile  iç  içe çalıştığı  belirlenen
METEKSAN adlı  yandaş  şirketin  çalışanlarının  işlediği  suçları  ise
müdürlerin kapattığı ortaya çıktı.. Bunların hepsi birbiri ile ilişkili. ÖSYM
personelinin olağandışı  malvarlığına vurgu  yapılan  raporda;
METEKSAN adına  çalışan geçici  personelin,  KPSS sınav  kâğıtlarında
oynama yaptıklarının, ÖSYM personelinin  çocuklarının  neredeyse
tamamının yüksek puanlı yerleri kazandıklarının kanıtlarına ulaşıldı.
Üniversiteye  girmeden  önce METEKSAN’DA  geçici  personel olarak
çalışmak test çözmekten çok daha kolay iş!..

Raporu  hazırlayan  Baş  denetçinin   önümüzdeki  günlerde  görevden
alınarak, hakkında “Ergenekon Terör Örgütü”ne yardım ve yataklık
yapmak ve  “hükümeti düşürmeye ortam hazırlamak”  iddiaları  ile
dava  açılmasına  hiç  şaşırmam!..  Cumhurbaşkanı  ve  hükümetin  ağır
toplarının “tatmin olduğu” bir  konuda,  tatminsizliği  artıracak bir  rapor
hazırlamanın  bedelini  ödemeye  hazırdır  herhalde!..   Bizim   “ileri
demokrasi”mizde  işlerin  böyle  yürümesi  gayet  normaldir!?..
Uygulanmakta olan hukuku siz de “anlamakta güçlük çekiyorsanız”, o
sizin sorununuzdur!..

Bu rapordan sonra,  gençleri  kontrol  edebilirsen et bakalım!..  Kontrolden
vazgeçtik,  bundan  böyle  çocuklara  ders  çalıştırmak  ne  mümkün!..
Ebeveynine “Karşılığını alamayacaksam niye çalışayım” diyen çocuğa,
annesi  veya  babası  ne  diyebilecek?  Üstelik  bu  durumda olanların  çoğu
AKP’ye oy vermiş kişiler!..

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/cifte-standart-atanlar/


 “Şifre  skandalı”nın  ortaya  çıkmasının  üzerinden  bir  hafta  geçtikten
sonra, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in yaptığı açıklamadan, işin içinde
bir bit yeniği olduğu belli olmuştu. Koskoca profesör, onlarca danışmanı ile
bir  haftada  hazırladığı  açıklamayı  kâğıda  bakmadan  anlatamadı  o  gün.
Okurken arada bir baktığı kameralara takılan gözlerinden,  söylediklerine
kendisinin  de  inanmadığı  belliydi.   Nitekim  sonunda  “şifreleme”
yapıldığını kabul etti. Ona da şükür. Yardımcısının yaptığı savunmaya bakın.
Devleti idare eden irade, programı yazan METEKSAN’I kusurlu ilan ederek,
bu  işten  sıyırma  hesabı  yapıyor. ÖSYM Yürütme  Kurulu  Üyesi  Prof.  Dr.
Ensar Gül: ”Adayların bunu fark ettiğini düşünmüyoruz” diyerek,  bu
rezalet  batağından partisini  kurtarma çabası  içine  girdi.  Hükümet  adına
yapılmış  savunma  bu  kadardı:  “Adayların  bunu  fark  ettiğini
düşünmüyoruz”.  Peki,  bu  durumu,  adaylara fark  ettirenler için  ne
düşünüyor  hükümet?  Haremlik  selamlık  şeklinde  düzenlenmiş  sınav
salonlarındaki gözcü “abi” ve ablaların “seçilmiş”  öğrencilerle,  kafa
kafaya verip, şifreyi paylaşmadıkları ne malum? Bunu kim garanti edebilir
bize? Yüksek puan alan öğrencilerin kâğıtları incelenecekmiş! Aman ne
inandırıcı.  Tedbire  bakın  hele.  O  kadar  şeytanlığı  düşünenler,  şifreyi
verdikleri öğrencilere, kitapçıkların boş yerlerinde bazı işlemler yaparak, bu
sonuçları bulduklarını gösteren karalamalar yapmalarını öğütlemeyi ihmal
mi edecekler?  Matematikçi Prof. Dr. Ali Nesin’in YGS Kitapçığındaki şifre
için “Aptallığın daniskası” demesine bakmayın siz… Onların hiç biri aptal
değil!.. Aptal yerine koydukları biziz…

Mesele bu açıklamalar karşısında devletin tepesinin “tatmin” duygusunda
bir değişiklik olup olmadığıdır…

Ulusalcıların, “eşi türbanlıdır” diye seçilmesine karşı çıkarak “mağdur”
ettiği  ve  necip  Türk  milletinin  bu  mağduriyeti,  zatıâlilerini
Cumhurbaşkanlığı  makamına  çıkararak  giderdiği  Cumhurbaşkanımız,
herkesten  önce ÖSYM’nin  açıklamalarından   “tatmin”  olduğunu
açıklayıvermiştir!..  Tıpkı  Kayseri  Belediyesi’ndeki  ihale  yolsuzlukları
konusunda belediye başkanını  dinledikten sonra  “taraf olmamak için
kendimi  zor  tutuyorum”  diyerek,  başkanın  savunmasını  üstlenmesi
gibi…  Nedense  bu  şifre  skandalında   “tatmin” olduğunu  açıklamasına
bizim çocukların çoğu inanmamış, tam aksine şüpheleri iyice artmıştır. Bu
iki  olayda  da  bir  Cumhurbaşkanının,  “soruşturmaya  ihtiyaç
duyulmayacağı”  yönünde  görüşler  açıklaması  kabul  edilemez.  Buna
rağmen  hemen  ardından  mızıkacılarının  da   “tatmin”  olduklarını
açıklayıvermeleri  manidardır.  Bu  ara  hükümet  kanadında  tatmin  olan
olana!  Hamdolsun!..  Hatta  Hükümet  Sözcüsü  Cemil  Çiçek’in  “Sayın
Cumhurbaşkanın tatmin olduğu bir konuda biz de tatmin olmuşuz”
demesi,  sözcüklerden karikatür  çizme değerinde  bir  sanat  eseriydi.
Mutlaka  bu   “ileri”  sanatsal  tasarımın  patenti  alınmalıydı…   Bu  kadar
“kefalete”  rağmen,  bir  tek  tatmin  olmayan  Ankara  Cumhuriyet
Başsavcılığı  kaldı.  Devletin  tepesinin  “tatmin” olduğu  bir  konuda
soruşturma açmak, “Bakın bir şey yok,  ‘bağımsız’ yargı da bir usulsüzlük
bulamadı”  yargısını oluşturmak için olabilir mi?..

Bu soruya, soruşturmanın sonucunu görmeden cevap vermek tehlikelidir.
En doğrusu “Ergenekon Davası”nın sonuna kadar beklemek!..



Devletin  her  kademesinin  “tatmin”  olduğu  bir  konuda,  Cumhuriyet
Başsavcılığı soruşturma başlatıp, suç unsuru bulduğunu başlıklı  kâğıtlara
yazabilir  mi?   Biliyorsunuz  bizim  savcılar  hâkimler  gibi  “bağımsız”
değillerdir.  Böyle  önemli  konularda  buldukları  kanıtları  amirleri
konumundaki Adalet Bakanı ile paylaşılacaklardır. Oradan soruşturma izni
çıkar mı? Onu bilemem. Seçimlere 3 kala olacak iş değil gibi geliyor bana.
Kendi  başlarına  hareket  eden  savcıların  tepesinde  boza  pişirir  yeni
bakanımız. Biliyorsunuz Adalet Bakanı tarafsız değil, aynı bakanlığın eski
müsteşarıdır.  Devletin en yetkili makamlarının görüşünü yalanlayacak ve
onların keflliğini boşa  çıkartacak  şekilde,  bazı  kanıtlara  ulaşıp,  kamu
davası  açmak  ha!  Tansiyon  hastasıyım,  beni  daha  fazla
heyecanlandırmayın! Hasta haklarım var!..

Size göre de böyle bir savcı kalmış olabilir mi?.. İşte bütün sorun burada
düğümlenmiştir!…

Demokratik ülkelerde bu sorunun yanıtı her zaman olumludur. Ne var ki,
bizim demokrasimiz biraz ileridir ve “İleri Demokrasi”lerde,   HSYK da
hükümetin kontrolü altında ise, soruşturma başlatmak çok kolay değildir.
Bırakın bizim “derin hukukçular” bu fikrin tersini savunadursunlar,  biz
yapılanların yürürlükteki Anayasamızın 138’nci maddesi hükmü karşısında
ne anlama geldiğine bakalım.0 Savcılığın, sorumlular hakkında soruşturma
başlatacağını  söylemesinden  sonra;  Cumhurbaşkanı,  Meclis  Başkanı,
Hükümet Sözcüsü, Milli Eğitim Bakanı ve ÖSYM Başkanı’nın “soruşturma
yapılmasını  gerektirecek  bir  şey  yok”  anlamına  gelecek  şekilde
“tatmin”  olduklarını  açıklamaları  yargıya  müdahale  değil  midir?  Bu
açıklamalara rağmen,  savcı soruşturmayı adil bir şekilde yürütebilir mi?
Biri çıkıp bunu bana açıklasın lütfen!..

Metin Hocam söz sizindir, buyurun…

Diğer soruları siz hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencileri için hazırladım. Bu
sorular için elimizde bir “şifre”  yok, ama yine de “abi” olarak yardımcı
olabilirim  size.  Bütün  sorular  için  işinize  yarayacak  yanıtlar  aşağıdadır.
Çoktan  seçmeli  bir  sınavda  olduğunuzu  düşünün  ve  heyecanlanmadan
doğru yanıtı işaretleyin!..

0 ANAYASA A. Mahkemelerin bağımsızlığı
MADDE 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile 
ilgili soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez.



İşte size o seçenekler:

A.)  Bu  iktidarın  yaptığı  hiç  iyi  bir  şey  yok  mu,   onlardan  neden  söz
etmiyorsunuz?

B.) Biz CHP iktidarını da gördük.

C.) CHP halka ekmeği karne ile verdi, o günleri nasıl unuturuz.

D.) Dünyadaki 17’nci büyük ekonomiyiz.

E.) Demokrasi amaç değil, araçtır.

 Doğru yanıt  sizin  verdiğinizdir  elbette… Sakın  şıkları  küçükten büyüğe
doğru  sıralayıp  da  küçülmeyin!..  Birilerinin  sandığı  gibi  Anadolu dar-ül
harp değildir!..

Gelelim TSK’nın  “Balyoz  Davası”  ile  ilgili  açıklamasına.0 Binlerce
kilometre  uzaktan  ifade vermeye  gelen  ve  büyük  olasılıkla  da  “kaçma
şüphesi”  olduğu  için  tutuklanan  komutanın  durumundan  söz  edecek
değilim. Çünkü o kaçmadı, ülkesine gelip adalete teslim oldu. Adalet hanım
ise  pavyona  düştü  maalesef,  gündüz  çalışmıyor.   Aklını  kaçıracak  olan
komutanlar  değil,  bizleriz  dostlarım.  Benim  derdim  Genelkurmay
Başkanlığı’nın bu basın açıklaması ile bize ne anlatmaya çalıştığını ortaya
çıkartmaktır.  Bir  haftadır  üzerinde  çalışıyorum  desem  yalan  değil.  Ne
yapmaya çalıştıklarını  ben de “anlamakta güçlük çekiyorum”.  Sevgili
Komutanlarım; anlamadığınız bir konuda ne diye kendinizi yorarsınız? Gelin
ÖSYM Başkanı  ne  öğrenmek istiyorsanız  size anlatsın.  Bakın  siz  de ne
kadar kolay “tatmin” olacaksınız! Aşk olsun. Bu seferlik de anlamış gibi
yapabilirdiniz. Basın açıklaması yapmanıza ne gerek vardı? Pek çok kişinin
aklına, seçime üç ay kala yaptığınız bu açıklama ile geçen seçimlerdeki
gibi Yaşar Büyükanıt’ın tek başına yazdığı bildirinin etkisi mi yaratılmak
isteniyor sorusu geldi.  Bu kadar hukukçunun anlamadığı bir durumu, bir
asker olarak anlamak sizin üstüne vazife mi? “Oturun oturduğunuz yerde.”
”  Devam  etmekte  olan  bir  yargı  süreci  var,  herkesin  onu  beklemesi
gerekir.” Sihirli olan bu ikinci cümle, CHP ile MHP’nin bile üzerinde ittifak
ettiği  tek  cümledir.  Yalnız  bir  küçük  eksiği  var:  “Yargı  Süreci”nde
tutukluluk süresi 10 yıla kadar çıkabilir ve yargılama 150 yılda bitmeyebilir
de. Bunların ikisi de kuvvetle muhtemeldir. Dolayısıyla bu duruma “yargı
süreci” deme yerine, “yargısız infaz süreci” demek daha yerindedir…
CHP’li ve MHP’li hukukçulara son kez hatırlatıyorum…

Şimdi de AKP yandaşlarının şu ortak yargısına bakalım. Genelkurmay’ın
son açıklamasından sonra tutuklu olanlar tahliye edilirse, bazı kişiler “bu
açıklama nedeniyle tahliye edildiler”  düşüncesine kapılabilirlermiş! O
zaman ne yapmak gerekiyor beyler? O bazı kişiler böyle bir  düşünceye
kapılmasın diye,  insanlar  boşu boşuna içeride mi kalsınlar?  Bu nasıl  bir

0 http://www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2011/BA_05

http://www.tsk.tr/10_ARSIV/10_1_Basin_Yayin_Faaliyetleri/10_1_Basin_Aciklamalari/2011/BA_05.htm


kafadır Allah aşkına? Ne yazık ki, hükümet bu noktada hukukun gereklerine
değil,  de bazı kişilerin, muhtemelen onlar da seçmenleridir,  duygularına
göre  adaleti  işletmeyi  içine  sindirebiliyor!..   Buyurun  size yeni  bir
tutuklama  nedeni!..   Bundan  sonra  artık  “bu  memlekette  hukuk
vardır”  denebilir  mi?  Komutanların  “anlamakta  güçlük  çektiği”  ve
yanıtını merak ettikleri soru  aslında bu idi!.. Mahkeme başkanının karşı oy
yazısında bu sorunun yanıtı verildi.0 Ama başkanın da anlamadığı şeyler
vardı besbelli.  Biri  çıkıp bunları bize de anlatsa ne iyi olacak!..

Ümit Hocam; buyurun şimdi de söz sizindir…

Anayasamızın 138’nci maddesine aykırı  olan;  Genelkurmay’ın bu haklı ve
yerinde  sorusu  mu  yoksa  soruşturma  başlamadan,   Cumhurbaşkanı  ve
hükümetin hep bir  ağızdan  yaptığı  “biz tatmin olduk,  ortada hukuka
aykırı bir durum yok” manasına gelen sözleri  midir?..

 “Balyoz Davası”nda yargı  süreci  devam ediyor.   En  haklı  ve  yerinde
soruları  “yargıya müdahale”  olarak  değerlendirip  eleştireceksiniz  ama
üniversite  sınavında şifrenin  yandaşlara  dağıtılması üzerine,  daha
soruşturma  başlamadan  “tatmin”  olduğunuzu  açıklayıp,  ortada  bir  suç
olamayacağı  anlamına  gelen sözler  sarf  ederek savcıları  baskı  altına
alacaksınız! Sevsinler sizin  “ileri demokra”sinizi… Buna “çifte standart”
mı derler, yoksa standartlara çifte atmak mı?..

12  Eylül referandumundan  önce, AKP’nin  feryadını  duyanlar,  onların
“bağımsız  ve  tarafsız  yargı”  istediğini  sanıyorlardı…  Oy  isterken  ve
vaatte bulunurken yüzleri ne de masum görünüyordu… Benim oyum bu
sefer de “mağdur” rolünü kusursuz oynayan aynı masum yüzlerin olsun!..
Yemin ettim bir kere dönemem ki!..

0 3 numaralı dipnottaki bağlantı ile açacağınız sayfanın altında söz konusu 
mahkeme kararı  “jpg” formatında vardır. Oradan indirip karşı oy yazısını 
okuyabilirsiniz. Ayrıca kararı “pdf” formatında bu iletiye de ekledim. Güvenle 
indirebilirsiniz.



KİR BİRİKMİŞ “TIRNAK”LARIN İÇİNE!..
Dünyanın  en  büyük  barosunun  Başkanı Doç.  Dr.  Ümit  Kocasakal ile
Başkent’in Baro Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu bugünlerde dizlerini
dövüyorlar. İkisi de iyi ceza hukuku hocası, ikisi de işlerinin uzmanı. Son
birkaç yıldır “Bunlara biz mi diploma vermiştik” diyerek kutsal meslekleri
hocalığa lanet okuyorlar!..

Daha  dün 59 puanla  öğrencilerinizi  bütünlemeye  bıraktığınızı  ne  erken
unuttunuz? Şimdi İkinize de oh olsun!..

Gazeteci  Ahmet  Şık’ın  “İmamın  Ordusu”  adlı  kitabı  hakkında  verilen
“imha”  kararı  için  Cumhurbaşkanımız  bakın  ne  diyor:  ”Ama  savcıların
bazen önlerinde ne yazıyorsa onunla hareket etme gibi bir durumları
vardır.  Siyasi  değerlendirme  yapma durumları  savcıların  bazen  olmuyor
herhalde”0 Cumhurbaşkanının sözleri  yargıya talimat gibi.  Açıkça bu gibi
durumlarda önlerinde yazılanlara göre hareket etmeyin, biraz da siyasi
düşünün  diyor.  Savcıların  önlerinde  ne  yazıyor,  onları  kim  yazıp  koydu
önlerine?  Devletin  en  tepesindeki  adam,   savcıları  hukuki  değil, siyasi
değerlendirme  yapmaya  teşvik  ediyor.   Yanlış  duymadınız  Abdullah  Gül
“siyasi değerlendirme”den söz ediyor…  Tavsiyede bulunduğu kişiler ise,

0 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül: ”Bütün bunlar herhalde O gazeteciler ve 
bahsedilen kitaplar için en büyük PR çalışmaları olmuş oldu. Ama savcılar bazen 
önlerinde ne yazıyorsa onunla hareket etme gibi bir durumları vardır. Siyasi 
değerlendirme yapma durumları savcıların bazen olmuyor herhalde. Herhalde 10 
bin satacak kitabı şimdi yüz binlerce sattıracaklar” 

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/kir-birikmis-tirnaklarin-icine/


AKP’nin  ilçe  örgütü  yöneticileri  değil,  özel  görevli  mahkemelerin  özel
yetkili savcılarıdır…

Bugünleri de gördük çok şükür!..

Başbakanın sözleri  ise yenilir,  yutulur gibi değil.  Erdoğan: ”Ben yargının
işine karışamam, yargı da benim işime karışmamalı’‘0 diyor. Başbakan
gerçekten  de  İbrahim  Tatlıses’in  dediği  gibi,  “delikanlı”  adam.  Zaten
oldum  olası  yargı  ile  başı  hoş  değildi.  Denetlenmeyi  de  hiç  sevmiyor
besbelli.  Meclise denetim yetkisini kullandırmıyor. Muhalefeti de kontrolü
altında tutması çok zor olmuyor. Halkın verdiği “destek” ile yargının da
işini  bitirdi  denebilir.  Başbakan  olarak:  “Benim  işime  karışmayın”
diyerek kesin talimatını verdi…

Aksine hareket biraz sıkar!..

Bu dönemde “bağımsız ve tarafsız” yargı, “ulaşıldıkça ulaşılmaz olan  bir
hasretimiz” haline geldi!..   “Hukukun üstünlüğü ilkesine” bağlı  kalın
tavsiyesinde  bulunmak  ise  cesaret  işi  oldu!..   Milletvekili  aday  adaylığı
süresince bu tür sözleri söylemek imkânsızlaştı doğal olarak.  Söylenecek
söz  mü  kalmadı  sanki.  Örneğin:  “Burası  Türkiye”  demek  yasak  değil.
Dilediğiniz kadar “Dünyadaki 16. Büyük Ekonomiyiz” de diyebilirsiniz…

Emin olun, size tahmininizin çok üstünde  inanlar çıkacaktır!..

Burası Türkiye!..

Tek hatası(!) siyasi değerlendirme yapamamak olan  ve  adeta ismi  “özel
yetkili savcılık” kurumu  ile özdeşleşen “Ergenekon Savcısı” Zekeriya,
basılmamış kitap kazasına kurban verilmek zorunda kalınmış!.. Başsavcı
vekilliğine atanmış olması, yerine getirilen arkadaşlarına güvence olarak
gösteriliyor. Zırhlı arabası ile korumaları ölene kadar emrinde olacakmış.
Bu  sıkı  önlemlerden  anlaşıldığına  göre,  hiç  de  iyi  işler  yapmamış.  Bu
dönemin en kudretli savcısının hayatı tehlikede mi ne?..

Dava  arkadaşlarının  kırdığı potları düzeltmek  ve  muhalefete  “ders”
vermekten  sorumlu  Başbakan  yardımcısı  Arınç’ın  sözleri  ise,  hükümet
adına  yapılmış itiraf niteliğinde.  Bakın  ne  diyor  muhalefet  işlerinden
sorumlu  Başbakan  Yardımcısı:”  Ama  ortada  tamamen  bir yargısal
tasarruf vardır.  Savcıların,  hâkimlerin  kararına  bağlı  hatta itirazları
toptan oybirliğiyle reddeden bir mahkeme kararı bulunmaktadır. Bize
düşen hükümet olarak, ne başında ne sonunda hiçbir dahilimiz olmayan

0 Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) 
kararnamesinin yürütmenin ya da yasamanın değil, HSYK’nın konusu olduğunu belirterek, 
”Ben yargının işine karışamam, yargı da benim işime karışmamalı” dedi. 
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/03/31/yarginin-isine-karismam

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2011/03/31/yarginin-isine-karismam


bu  konuda  yasama  organı  olarak  da,  yürütme  organı  olarak  da  söz
söyleme imkanımızın olmadığını düşünüyoruz.”0

Arınç’ın  bu sözleri,   yargının “bağımsız” ve “tarafsız” olduğuna  delil
olarak  gösteriliyor!.  Siz  inandınız  mı  bilemem.  Ben  inanırım  Arınç’ın
sözlerine!..  Nedense  bana  yüzü  çok  masum  görünür…  Demek  ki,
hükümetin  bu  “özel”  yetkili  savcılar  ile  “özel” görevli  mahkemelerin
işlerinin ne başında, ne de sonunda hiçbir dahili olmamıştır!..

Bir de olsaymış eğer,  ülke baştan aşağıya çıra gibi yanmıştı vallahi!

Bizim kitapları “imha kararı” veren özel görevli “Beşiktaş Mahkemesi”,
asrın davasına bakan ve genellikle1’e karşı 2 oyla karar alan “Ergenekon
Mahkemesi”nin önüne nasıl da geçti? 3 yılı  aşkın bir süredir yargılama
yapan “Ergenekon Mahkemesi” henüz “Ergenekon Terör Örgütü” adlı
bir örgütün varlığını kanıtlayamamış. O yüzden de dava sonuna kadar bu
ismin kullanılmasını yasaklamıştı.  Yandaş medyanın “iddia edilen ETÖ”
demesi  de  bu  nedenle  değil  mi?  Ne  var  ki,  “kitap  silen”  “Beşiktaş
Mahkemesi”  bu  yasağı  dinlemiyor.  Gazeteci  Ahmet  Şık’ın  kitabını
bilgisayarında bulunduranlar hakkında “örgüte yardım” yapmış olmaktan
soruşturma  başlatılacağı  karar  altına  alınmış. Ortada  örgüt  yok  ama
dokümanı  var!?.. Karar   “tehditten”  farksız!..  Henüz geri  alınmış  da
değil.  Bir mahkeme, yasalarda yer almayan bir suçtan söz ederek, halkı
“tehdit”  edebilir  mi  diye  sormayın.  Öyle  soru  soranlar,  şimdi  Silivri’de
yatıyor! Bu sözler de bana ait değil!..

Ceza hukuku ve ceza usul hukuku hocaları bari siz cevap verin!..

 “İmamın  Ordusu”  adlı  kitabı  bilgisayarına  indirenlerin  sayısı  birkaç
günde 100 bini aşmış. Ceza tehdidi altında okumak yasaklanabilir mi? CIA
“Wikileaks”  belgelerinin  yayılmasını  engelleyebildi  mi  ki,  siz  kitabın
okunmasının önüne geçeceksiniz? Mahkeme pek çok kişinin merak ettiği
için kitabı indirdiğini bal gibi biliyor. Yani o kişilerin, hiç biri örgüte yardım
etmek amacı ile hareket etmiş değil.  Bu durumda kararın uygulanması,
imkânsız hale gelmiyor mu? Ayrıca örgüt nerede? Yerini gösterip ismini de
söylerseler, yüz binler üyelik için örgüte başvurabilirler!.. Bu gidişle, bütün
Türkiye hakkında dava açılacak herhalde. İster misiniz yüz binlerce dava
açılıp  “Ergenekon  Davası”  ile  birleştirilsin.  “Dava  birleştirmek”  en
başarılı  olduğumuz  konu!  O  zaman  hükümetimiz  şunu  rahatlıkla
söyleyebilir: Birleştirmelerden sonra bu davanın kontrolü elimizden kaçıp

0 Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç: Ama ortada tamamen bir yargısal tasarruf vardır. 
Savcıların, hâkimlerin kararına bağlı hatta itirazları toptan oybirliğiyle reddeden bir 
mahkeme kararı bulunmaktadır. Bize düşen hükümet olarak, ne başında ne sonunda 
hiçbir dahlimiz olmayan bu konuda yasama organı olarak da, yürütme organı olarak da 
söz söyleme imkanımızın olmadığını düşünüyoruzhttp://www.haberler.com/arinc-tan-
imamin-ordusu-aciklamasi-2625602-haberi/

http://www.haberler.com/arinc-tan-imamin-ordusu-aciklamasi-2625602-haberi/
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gitti.  Belki  de  böylesi  daha  iyi  olmuştur…  Biz  de  davanın  arkasındaki
güçlerin peşine düşeriz!..

 “İmamın  Ordusu”  adlı  kitabı  okuyanların  söylediğine  göre,  orada
yazılanlar daha önceden söylenmiş, bilinen şeyler. Şık, sadece onları derli
toplu hale  getirmiş.  Demek  ki,  bazı  belgeler  derli  toplu  hale  gelince
“örgütsel  doküman”  oluyorlar!  Laf  aramızda  bu  arada   “örgütsel
doküman”ın tarifi de belirlenmiş oldu!..

Hamdolsun!..

 “Düşünce  suçu”  diye  bir  suç  olamaz!  İnsanların  kafasından  geçen
düşünceleri yargılayamazsınız beyler. Bir kişi suç işlemeyi düşünse bile,
onu  eyleme  dönüşmedikçe  onu  kovuşturamazsınız.  İnsanın aklından
geçen düşünceleri not defterine yazması hali için de durum böyledir.
Adam  “hayalimde  uydurduğum  düşüncelerden  bir  senaryo
oluşturuyorum”  diyebilir.   Mahkemeler  masalların  peşine  düşemez,
gerçek hayatla ilgilenirler. Bunun bir geçerli nedeni daha vardır kuşkusuz.
Düşünceyi yargılamaya kalkışanlar, düşünen adamın savunmaların tersini,
kanıtlar  bulup çürütmezler. Çünkü kimse kimsenin hayal  dünyasına
giremez.   O  bakımdan başka  eylem ve  kanıtlarla  yaşama sokulmayan
düşünceler, yargılamanın konusunu teşkil etmezler!..

Pardon ama, bu söylediklerim çağdaş hukuk sistemleri için geçerlidir!..

Hocalar bu dersi vermediler mi?

Peki bir “suç delili”nin fotoğrafını çekerek, kendi için saklamak isteyen
biri suçlu sayılabilir mi?

Bizim  “ileri  demokrasi”mizde  tartışılacak  konulardan  biri  de  budur
herhalde. Ne günlere kaldık ya Rabbi!.. Örneğin yolun kenarında, fırlatılıp
atılmış ateşli bir silah gördünüz. Cep telefonunuzla silahın fotoğrafını çekip,
bilgisayarınıza atarak kendiniz için sakladınız. İleride bir gün bilgisayarınıza
el konulduğunda; kuvvetle muhtemeldir bekleyin, bu “ruhsatsız” silahın
hesabını  vermek  zorunda  kalabilir  misiniz?  Hadi  cevap  verin  bakalım.
“Susma  Hakkı”nızı  bu  soru  için  kullanamazsınız!..  O  silahın  sahibini
emniyet görevlileri bir gün bulmuş. Ve siz de böyle bir soruya muhatap
bırakıldınız.  Bu  fotoğrafı  neden  çektiğiniz  diye  sizi  suçlayan  yargı
mensupları  hakkında  ne  düşünürsünüz?  “İmamın  Ordusu”  adlı  kitabı
indirenler  için  de  durum böyle  değil  mi?  Yürürlükteki  yasalarımıza  göre
böyle bir suç olabilir mi?.. Bu soruya yanıt vermek için hukukçu olmak şart
değil. “Adam adayı” olmak yeterlidir!..

 “Kanunilik İlkesi”   yasaların açıkça suç saymadığı bir eylemden ötürü,
hiç kimsenin suçlanamayacağını ifade eden evrensel bir ilkedir..

Bunu ne çabuk unuttunuz!.. Yoksa hiçbir zaman öğrenmediniz mi?

Şimdi Ümit Kocasakal ile Metin Feyzioğlu hocalar, bu olanların hesabını
versin  bakalım.  Özel  görevli  mahkeme  “hâkim”leri  ile  özel  yetkili
“savcı”lara,  hukuk  fakültesi  diplomasını  siz  vermediniz  mi?  “Kopya
çekerek sınıfı  geçmiş olabilirler” şeklindeki savunmanıza inanmayız. Onu
geçin.  Başka  bir  şey  bulup  söyleyeceksiniz,  ya  da  “siz  de  “susma
hakkınızı” kullanın. Yakında “bilboard”lara “Susan Türkiye istiyoruz!”



afişlerini  göreceğiz.   Cevabınız  garipsenmez  endişelenmeyin.  Sizin
yaptığınız sınavlarda kopya çekmek imkânsızdı. O sınıflarda biz de vardık.
Hiçbir zaman kuş uçurtmamıştınız. Yoksa onlara “özel” bir yakınlığınız mı
vardı? Ya da bilmediğimiz bir özelliklerini mi keşfetmiştiniz? Sonradan bu
özellikleri  nedeniyle  “özel”  yetkili  ve  görevli  olmuş  olabilirler  mi?  Bu
sorulara da bir yanıt verin bakalım.

Hak etmeyenlere hukuk fakültesi diplomasını ne hakla verdiniz?..

 Şimdi biz öğrencilerinize hesap verin!..

Yoksa sizlerin de işine kimsenin karışmasını istemiyor musunuz?..

Ya  bu  “yargıç”ları  mahkemeden  dışarı  çıkartacaksınız  ya  da hukuku
mahkemenin içine sokmanın bir yolunu bulacaksınız. Çünkü hoca sizsiniz!..
Diplomalarımızı iptal edebilirsiniz! 30 yıldan sonra da olabilir, biz razıyız.
Dilerseniz  bizi  yeniden  fakülteye  ders  dinlemeye  de  çağırabilirsiniz… O
arada yargısal faaliyetler durabilir.  Hiç önemli değil. Belki öylesi daha da
iyi  olur.  Hatta  mısır,  inek  ve  İngilizce  öğretmeni  ithal  etmekle  övünen
hükümete,  bir  miktar   “hukukçu”   ithal  etme fırsatını  veririz!  Gümrük
vergilerini bir gece önceden indirdikten sonra yapılan ithalat ne de tatlı kar
getirir!..  Kim bilir,   belki  de Berlin’deki  o hakimlerden hala kalmıştır!..
Onları bulup ithal ederiz!..

Geçenlerde bir  dostum;  Birkaç sayfalık  yazının  içinde bu kadar  “tırnak
işareti” kullanmanın  sebebini  sordu.  Cevabımı  tahmin  edebileceğinizi
sanmıyorum. Ona dedim ki, uzun zaman tırnaklar kesilmezse;  içerlerine
kir birikir!.. Bundan böyle  tırnakların içine dikkat edin!..



SEVGILI ARKADAŞLARIM;
 Farkında mısınız bilmiyorum. Uzun süredir doğruluğuna inandığım
düşünceleri, amatör bir ruh fakat profesyonellerin göstereceği bir
kararlılıkla  sizlerle  paylaşıyorum. Büyük  olasılıkla  sizleri  rahatsız
ettiğim de olmuştur. Sırası gelmişken verdiğim rahatsızlıktan ötürü peşinen
özür diliyorum.

Hiç düşündünüz mü bunları neden yaptığımı? O halde söyleyeyim:

Ben TEHLİKEYİ FARKETTİM!..

O nedenle sizi de rahatsız ediyorum!.. Her geçen gün biraz daha yaklaşan
tehlikeye  karşı bir  şeyler  yapmak gerektiğine  inandım. Gönüllü ve
sorumlu bir yurttaş olarak ne yapabilirim diye kendime sordum. Günlerce
bu  soruya  cevaplar  aradım.  Sonra  düşüncelerimi  yakın  dostlarımla
paylaşmaya   karar  verdim.  Bir  süre  sonra  dostlarımın  arkadaşları  da  bu
sohbetlere katıldı. Şimdi on binlere ulaştık…  

Daha yeni  yeni  farkına vardığımız  bir  gücümüz var artık.   Kuzey Afrika
ülkeleri  ile  Ortadoğu ülkelerindeki  baskıcı  yönetimlere  karşı,  demokratik
tepkilerini  ortaya  koyan  o  ülkelerin  yurttaşlarının  nasıl  örgütlendiğini
biliyorsunuz.  Yakın  zamana  kadar  küçümseyip  “çocuk  işi”  olarak
gördüğümüz;  “Sosyal  Medya”  denilen  “paylaşım  siteleri”nde
örgütlenmiş bu halkların,  bugünlerde en baskıcı yönetimleri bile dize
getirdiğine  tanıksınız.  Bu  nedenle  “internet  ortamı”ndaki  paylaşımları
küçümseyemezsiniz. Bu söylediğimin en çarpıcı kanıtı “Sosyal Paylaşım
Siteleri”nde  Cumhurbaşkanımız  başta  olmak  üzere  bütün  siyasilerin
yerlerini almış olmalarıdır… En “rahat ve özgür”  olmamız gereken bu
alanlarda da tepemizin üzerine yine onlar oturdular! Her gün bir iki satır
söyleyerek onlara olan bağlılığımızı canlı tutmak istiyorlar. Çünkü onların
da varlık nedeni biziz… Bize ihtiyaçları var; unutmayın!.. 

Çünkü güç bizdedir. Bu gücümüzü doğru yerde ve zamanda kullanırsak,
düşüncelerimizle  onları  etkileyebilir  ve  irademizi  devlet  yönetimine
yansıtabiliriz. Denebilir ki, günümüzde “Sosyal Paylaşım Siteleri” baskı
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grupları olarak bilinen demokratik kitle örgütlerinin bile önüne geçmiştir.
Musa  Kart’ın  Cumartesi  günü  yayınlanmış  olan  karikatürü  adeta  bu
söylediklerimin  bir  fotoğrafı  gibi.  Onu  bu  mektubuma  ekliyorum.
Gücümüzü hafife almayalım lütfen… 

Gelin en az masraflı olan elimizin altındaki bu olanağı, en doğru şekilde
kullanalım.  Ülkemizin  kaderini  belirleyecek  olan  genel  seçimlere  şunun
şurasında  ne  kaldı?  Bu  son  iki  ayı  heba  edemeyiz.  Bugüne  kadar  bize
“kötü”  olarak  gösterilen  ve  gerçekte  temel  yurttaşlık  ödevimizi  yerine
getirebilmemiz için zorunlu olan SİYASİ FAALİYETLERE biz de katılalım.  

Hangi  partiye,  nasıl  bir ölçü kullanarak  oy  verebileceğimizi  nereden
bileceğiz?   Siyasi  parti  futbol  takımı  değil  ki.  Bizi  yönetecek  ve
çocuklarımızın  geleceğine  karar  verecek  olan  bir  takımı  seçiyoruz.  Bu
nedenle  bütün  siyasi  partilerin  programlarını  ve  vaatlerini bilmek
zorunda değil miyiz? Bu bilgilere sahip olmak, aynı zamanda  yurttaşlık
ödevimizin de bir gereğidir. 

Eşit  olmayan  koşullarda  yarışmak  zorunda  bırakılan  siyasi  partileri
tanımak için bir şeyler yapabiliriz. Örneğin onlara EŞİTLİK İLKESİNİ biz
uygulayabiliriz. Bu şekilde “yandaş” olarak nitelendirilmiş olan medyanın
yarattığı  “tek  yanlı  propaganda”  bombardımanını  da  etkisiz  hale
getirebiliriz. İktidarı destekleyen güçlerin yarattığı bu eşitsizliği kısmen de
olsa gidermemiz olanaklıdır.   

Biliyoruz  ki,  demokrasi  ile  yönetilen  ülkelerde,  baş  koşul  muhalefet
partilerinin  varlığı  ve  kendilerini özgürce  ifade edebilmeleridir.  Bu
durumda  bir  sıkıntı  yaşanıyorsa,  duyarlı  yurttaşlar  olarak  bu  sorunları
aşmak da bize düşer. Örneğin muhalefet partileri olan CHP ile MHP’nin
programlarını buradan paylaşabiliriz. Buna kimse engel olamaz. AKP ise
iktidar  olmanın  olanaklarını  en  iyi  şekilde  kullanıyor  zaten.  Dolayısıyla
onlara yer vermemiş olmamız haksızlık sayılmaz.  

Ben  kendime  daha  yakın  gördüğüm  için CHP’yi  tanıtmakla  işe
koyuluyorum. MHP’li  arkadaşların  bu  yönde  yapacağı  tanıtımları  da
buradan  sizlerle  paylaşacağımdan  emin  olabilirsiniz.  Eğer  düşündüğüm
gibi  bir  tanıtım  yapamazlarsa,  onların  yerine MHP Genel  Merkezi’nin
internet sitesine girip,  bu seçimde kullanılacak malzemelerden sizin için
sunumlar yapabilirim…

CHP Genel  Merkezi tarafından  hazırlanan  ve  son  kurultayda  ana
başlıkları açıklanan “41 Söz“ (vaat) kitapçık haline getirilerek, milletvekili
aday  adaylarının  tanıtımı  toplantısında  dağıtılmıştır.  Bundan  haberiniz
olmayabilir.

Bir de şunları unutmayın:

Yurttaşlık hak ve ödevlerimizin başında; “Siyasi Hak ve Ödevler” gelir.
“Seçme Hakkı“mızı,  hakkıyla  yerine  getirebilmemiz  için  oyumuza talip
olan partileri  tanımak,   olmazsa  olmaz  bir  koşuldur.  Bu  tanıma  işini
yerine  getirebilmek  için  yürütülen  faaliyet  ise,   en  alt  düzeyde siyasi
faaliyet sayılır. Siyasi partileri birbiri ile  karşılaştırabilmek için onların
seçim vaatlerini  ve programlarını bilmek gerekiyor. Ayrıca “geçmişe
göre daha ileriye mi gittik, yoksa geriledik mi” sorusunun yanıtını



verebilmek için de geçmişteki bazı değerleri bilmemiz gerekiyor. Bu bilgi
bize hükümetin başarılı olup olmadığının yanıtını verecektir!..

Bunları bilmezsek gerektiği gibi oyumuzu kullanmış olamayız. Açıkçası yine
istismar  edilmiş  olur  duygularımız.  Bunun  sonucu  olarak  da  irademizi
Meclise doğru bir şekilde yansıtamayız. Oyumuzu biri bizden aşırmış olur.
Bu nedenle bilinçli bir yurttaş olarak “oy kullanabilmemiz” için bu kadar
bir siyasi  faaliyette  bulunmamız  gerekiyor.  Başka  bir  ifade  ile
yurttaşlık ödevimizi gereği gibi yerine getirebilmemizin baş koşulu; siyasi
faaliyette bulunmaktır.  İnsanları politikadan uzaklaştırarak  o alanı
kendileri  için  tahsis  eden  “siyaset  kurnazları”nın  söyleminin  aksine,
politika ile yakından ilgilenmek gerekiyor…

Siyasi  partilerimizde  yaşanan  rezilliğin  temel  nedeni,  siyaset
içinde olması gerekenlerin, siyasetle ilgilenmemeleri değil mi?

Bir ülkede demokrasinin varlığından söz edebilmek için o ülkedeki iktidarın
karşısında  bir  “muhalefet”in  varlığı  şarttır.  Muhalefet;  yönetimdeki
düşüncenin alternatif olan  düşünceleri  benimser.  İktidar  olmak  için
muhalefet  partileri  düşüncelerini  anlatır  ve  hiç  bir siyasi  ve  hukuki
engelle karşılaşmazlar.  Muhalefetin iktidara yürümesinin önünde hiç bir
engel  bulunamaz.  Bu  husus  ayrıca  Anayasal  ve  yasal  güvencelere  de
bağlanmıştır. Bu güvencelerin başında Anayasa Yargısı, Bağımsız Yargı ve
Hukukun  Üstünlüğüne  Bağlılık  İlkesi  gelir. Serbest ve gizli seçimler,
Yüksek Seçim Kurulu’nun bağımsız yargıçlardan oluşması hemen arkadan
gelen diğer güvencelerdir…

Aksi  halde  o  ülkede totaliter-baskıcı  (faşist)  rejim vardır  denir…  O
halde demokrasiyi geliştirebilmek için öncelikle muhalefeti geliştirmek
ve iktidar alternatifi haline getirmek gerekiyor. Bugün ülkemizde en fazla
ihtiyaç  duyulan  husus  budur…  Bu  nedenle muhalefet  partilerini
tanımak  yurttaşlık  ödevimizi  yerine  getirebilmemiz  için  ilk
yapmamız gereken iştir…

Bu düşüncelerden hareketle, kendim için başlattığım, mikro düzeydeki ilk
çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum…

Ana  Muhalefet  Partisi CHP‘nin 12  Haziran‘a  kadar  kullanacağı  ana
propaganda  malzemesi  “41 SÖZ”  dür.  Bu  kitapçığı  sunum olarak  ekte
gönderiyorum. Onu  güvenle bilgisayarınıza  indirebilirsiniz.   Daha sonra
listenizdeki arkadaşlarınızla paylaşınız… Paylaşımın ne kadar önemli
olduğunu  bir  kaz  daha  hazırlatmak  istiyorum.  Paylaşırken
arkadaşlarınızın da kendi arkadaşları ile paylaşmalarını hatırlatmayı
unutmayacağınızı umarım…

CHP Genel Merkezi tarafından hazırlanmış olan iki kitapçık daha vardır.
Bunlardan biri “9 yılın hesabı“, diğeri ise “10 soruda Aile Sigortası“dır.
Bu iki kitapçığı da sizler için “PowerPoint Sunumu” haline getirdim. Bu
sunumlar  ile   “Seçim  Hukuku“   hakkında  hazırlamış  olduğum  diğer
sunumlara  da  aşağıda  bağlantısını  verdiğim  sayfadan  ulaşmanız
olanaklıdır.



İktidarın başarılı olup olmadığını önümüze getirecek olan sunum “9 yılın
hesabı” adlı olan sunumdur. Bu sunumu asla kaçırmayınız!..

Bütün  sunumlar  “Microsoft  Office  2003“   kullanıcıları  için  ayrıca
hazırlanmıştır.  Her  kullanıcı  kendine  uygun  olan  sunumu  güvenle
bilgisayarına  indirebilir.   
Aynı şekilde bu sunumları  (e-posta, Facebook, Twiter ve Freindfeed
gibi  sosyal  paylaşım  sitelerindeki)  arkadaş  listenizle  paylaşmanız
gerektiğini bir daha hazırlatıyorum. Siz de arkadaşlarınıza küçük bir
not yazarak, onların da kendi arkadaşları ile paylaşmalarını hatırlatınız…
Emin olun, çok önemli bir iş yapmış olacaksınız…

Göreceksiniz  bu  propaganda  çalışmamız  “geometrik  dizi”  şeklinde  bir
kaç saat içinde milyonlara ulaşacaktır…

Hadi kolay gelsin!..

SİYASETLE İLGİLENECEĞİZ…

Çünkü;  BAŞKA TÜRKİYE YOK!..

Saygılarımla… 



BİZ MÜTTEFİKLER OLMASAYDIK!..
AKP  aradan çekilse, ABD ile daha kolay mücadele edebiliriz!..

Irak  ve  Afganistan  örneklerinden  biliyoruz  biz,  emperyalizmin  sanıldığı
kadar güçlü değil… 

AKP iktidara geldikten sonra, devleti ele geçirmek için bir saniyesini bile
boşa geçirmemiş. O nedenle onun verdiği destek, Türkiye Cumhuriyeti’nin
verdiği  destek  sayılır. CHP Antalya  Milletvekili  Hüsnü  Çöllü’nün  Devlet
Bakanı Hayati Yazıcı’ya sorduğu soruya verilen yanıttan anlaşıldığına göre,
Kasım 2002’den sonra “özel kalem” ve “basın müşavirliği” gibi istisnai
kadrolara,  toplam bin  125 atama  yapılmıştır.  Atanan  kişiler  otomatik
olarak  devlet  memurluğuna  geçiyor  tabi.  Birinci  derecenin  birinci
kademesinden maaşa bağlanan bu zatlar, kısa süre sonra yatay geçişle,
başka makamlara atanıyorlar.  Onlar  için  sınav yok,  mülakat yok.  Bakan
başına 40’a yakın “özel kalem” ve “basın müşaviri” düşüyor…

Öte  yandan 350  bin öğretmen  atama  beklerken,  Milli  Eğitim  Bakanı
Çubukçu 40  bin ithal  öğretmen  alınacağını  açıklamış.  Öğretmenlerin
sendikası var ama grev hakları yok. Sokak gösterisi ile işler nereye kadar
gidebilir?  Bence  ithal  öğretmenler  ülkemize  gelsinler!  “Okulun  şeref
kürsüsünde  aşağıdakilerden  hangisi  yer  almaz”  sorusuna  doğru
yanıtını, “Atatürk” olarak öğreten öğretmenlerden, ithal olanlar daha iyi
olabilir.  Onlar   da  Atatürk’ten  nefret  ederler  ama  hiç  değilse,  şeref
konusunda o kadar ileri gidemezler!.. Şerefsizlikte bizimkiler sırayı kimseye
vermezler!..

AKP destek olmasaydı eğer,  belki de ABD’yi ülkemizden kovabilirdik!..

 “Wikileaks” belgelerinden anlaşıldığına göre, ABD’nin Ankara Büyükelçisi
Robert Pearson, 22 Mart 2003tarihinde Washington’a çektiği 7 sayfalık
telgrafta şöyle demiş:

 “AKP’den  seçilmiş Erdoğan’ın  davranışlarından  büyük  rahatsızlık
duyulmaktadır.  Erdoğan  güçlü bir  müttefkimizdir.  Generallerin  bu
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tutumu  Amerikan  menfaatlerinin  korunması  açısından  engelleyicidir.
Orgeneral Hilmi Özkök’ün sadakatli duruşu sahiplenmelidir.”

Wikileaks  belgelerini  yayınlamayı  üstlenen Taraf  Gazetesi,  bu  belgeyi
yayınlarken AKP’yi  ayıklamış  ve  sadece  orgenerallere  yer  vermiştir.
Gelişmeler tıpkı aynı belgede çizilmiş stratejiye de uygundur. O telgrafta :
“Bu  bakımdan  değerlendirildiğinde güçlü  bir  medya grubunun
oluşturulmasına  acilen  ihtiyaç  duyulmaktadır.  Bu  ihtiyaç  acilen
giderilmelidir. Bu konu Recep Tayyip Erdoğan ile paylaşılmış olup, gereğinin
değerlendirileceği hakkındaki olumlu değerlendirmelerin yapıldığı ve
yapılacağı teyidi alınmıştır” denilmiştir. Unutmayınız Sabah Grubu’na
yapılan  operasyon,  bu  “değerlendirmelerden”  sonradır.  Taraf
Gazetesi’nin  kuruluşu  da  bu  tarihlerden  sonraya  rast  gelir.  Büyük
gazetelerin  sahiplerine  yapılan  baskılar  sonucu,  çok  okunan  köşe
yazarlarının işlerinden atılması  da öyledir.  “Güçlü medya”nın kurulması
ABD’nin isteği üzerine olmuştur…

AKP bu  kadar  destek  vermeseydi  eğer, ABD’yle  daha  kolay  baş
edebilirdik!..

Büyükelçi  sözlerinden  yüzde  yüz  emin  bir  şekilde  raporuna  şu  şekilde
devam etti:  “Erdoğan kendisine  desteğin devamı halinde, ABD’nin bir
müttefiki olarak Ortadoğu ve Irak dâhil olmak üzere Türk hava sahasını,
kara ve demir yolları ile Mersin ve İskenderun limanlarını kullanımımıza
açacağını taahhüt etmektedir. Zaten zaman içerisinde bu imkânların büyük
bölümü  gerçekleşti.  Bölgedeki  hava  harekâtımıza yeterince  katkı
sağlandı”  Koskoca  elçi,  olmamış  işleri  olmuş  gibi  gösterecek  değil
herhalde.   Bugünlerde emperyalistlerin  Libya’nın  petrolünü  talan  etmek
üzere başlattığı savaşta, aynen Gâvur İzmir’i kullandırtmak gibiydi o günkü
gelişmeler…

O  günlerde  Deniz  ve  Hava  Kuvvetlerimizin  komutası  bizde  idi. Şimdi
İtalyanlardadır…  İtalyanlara  komuta  konusunda  kimse  laf  edemez!..
ABD’nin  Ankara  Büyükelçisi  Robert  Pearson, 22  Mart  2003 tarihinde
Washington’a  çektiği  telgrafta:  “Türk  ordusundaki  üst  rütbeli  subaylar
tarafından  sürekli  olarak engellenmek istenmekteyiz”  söylenerek,
komuta  kademesinin  işbirliği  içinde  olmadığı gerçeğinin  de  altı
çizilmişti.  O  telgrafta,  Türkiye’nin  menfaatlerini  korumak  için,  Amerikan
menfaatlerine  karşı  çıkan  bazı  komutanların  isimleri  yer  alıyordu:  ”Org.
Aytaç Yalman, Org.  Şener Eruygur,  Org.  Çetin Doğan, Org.  Hurşit  Tolon,
Org. Fevzi Türkeri, Org. Tuncer Kılıç, Org. Yaşar Büyükanıt; Genelkurmay
Başkanı Hilmi Özkök’ün emir ve talimatlarına uymadıkları gibi, Org. Hilmi
Özkök’e her an muhtıra  verebilirler”  deniliyordu.  Komutanlar  “Balyoz
Davası”nın 21’nci duruşmasında tahliye taleplerinin reddedilmesi üzerine,
hep  birlikte Harbiye  Marşı’nı  söylediler.  Yakınları  da  “Adalet
Meclis’te,  vardiya bizde”  sloganı  ile  onlara  destek  verdi.  Komutanlar
izleyicilere  dönerek:” Vardiya  sizde,  sonuna  kadar  direnin”  diye
seslendiler…  Siz  misin  bize 1-3 nöbeti  yazan,  siz  misin  “emir  komuta
bende” diyerek, eratı eğitim alanında yatırıp kaldıran, oh oldu size işte!..
Canımıza değsin!..



Bu komutanlar Silivri’de olmasaydı eğer, Akdeniz’e gönderilen askerlerin
komutası İtalyanlara verilebilir miydi?.. Onu bilemem…

AKP, ABD’ye bu kadar destek olmasaydı, komutayı bizden kim alabilirdi?

Hakkını  yemeyelim eş  başkan,  üstlendiği  görevi  hakkıyla  yaptı…  Eş
başkana biz destek vermeseydik,  o da ABD’ye bu kadar destek verebilir
miydi? ABD’yi de biz destekledik son tahlilde. Bu durumumuzla dilediğimiz
kadar övünebiliriz artık!..

Doğuda “itaatsizlik”  başlamış. Söylenenlere bakılırsa itaatsizlik sivilmiş!..

Batıdaki resmi…

Batıdaki  itaatsizlik, hukukun evrensel  ilkelerine… İnsan haklarına ve
temel değerlere karşı isyan var!

Basılmamış  bir  kitabın  taslağı  “örgütsel  doküman”  kabul  edilmiş  ne
haber? Ve toplatılmasına karar verilmiş. Kitap, bulunduğu bilgisayarlardan
siliniyor!..   Kitabı  bilgisayarlarında  bulunduranlar,  “örgüte”  yardım
etmekten içeri  atılacakmış… “Örgütsel doküman” kavramı tıpkı Libya
Tezkeresi’ndeki  “çok  boyutlu  katkı”  gibi  oldukça  elastikidir.  İçine  ne
koyarsanız  alır  ve biraz daha genişler.  Ve  bu kavram içinde her zaman
herkese  göre  bir  yer  bulunabilir.  Zaten  kavram 12 Eylül  Faşizminden
miras kalmış bize…  12 Eylül’ü yapanları yargılayacaktık değil mi? O da
bizim ABD’yi  yargılama  niyetimize  benzedi.  Uzatmayalım  dilerseniz;
“İmamın  Ordusu”  adlı  kitap  taslağına  yapılanlardan,  verilmek  istenen
mesajı ben aldım: “Sakın kitap yazmayın ve yeni yazılmış olanları da
okumayın. Kazara okuduğunuz olursa da asla ona inanmayın”!..

Okumaktan nefret edenler için bir sorun yok tabi. Onların hiçbir zaman
yazmak gibi  bir  derdi  de  olmadı,  olmayacak  da  zaten.  Yazmak
yasaklanmadan  önce,  sevgiline  bir aşk  mektubu yazsaydın  bari.
Mektubu sahibine vermene gerek yok be adam. Hiç  değilse duygularını
kendi kaleminde öğrenme fırsatı elde edebilirsin. Şimdi onu da kaybettin!..
Oysa ne güzel şeyler söyleyebilirdin kendine!..

Peki, okumadığı bir kitabı yasaklayan bir iktidardan, daha kötü bir iktidar
olabilir mi sorusuna ne dersin? Olabilir diyorum ben: Okuduğu kitabı yakan
iktidarlar, okumayanlardan daha kötüdür diyebilirim…

Acaba “İmamın Ordusu” adlı kitap taslağı için Amerikan elçileri ne diyor?

O raporlar henüz sızmamış Wikileaks’e!..

Ben de bilmiyorum doğal olarak. O halde Başbakanımızı dinleyelim bir kere
daha.  Bakalım  o  ne  diyor:  “Bunlar  yargının  işidir.  Ben konuşmam.
Süreci  beklemek  gerekir”   Süreç  ne  kadardır  acaba?  Tutuklulukta
geçecek süre en az 10 yıl. Gerisini Allah bilir.  Sanırım Başbakan bu sözleri
ile   “yargının  bağımsız  olduğunu  ve  bu  kararları  bağımsız
yargıçların  verdiğini” anlatmak  istiyor.  Yiyen  olursa  tabi.12  Eylül
Referandumuna  “evet”  dedikten  sonra,  böyle  işlerin  “yargının
tasarrufu” olarak  isimlendirileceğini  anlamak  için  âlim  olmak
gerekmiyordu…



Şimdi dizlerinizi  dövmeyin. ABD’ye bu desteği  kendi ellerinizle verdiniz.
Ellerinizi kırın! Kafanızın bu işe iştirak ettiğine inanmam. O suç ortağınız
değil!..

Siz  olmasaydınız ABD,  elini  kolunu  sallayarak  dilediği  her  kitabı
tutuklayamazdı  bu  ülkede.  Madem  bu  yaptığınız  bir  alış  veriş;  bari
verdiğiniz desteğin karşılığında bir “yeşil kart” isteseydiniz!..

Ayhan  Çarkın,  “eski  bir  özel  harekâtçıyım”  diyor.  Katıldığı  “yargısız
infaz”ları  anlattıktan  sonra,   “Devlet  emir  verdi,  biz  yaptık”  dedi.
“Devrimcilerden onurlu yaşamayı  öğrendiğini”  de söylemiş bir ara!..
Devrimciler ölürken bile nasıl yaşanacağını öğretiyor!..

Kulağını Atlantik’in öte yakasından ötecek düdüğe çevirerek uyuyanlar,
bu sefer de komut sesi ile Suriye’de sokaklara indiler. Gösterilerdeki ölü
sayısının 25’i  geçtiği  söyleniyor.  Hükümet 48 yıllık  olağanüstü  hal
uygulamasını  kaldırdığını söylemiş. Maaşlara da %30 zam yapacakmış.
Siyasi  partileri  de serbest bırakıyor.  Suriye’de  “temel  hak  ve
özgürlükleri” savunma işi, yine Amerika’ya ihale edilmiş! Müteahhit de
kendisi  ihale  makamı  da.  Ne  iyi  değil  mi?  Vaktiyle  Soros’un  dedikleri
yaşama geçiriliyor. Hazret: “Petrol zengini ülkelerde totaliter rejimler
bir bir çökertilecek” demişti…

O zaman da totaliter rejimleri destekleyen  ABD’ydi, bugün yıkan da!..

Kim ne derse desin, ABD’nin en iyi müttefiki “Müslümanlardır!.. Düdük
sesiyle sokaklara inerler, düdük sesiyle çekilirler!…



“NÜKLEER TEHLİKE” İKTİDARDA!..
Fukuşima Daiici  nükleer santralında zamana karşı yarış sürüyor. Nükleer
yakıt  çubuklarının aşırı  derecede ısınarak radyasyon yaymasını  önlemek
için  300  Japon  görevli  hayatlarını  ortaya  koymuş.  Dünyanın  kaderi  bu
“kamikaze”lerin0 elinde…

Tehlike potansiyelini ölçen 7 kademeli “alarm cetveli”ne göre,  tehlikenin
düzeyi 5’e  yükselmiş. 6 nükleer  santralden 4’ünde patlama,  yangın  ve
erime gibi olaylar meydana gelmiş. Çernobil’deki nükleer felaketin 7’nci
dereceden  olduğu  düşünülürse,  insanlığı  bekleyen  felaketin  büyüklüğü
daha iyi anlaşılır!..

Gözü  karalığa  bakar  mısınız?  Bütün  dünyanın  dikkati  nükleer  tehlikeye
çevrilmiş  ve  başta  Çin  olmak  üzere  pek  çok  ülkenin,  nükleer  santral
yapımından vazgeçtiğini açıkladığı bir zamanda, bizim Başbakan “Durmak
yok yola devam” diyor.  Hazret  Ecemiş  fay hattına 25 km mesafedeki
Akkuyu  nükleer  santralinin  yapımına  hız  verilmesini  istiyor.
Cumhurbaşkanımız  da  Erdoğan  ile  aynı  fikirde.  Meğer  bizde  “nükleer
tehlike” iktidarda imiş de biz  farkına yeni varıyoruz!.. Ona göre, mutfak
tüpünün  yarattığı  tehlike  de  nükleer  tehlike  kadarmış!  Karşılaştırmaya
bakın hele… Kim diyebilir, sandıktan hemen önce, Başbakan bu sözleriyle
halkla alay  ediliyor?..

 “Wikileaks” belgelerine  göre;  Yalova  Taşköprü’de Regus aracılığı  ile
Türkiye’ye gelen Royal  Vopak  şirketinin  kuracağı  dünyanın en tehlikeli

0 Kamikaze: II. Dünya Savaşı sırasında Japon 

İmparatorluğu'nun Müttefiklere karşı intihar saldırısı yapan havacılarına verilen ad.

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ntihar_sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCttefikler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japon_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Japon_%C4%B0mparatorlu%C4%9Fu
http://tr.wikipedia.org/wiki/II._D%C3%BCnya_Sava%C5%9F%C4%B1
http://cemilcan.gen.tr/2009/12/nukleer-tehlike-iktidarda/


atık depolama tesisine de Tayyip Erdoğan “olur” demiş. Recep’e göre atık
depolama  tesisi  de   en  fazla  mutfak  tüpü  kadar  tehlikeliymiş!..  Tıpkı
Akkuyu’da 26 dönüm arazi üzerine kurulacak olan 150 adet kimyasal atık
depoları gibi… Tayyip yabancıların her istediğine “olur” veya “evet” diyor.
“Hayır” dediği  Türk  halkının  istekleri.  Bir  taraftan  da 17. büyük
ekonominin patronu olmakla  övünüyor,,.  Ama ülkesinde 13 milyon işsiz
var. Yoksulluk sınırının altında yaşayanları biz de onun gibi kayıtlarımızdan
çıkarttık…

KPSS mağduru  yüz  binlerce  öğretmen  atama  beklerken,  Milli  Eğitim
Bakanımız ABD,  İngiltere,  Avustralya  ve  Kanada’dan 40 bin  yabancı
öğretmen getirecekmiş!..

Ne gam!..

Bu “ithalat” o ülkelerdeki işsizlik sorununun çözümüne katkı vermek için
değil herhalde!..

Peki, bizim öğretmenler İngilizce öğretemiyor mu?

Öğretebilirler  elbette,  sorun  başkaymış  bu  sefer.  Söylenenlere  bakılırsa
İngilizceyi  öğrenebilmek  için  İngiliz  veya  Amerikalı  gibi  düşünmek
gerekiyormuş.  Aksi  halde deyimleri anlamak çok  zor  oluyor.  Deyimleri
anlayamayan bir kişi, yapılan espri ve şakaları da kaçırırmış. Bu durum ise
ABD’lilerin  hiç  hoşuna gitmiyormuş. Robot gibi  İngilizce bilen adamı ne
yapsınlar.  Onlara  verilecek emirleri espri  içinde olsalar  bile,  anlayacak
adamlar lazım.  Örneğin, “Libya’ya saldırın” komutu verildiğinde; “Hayır,
biz sadece insani amaçla uçak gönderebiliriz” demeyecekler!.. Bunda
dolayı İngilizce  eğitim  öğrencilerin ülkesinde yapılacak!..

Sırası  gelmişken  söyleyelim:  Bizim  Eş  Başkan  sonunda  Kaddafi’yi  terk
etmiş. CHP’lileri kıskançlıktan kudurtan “İnsan Hakları Ödülü” de deve
sırtında geri gönderilmiş!.. Bu arada diğer Arap liderlerine de bir tebligat
yapmış. Nereden mi biliyorum. Toplantıyı  canlı olarak izledim. Adamların
suratından düşen bin parça oldu…

***

Ricciordane “tecrübesiz”,

AP Türkiye Raporunu kaleme alan Oomen Ruijten “dengesiz”,

Bizim elçiler “monşer”,

Hariri “mükemmel” bir lider,

Kaddafi “insan haklarının” hamisi,

Wikileaks raporlarını hazırlayan diplomatlar “şerefsiz”,

İsrail lideri “katil”,

Gazeteciler için söylenen tutuklanma nedeni: Hükümeti  yıkmaya yönelik
attıkları adımlar ve terör örgütü ile olan ilişkileri”…Ama nedense, savcılıkta
ve mahkemede terör örgütü ile ilgili sorulmuş tek bir soru yok!..

Bu defa bizden de yorum yok!..

Öyleyse biz de “Öyle kazana, böyle lahana” deyip geçiyoruz…



AP’nin yaptığı açıklama, biraz ağır kaçsa da son tahlilde Erdoğan’a destek
şeklinde işlem görebilirler…

Oomen  Ruijten kendisine   “dengesiz” diyen  Erdoğan’a  “Bu  söz,
kullananlar hakkında fkir verir” demiş. “Herhangi bir adım atmamıza
gerek yok. Onlar rapor hazırlamakla görevli,  biz de bildiğimizi okumakla
görevliyiz”  diyen  Erdoğan’ın,  son  esaslı  yanıtını  verdiğini  sanmıyorum.
Hükümetin ABD, AB ve İsrail güdümünde  politikalar  izlemediği,   ülke
çıkarlarını koruyan “tam bağımsız” bir politika izlediğine halkı inandırmak
için, kendisine atılmış bir pas daha olabilir.  CHP’yi bu danışıklı dövüşten
uzaklaştırmak için  “İklim” değişikliği ile meşgul etme planı, bu nedenle
ortaya atılmış  olabilir.  Bakalım şimdi  sırada kim var?  Akit  Gazetesi  bile
“CHP  Dallas  Gibi”  manşetini  atabiliyor.  Edebilseler  bu  sıra  Hüseyin
Üzmez’i de CHP’ye kayıt edecekler… Tam da bu sırada mahkûmiyet kararı
kesinleşen Hüseyin Dede tahliye edilmez mi? Tutuklulukta geçen süre 2 yılı
geçmiş. “Darbe planı” ile ilgili duyumlarını bilgisayara not eden gazeteciler
ise içeride. Onlar için tutukluluk süresi 10 yıl ama yetmez!..

Gazetecilik mesleğindeki başarısının önündeki tek engeli “güzelliği” olan
İklim  Hanım,  meslektaşları  tarafından  tanınan  biri  olmadığı  halde,
konuşurken babası yaşındaki kişilere ön adları  ile hitap edebiliyor.  Bunu
ilginç  buldum…  Dışarıda  yaşadığı  her  olayı,  eve  geldiğinde  kocası  ile
paylaşabiliyor.  Taciz  olaylarını  kocası  ile  paylaştığını  söyleyen  bu hanım
efendi,  söz gelimi otobüste ayakta seyahat ederken ani bir frenle üzerine
yıkılan delikanlıyı da akşam kocasına anlatıyor mu?.. Kocası ise hiç rahatsız
olmuyor. Kimi ne ilgilendirir canım? Muharrem İnce ile evinin önünde taksi
içinde  konuşurken,  taksici  önde  oturuyor,  gecenin  bir  saatinde  kocası
apartmanın kapısı önünde onu bekliyor. O ara konuşan Muharrem İnce’nin
alkollü olduğunu da anlıyor. Gazeteciliğe bakın hele… Kocaya  hala sözüm
yok!..

Odatv işveren  sıfatıyla  “Böyle  birini  çalıştırdığımız  için  özür  dileriz”
şeklinde bir  açıklama yapmış.  “Muhabir”  hanım, röportaj  yapmak üzere
gittiği  hiçbir  yere,  ses  kayıt  cihazı  götürmüyor.  Ses  kayıt  cihazı  pahalı
diyelim, hanımefendinin not defteri de yok!.. Gözaltına alınıp bırakıldıktan
sonra bülbül gibi şakıyor ama. Program yüklenmiş “notebook” gibi, hiçbir
ayrıntıyı unutmamış!..

Konuşurken  “CHP’yi  zor  durumda  bırakmak  istemiyorum”  diyor.  Tıpkı
yandaş gazetecilerin Hanefi Avcı için “özel yaşamı bizi ilgilendirmez”
diyerek, özel yaşamını didik didik etmeleri gibi… İklim Hanım mükemmel
bir artist. Rolünü de iyi ezberlemiş. Üstelik  güzel  mi “güzel”!.. İklim bir tek
gözyaşlarını akıtamamış. Kocası ile arkadaş gibiymiş!..  Bu paragrafta bu
ifadeyi  ilginç  bulmadım.  Olabilir.  Karı-koca  gibi  değillermiş  yani.   Her
konuyu paylaşırlarmış. Haspam oturmuş bize  Türk erkeklerini anlatıyor!.
Yemezler, İklim değişti!..  İlkbahar’a geldik…

 



AFERİN SİZE!..
Elinize  verilen  “yol  haritası”ndan  hiç  çıkmadan  “yola  devam”
edebiliyorsunuz!..

Bir  kaç gündür Kanal A‘da yayınlanan Yalçın Küçük Hoca’nın Apo ile
görüntüleri  ve hocanın haksız  tutuklanması  karşısında  Kılıçdaroğlu‘nun
sözlerinden yola çıkılarak;  CHP’nin  PKK  yanlısı  olduğu şeklinde bir  fikir
yayılmaya çalışılıyor!..

Dünyada  ne  olup  bittiğinden  bihaber zavallı bir  kısım kandırılmış
vatandaş da bu yalana inanarak, paylaşımı yayıyor!.. Öyle sanıyorum ki,
bu şekilde vicdanlarını rahatlatıyorlar!.. Dolaylı yoldan PKK’yı desteklemiş
olmanın ezikliği  içinde kendilerini kurtarmaya çalışıyorlar. İşe yarıyor mu
bilemem ama onlara bu fırsatı vermemek gerekir… halktan özür dileyip af
dilemedikleri (ve tövbe etmedikleri) sürece bu gerçeği yüzlerine bir şamar
gibi indirmek gerekir!..

Bir an için Yalçın Küçük hocanın PKK yanlısı olduğunu düşünelim. Öyle
olmadığını kesin olarak biliyorum. Ben onun kitaplarını okudum. Fikirlerini
kitaplarından okuyup öğrenmek yerine, bir kaç montaj fotoğrafa bakarak
öğrenebilmek olağanüstü insan olmayı gerektirir. Böyle bir şey mucize
yapmakla eşdeğerdir!..  Bir tür “falcılık” da denebilir…

Hocanın röportaj  yapmak amacıyla,  gittiği Kandil’de PKK militanları  ile
görüşürken çekilen fotoğrafları ve video görüntüleri, onun PKK destekçisi
olduğunu göstermez!.. Hocanın fkirleri, yazdığı onlarca kitap ile yüzlerce
makalesi içinde bellidir: o üniter devletten  yana, katıksız bir  Kemalist
ve yurtsever bir devrimcidir!..  PKK gibi  ABD’nin maşası, terör örgütleri
ile  hiç  işi  olmaz,  hiç  bir  zaman  da  olmamıştır.  Yalçın  hoca  bir  Kıbrıs
gazisidir!.. Önce bu gerçeğin altını çizelim!..

Buna  rağmen,  sizin  inandığınız  gibi  PKK’ye  sempati  ile  baktığını
varsayalım.  Hadi  öyle  olsun  bakalım.  Onun haksız  yere  tutuklanmasına
karşı çıkan Kılıçdaroğlu, bu fikirlerini de benimsemiş mi sayılır? Bu nasıl
mantık yürütmedir böyle? İnsanın kendini kandırmak istemesi halinde bile,
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böyle  bir  muhakeme  yapması  ve  sonucuna  inanması  akıl  dışıdır!..
Ahmaklıktır!..

Hayatında bir makale bile okumamış kişilerin, montaj görüntü ile üretilmiş
bir  video  kaydına  inanmaları  ve  bunu  yaymayı  bir  marifet  sanmaları;
“gıybet” ile eş değerde bir aymazlıktır… ne yazık ki, dedikodu yaymaktan
başka  bir  işe  yaramayan  bu  zavallılara,   esaslı  yanıtı  yine Abdullah
Öcalan veriyor!..

PKK yanlısı yalçın hoca mı, yoksa Öcalan’la müzakere ederek, terörist
başını Kürtlerin  lideri olarak,  Kürt  ve  Türk  halkına kabul  ettirmeye
çalışan AKP iktidarı  mı  onun  ifadelerinden  öğrenelim…  bu  sorunun
yanıtını geçen yaz aylarında girişilen ve başarısızlıkla sonuçlanan  “Kürt
açılımı”nı  anımsayarak  da  verebiliriz!… Habur’dan giren  katilleri  çadır
mahkemelerinde  ağırlayanları  ne  çabuk  unuttunuz?  O  oyunun  baş
oyuncusu Kılıçdaroğlu değildi  herhalde!..  Anımsadınız  mı?..  Başrol
oyuncuları  hata  yaptıklarını  kabul  ettikleri  halde,  yoksa  siz  hala  o  gün
yapılanlarda bir hikmet mi arıyorsunuz? Yuh olsun!..

Diğer yandan  1 Mart tezkeresine “evet” diyerek, 2 milyon  Müslüman
Iraklının ölümüne neden olanlar kimlerdi? Bir de bu soruya cevap arayın..
CHP’liler değildi herhalde. Oyları ile AKP’ye destek vererek, bu katliama
ortak olanlar da sizlersiniz.  Bu cinayetlerde en az ABD’liler kadar sizin de
sorumluluğunuz var. Eş başkanınız biraz daha fazla sorumlu olabilir!..

Sen ey o arka tarafta şapkasının altına gizlenmiş adam; Sen ey gafl
vatandaş;

Sen ey emperyalizmin tuzağına düşmüş av;

 sen ey şaşkın ördek gibi suya ters dalan aldatılmış arkadaş!..

Bu gerçekleri göre göre, ikinci defa AKP’yi destekleyerek; iki kere verdiğin
destekten pişman olmadığını da gösteriyorsun. Bu nedenle halka karşı suç
işliyorsun…  yerinde  olmak  istemem.  Masa  başında  üretilmiş  sahte
görüntüleri yayarak, içine  düştüğün  rezillikten  öyle  kolay sıyırılıp,
kurtulamazsın!..

ABD’liler  kadar  değilse  bile,  senin  de  bu  çorbada  tuzun  var;  senin  de
ellerin kana bulaşmış.  Masum Iraklıların ölümünde senin de payın ve
günahın vardır!..

Şimdi  söyle  bakalım. 35 bin  yurttaşımızı  öldüren PKK’nın  destekçisi
kimmiş?..  Röportaj  yapmaya  giden  yalçın  hoca  mı,  yoksa  onunla
müzakere eden Erdoğan Hükümeti mi?

Yoksa  asıl PKK destekçisi olan, AKP ve ABD’yi oyları ile destekleyen sen
misin?..

Delikanlı isen, bu soruya adam gibi bir cevap verirsin!..

Cevap vermeden önce, söylediklerimin galiba kanıtını istiyorsun:

İstediğin kanıt olsun. İşte kanıtlarım:

Biliyorsunuz  İmralı  canisi Abdullah  Öcalan avukatları  aracılığı  ile  her
hafta konuşuyor. Kandil’deki  adamlarına talimatlar yağdırıyor.  Örgütünü
hükümetin  sağladığı  olanaklar  ile  yönetiyor.  Buna  bir  itirazınız  olamaz



herhalde. Ben de son “talimatlarından”  sadece devlet ile “müzakere”
bölümünü  aldım.  Dilerseniz  “talimatlarının”  tümünü  aynı  yerden
okuyabilirsiniz. Belki size tebliğ edilmemiştir!..

Bu olasılığa karşı yazının bağlantısını aşağıya koyuyorum…

Okuduktan sonra, geri dönüp buradan devam edebilirsiniz…

Şimdi söyleyin bakalım: kimmiş PKK’nın destekçisi? Yalçın küçük mü,
Kılıçdaroğlu mu AKP mi?..

Evet  bildiniz: AKP ve  onu  körü  körüne  destekleyen sizler PKK’nın
destekçilerisiniz!..

Gördüğünüz gibi; fena halde kullanıldınız; bu duruşunuzla bir süre
daha kullanılacağınız kesin!..

En iyisi hiç vakit kaybetmeden, bir şeyler okumaya başlayın. Günü geçmiş
gazeteler de olabilir. Önce okuma yazmayı öğrenmeniz gerekir. Umarım
bu derslerden kaçmazsınız!..

Sonra  da  okuduğunuzu anlamaya çalışacaksınız…  Takıldığınız  yerler
olacaktır elbette, yine biz yardımına koşacağız, merak etmeyin… hiç bir
şey için geç değil!..

Evet  buradan başlayabilirsin!..

Terör  örgütü tarihinde  ilk  defa  bir  fırsat  yakaladığını söylüyor.  Bu
fırsatı kim yaratmış? Okuduktan sonra utanmadan gözümün içine bakarak
söyleyin bakalım. Onlara bu fırsatı veren sizin o kahrolası oylarınızdır tabi!..
Aferin bu defa doğru bildiniz.  Ağır ağır adam olacaksınız!..

Şimdi  bir kez daha Apo’yu dinleyelim. Bakalım sizin için ne diyor:

B e s m e l e  ç e k m e n i z e  g e r e k  y o k!..

“ben sağ olduğum sürece hiç kimse Kürtlerin onuruyla oynayamaz

Ben  bu  Şıvan  meselesini  de  biraz  açayım.  Benim  Şirvan’a  özel  bir
karşıtlığım  yok.  Şıvan’ın  Arınç’la  görüşmesinin  benim  açımdan  hiçbir
sakıncası yoktur, istediği kişiyle görüşebilir, görüşmesin demiyorum. Ama
öyle kişisel çıkar için değil. Kürtler için görüşsün. Kürtlerin hakları için ne
diyor, çözümleri nelerdir bunları görüşsün. Peki, Arınç’la görüşüyorsun ama
ne  yapıyorsun?  Kürt  sorununun  çözümü  için  bir  plan,  bir  proje  mi
sunuyorsun? Kürtler  adına  müzakere  mi  yapıyorsun? Hangi
güvenceleri alıyorsun? Aleyhimize konuşan yazarların var mı Kürt sorununa
ilişkin bir projeleri, çözümleri? Kemal Burkay’ın bir projesi mi var, Kürtler
adına devletle müzakere mi ediyor? Var mı böyle bir durumu? Varsa
böyle bir durumun, varsa bir projen ve devletle müzakere edebiliyorsan,
Kürtler adına seni ciddiye alıp müzakere ediyorlarsa o zaman sen bizi
temsil  et, biz sana uyalım.  Hem Kürtler  adına bir  projen olmayacak,
hem  Kürtler  adına müzakere  etmeyeceksin,  hem  de  devletin  resmi
televizyonuna bizim aleyhimize röportaj vereceksin. Biz ilk kez devletle
ciddi müzakere fırsatı yakalamışız, bunu da bozmaya çalışıyorsun.
Biz  burada  bir  uzlaşmaya,  Kürtlerin  hakkını  anayasal  güvenceye
bağlamaya, görüşmelerle bunu sağlamaya çalışıyoruz. Belki de ilk defa
tarihi bir fırsat yakalamışız, devlet de ciddi yaklaşırsa, anayasal



çözümü  sağlayacağız.  Kürtlerin  hakları  için  bir  çözümleri  varsa
konuşsunlar, eleştirsinler. Yol haritamız var kamuoyuyla paylaşıldı. Bu
konuda  bir  eleştirileri  varsa  söylesinler.  Ama  öyle  Öcalan  tehdit  ediyor
demesinler, ciddi olsunlar.

Şunu  herkes  bilsin,  ben  sağ  olduğum,  yaşadığım  sürece  hiç  kimse,
Kürtlerin onuruyla oynayamaz. Bu böyle bilinsin.”

Kaç tane “müzakere” sözcüğü geçti bu konuşmanın içinde saydınız mı?
Her şeyden önce “müzakere” sözcüğünün anlamını biliyor musunuz?..

Ciddi bir devlet, terör örgütü ile “müzakere” eder mi?

“müzakere”  tanımanın  ön  adımı  değil  mi?  Bizim  kuzey Kıbrıs’ta
kurduğumuz devlet ile “müzakere” eden bir devlet söyleyebilir misiniz?

Peki,  “yol  haritası”nı  hatırlıyor  musunuz?  O  “yol  haritası”ndan
yürüyenler kimlerdir?..

Siz hiç önünüze bakmaz mısınız?..

Şimdi söyleyin bakalım: PKK destekçisi siz misiniz,  yoksa Kılıçdaroğlu
mu?..

Bari kendinize karşı dürüst olun, ölmezsiniz!..



ADAM SMITH’İN “GİZLİ EL”İ KAFAMIZ 
ÜSTÜNDE!..
Kaddafi muhaliflerinin BMGK’nin “askeri operasyon”  kararını öğrendikten
sonra  Bingazi’de  attıkları  sevinç  naraları,  tam  da  “ölümü  gösterip
sıtmaya  razı  etmek”  deyimine  göre.   Kaddafi’nin  baskı  ve
çılgınlıklarından  bıkan  halk,  Birleşmiş  Milletler’in  operasyona  izin  veren
kararı uyarınca havadan yağdırılan bombalara razıymış. Duy da inanma!
Bu bombardıman sırasında ölmek de var. Olsun. O kadarını göze almışlar…
Kaddafi ise meydan okuyor. Kara harekâtı başlayınca asıl hesaplaşmanın
yaşanacağını  söyleyerek  kendi  kendine  moral  takviye  ediyor.   Vaktiyle
Saddam’ın sözcüsü de Irak’ın işgalinden önce  koalisyon kuvvetleri  için,
karaya  ayak  bastıklarında  “yaban  eşekleri”  gibi  anırıp  kaçacaklar”
demiyor muydu?..  Her tarafta tek perdelik aynı oyun oynatılıyor!..

2002 yılında varili 24,5 Dolar olan petrolün fiyatı 106,44 Dolara0 fırlamış.
Artış  4  kattan daha fazla. Aradaki farkı ödeyen, petrol tüketen ülkelerdir
tabi. Yani fatura bütün dünya halklarına kesiliyor! Sebep: “Küresel krizin”
kapitalist sistemin önüne yığdığı mali sorunları aşabilmektir elbette. Hani
bir  zamanlar  “Kapitalizmin  sorunlarını  görünmeyen gizli  bir  el çözer”
derlerdi  ya.  O  baptan  yani.  Böyle  durumlarda  devletlerin  piyasaya
müdahalesine  gerek  kalmazmış.  Adam  Smith’in  deyimiyle,  piyasayı
düzenleyen o gizli  el,  arz-talep kuralına  uymayanları  tasfiye  edermiş.
Uzun bir süre Tanrı kelamı gibi kabul gören bu sözler, son birkaç yıl içinde
karikatür balonlarına girecek hale gelmişlerdi.

0 http://www.bbc.co.uk/turkce/ekonomi/2011/03/110307_oil_prices.shtml
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Bugün  Kapitalizmin  temel  ayağı  olarak  kabul  edilen  ve  “bırakınız
yapsınlar,  bırakınız gitsinler,  bırakınız geçsinler” şeklinde çevrilen0

kapitalizmin popüler sloganı terk edilmiştir. 2007 krizinden sonra kapitalist
sistem Ekonomi biliminin alacağı  yarayı  düşünmeden, ABD ekonomisine
müdahalede  bulunarak  sistemin  çöktüğünü  dolaylı  yoldan  ilan  etmiştir.
Önüne  yığılmış  sorunların  çözümünü  de  “gizli  el”e  bırakmamıştır.
Denizaltılarıyla,  savaş  gemileriyle,  uçaklarıyla,  üsleriyle,  model
ortaklarıyla, müttefikleriyle, nükleer ve kimyasal silahları ile tankı ve topu
ile alanlara inmiştir… Gizli eli örten bir eldiven bile yoktur!…

İlk icraatlar Afganistan ve Irak’ta yapılmıştı. Şimdilik Afganistan’da kontrol
tam olarak sağlanamamış, olabilir.   Kara paranın en büyük kaynağı olan
uyuşturucu bu bölgede üretiliyor.  Emperyalizm parayı takip eder. Bunu
unutmayın!.. Hiçbir şekilde uyuşturucunun gelirini Afganlılara bırakmazlar!
Narkotik sadece bir aldatmacadır. Kaçakçılık kontrollerinde değilse Narkotik
devreye  girer… Petrol  de  nakit  para.  Irak  bir  petrol  denizinin  üzerinde
yüzüyor.  O  zenginlikler  de  Iraklılara  bırakılamaz.  İran’da  ise  doğal  gaz.
Oradaki işbirlikçi muhalefet, henüz sokağa inecek kadar güçlü değil. Soğuk
savaş stratejileri ile gerginlik biraz daha tırmandırılacak.  Boşa geçirilecek
bir saniye bile olamaz. 

Genişletilmiş  Büyük  Ortadoğu  Projesi’nin  içine Kuzey  Afrika da
alınmış.  Libya  Afrika  kıtasının  en  zengin  petrol  kaynaklarına  sahip  olan
ülke. Başında Kaddafi gibi bir  çatlak lider var.  Kapitalizmin işini  oldukça
kolaylaştıracak.  Boş  yere  ölecek  Libyalılara   da kader deyip  geçelim
dilerseniz..

Daha sonra sıra kime gelir dersiniz?

Sizce Türkiye bu planın neresindedir? Başbakan’ın dediği gibi, gerçekte Eş
Başkanlık  bizde  midir?  Türkiye’ye  verilen görev eksiksiz  yerine
getirilebiliyor mu? Sonuçta bir koyup üç mü alacağız, yoksa koyulan üçten
biri mi kalacak bize? Bu soruların yanıtını bu aşamada bilemeyiz!..

Kapitalist  ülkelerde  en büyük  sanayi  kuruluşları silah sanayine dayalı.
Yıllardır üretilen silahlar nerede ve ne zaman tüketilecekler? Silahın pazarı
savaş değil mi? Adamların milyarlarca doları silahlara bağlanmış, atıl halde
cephaneliklerde bekliyor. Oysa doğalgaz ve petrol gibi enerji kaynaklarına,
günlük olarak ihtiyaç var.0 Değiş tokuş ise riskli iş. Bu silahlar geri kalmış
toplumların ve Kaddafi gibi liderlerin eline geçerse, bu defa onları etkisiz
hale  getirmek  için  daha  modern  ve  etkili  silahlar  yapılmak  zorunda

0 Bu popüler ekonomi sloganı  “Laissez faire, laissez aller, laissez passer” şeklindedir. 
Bırakınız yapsınlar, bırakınız gitsinler, bırakınız geçsinler 
anlamındadır.http://tr.wikipedia.org/wiki/Laissez_faire
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kalacak.  Yine  yatırım  silah  sanayine  olacak.  Bu  kısır  döngü  kapitalizmi
bunalıma götürmedi mi?.. Bu seçeneği boş verin!..

Bu bakımdan yeni yöntem daha karlı. Herkesin gözü önünde ilk denemeyi
Irak üzerinde yapmışlardı. Silahları ABD Iraklılara karşı kullanmıştı. Sonra
kukla bir  yönetim oluşturup,  silah bedellerinin petrol  gelirlerinden tahsil
edilmesi  için  de anlaşmalar  imza  edilmişti.  İç  hukukta  silah  tehdidi
altında  yapılan  anlaşmalar,  irade  sakatlanması  nedeniyle  geçerli
olmayabilir.  Bu  durum ABD için  hiç  de  önemli  değil.  Önemli  olan
kullanılmış  silahların  parasının  tahsilidir.   Sonuçta  ince  ve  karmaşık  bir
hesaplamayla Irak’ın bütün petrol rezervlerine savaş tazminatı  olarak el
konulmuştur.  Şimdi  aynı  oyun Libya üzerinde  denenecektir.  Bu  defa
pastadan pay isteyenlerin sayısı  çoğalmıştır.   Irak’ta koalisyon güçlerine
yardımcı  olan  bir  Saddam  vardı.  Libya’da  ikizi  Kaddafi.  “Hık”  demiş
burnundan düşmüş sanki…  İkisinin de kafası aynı. Kaddafi de Saddam gibi
halkı  silahlandırdığını  ve  kara  harekâtı  sırasında  düşmana gerekli  yanıtı
vereceklerini söyleyerek cihat çağrıları  yapmaktadır.   Anadolu’da bir söz
var: “Ürümesini bilmeyen it, sürüye kurt getirir.”  Saddam’ın tutumu
tam da bu deyime göre. Kaddafi Saddam’ın  yolunu izlediğine göre, Libya
halkı ağır bir bedel ödeyeceğe benziyor!…

Soğuk savaş” dönemi sona erdikten sonra, emperyalistler dünyayı talan
etmek için yeni bir plan geliştirilmişler. Planın adı geri kalmış fakat doğal
kaynakları  kullanılmamış  ülkelere   “demokrasi  ve  insan  hakları
getirme” projesi… En acımasız ve haksız şekilde yürütülen  bu savaşların
adını, en çok özlemi duyulan değerlerden vermişler!.. Sahtekar herifler!..
Bu nedenle de normal bir insanın bu projeye itirazı mümkün değil… Bu
arada  garip  şeyler  de  oluyor  tabi.  Birkaç  ay  önce  Eş  Başkan,  “İnsan
Hakları Ödülü”nü Kaddafi’nin elinden almıştı. Hatta gelip buralarda ödülü
ile  öğünmüştü  de…  Bugün  ise,  ağız  değiştirmiş,  Kaddafi  kardeşini  aç
kurtların önünde yapayalnız bırakmış…

Birleşmiş Milletler ve NATO gibi örgütler, “küresel kriz”den çıkış için,
işgal  edilecek  ülkelere  odaklanıyor.  BMGK verdiği  kararlar  ile  işgalin
meşruiyet  zemininde olduğunu  ilan  ederken, NATO ülkeleri  işgali
tamamlıyorlar.  Arada  çatlak  sesler  çıkıyor  tabi..  Onları  dinleyen  kim?
“Gizli el” krizden sonra sıkılmış bir yumruk haline getirilmiş… Öyle ya da
böyle  almak  istediğini  almadan  bir  yere  gitmiyor!.. 2 milyona  yakın
Iraklının ölümünden sonra, kaç Libyalı ölecek göreceğiz!..

Proje  Libya  ile  sınırlı  değil  tabi.   İslam  ülkelerinde  yaşayan  halklar
“demokrasi”  taleplerinden vazgeçmiyorlar. Geçen Cuma günü Yemen’in
Başkent’i  Sanaa’da Cuma namazının ardından başlayan hükümet karşıtı
gösterilerde,  göstericilere  ateş  açılması  sonucu 30 kişi  yaşamını

0 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/398759.asp
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kaybetmiş.  Suudi  Arabistan’ın  doğu  kesiminde,  Bahreyn  yönetimini
protesto  eden  Şiilere  destek  amacıyla  düzenlenen  gösteride,  polisle
göstericiler arasında çıkan çatışmada 10 kadar Şii gösterici yaralanmış. Bu
ülkelerde ABD’nin “demokrasi getirme” planını dile getirecek ne kadar
da dostu varmış!  Türkiye’deki  hedef “ileri demokrasi” olacak kuşkusuz!
…Saf  olduğu  için  en  kolay  kandırılan  toplumlar  Müslümanlar  mı  yoksa
işbirlikçiliğe daha yatkın oldukları için Müslümanlar mı seçiliyor bu sorunun
da bilimsel  yanıtını şimdilik veren yok!..

 



NE YAPSIN ZEKERİYA?
Kılıçdaroğlu, kişilerin özel hayatlarıyla ilgili bilgileri yandaş medyaya servis
eden özel yetkili  savcılardan hesap sorulacağını söyledi. Pek çok duyarlı
insanın  yıllardır  duymak  istediği  sözlerdi  bunlar… Gün  gelir  özel  yetkili
savcılara  bu  yaptıklarının  hesabı  sorulabilir  mi?  Diyelim  sorulmuş,
demokrasimizin aldığı yara tedavi olacak mı? Hiç sanmam. Olan bu millete
oluyor!..

Gazeteci Nedim Şener’in ajandasında okunan 20 yıl  öncesine ait notlar,
büyük olasılıkla doğruluğu teyit edilmediği veya haber değeri olmadığı için
yayınlanamadılar.  Hukuken hiçbir  değeri  olmayan bu notlar,  Özel  Yetkili
Cumhuriyet Savcılığı tarafından hiç vakit geçirilmeden,  basın büroları gibi
çalışan yandaş  medyaya servis  edildiler.  Savcılık,  biz  böyle  bir  şey
yapmadık, basına bilgi veren Emniyet’tir diyebilir. Hatta Emniyet’tekiler de
topu  adliyenin  kâtipleri  üzerine  atabilir.  Bu  üçlü  arasında  sorumluyu
bulmak  imkânsız  hale  gelebilir  de.  Bütün  bunlar  hükümetin  siyasi
sorumluluğunu  ortadan  kaldırmayacağı  gibi,  savcıları  da  kurtarmaya
yetmez. Kılıçdaroğlu’nun dediği gibi gün gelir  onlardan da hesap sorulur!..
Sorulmalıdır da! “Hukuk devleti” olmanın gereği budur!..

Gazetecilerin  evinde  ve Odatv’de  arama  yapılmasını  talep  eden,  Özel
Yetkili  Savcılıktır.  Mahkeme  kararına  dayanan  aramaların  bütün
sorumluluğu,  savcılığın  üzerindedir.  Şüphelilerin  evlerinde  yapılan
aramada, meslek gereği tutulduğu son derece açık olan arşiv niteliğindeki
bu ajandalara, suç delili muamelesi yapmak hukuk dışıdır. Ajandaları açıp
okumak ise, başkasına ait mektupları okumaktan farksızdır. Böyle bir şey
yapmak hem etik değil, hem de suç teşkil eder. Her şeyden önce kişiye
özel  hayat denen  ve gizli kalması  gereken özgürlük   alanına
girilmektedir..  Notlarda  adı  geçen  bayan  gazeteciyi  çağırıp  şikâyetçi
olmasını sağlamak,  işlenen suçu örtmeye yetmez. Gazeteci Nazlı Ilıcak’ın,
diğer  gazeteci  Güneri  Civaoğlu  ile ilişkisi  olsa  bile,  hiç  kimseyi
ilgilendirmez!  Böyle  bir  not  yüzünden,  notu  tutan  gazeteci,  hakkında
takibat  da  yapılamaz.  Bunun  birinci  nedeni;  isnat  edilen  “iftira” veya

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/ne-yapsin-zekeriya/


“kişilik haklarına saldırı” suçunun,  zamanaşımına uğramış olmasıdır.
Diğeri ise bu notun haber yapılarak, “ihtilat”0 unsurunun gerçekleşmemiş
olmasıdır. Olayda “İhtilat” unsurunun şüpheliyle illiyet bağı kesiktir.0 Zira
ajanda şüphelinin iradesi dışında elinden çıkıp, umumun bilgisine içine
girmiştir…  Ayrıca  “kasıt”  unsuru  olduğu  da  söylenemez.  Kasıt  olsaydı
eğer,  bu  konuda 20 yılda  bir  açıklama  yapılabilirdi.  Burada  olsa  olsa
Cumhuriyet Savcısının işlediği birkaç suçtan söz edilebilir! Çünkü o gizli ve
özel bilgileri koruması gerekirken, ifşa etmiştir… Bu nedenle “Ergenekon
Savcılığı”ndakiler  şüphelidir,  bu  aşamadan  sonra  “susma  haklarını”
kullanabilirler!..

Mahkeme  kararıyla  bile  olsa Odatv yöneticisi  Soner  Yalçın’ın  dinlenen
telefonuna takılan ve bu dinleme kararında belirtilen amaç ile bağlantısı
olmayan konuşmalar, kayıtlardan çıkartılmak zorundadır. Bu genel bir
kuraldır. Ne var ki bu olayda durum biraz daha farklıdır. Dinlemeye takılan
“konuşmalar” kamu davasına konu olabilecek ve resen kovuşturulması
gereken suçlardan değillerdir. Bu bakımdan savcılık, ne mağdurları ne
de  şüphelileri  ifade  vermeleri  için  çağırabilir!  Dinlemeye  “takılan”
konuşmalarda  anlatılanlar;  eski CHP Genel  Başkanı  Baykal’ın  bir
gazeteciye, iltifatı  biraz  aşan ifadeler  kullanarak,  “asılmış” olduğu
sitemidir.  Bu  hususun  takibi,  yakınıcının şikâyetine  bağlı olduğundan,
Özel Yetkili Savcıları hiç mi hiç ilgilendirmez! Kaldı ki, elde edilen notlardan
açıkça  anlaşılmaktadır  ki,  tanık,  ses  ve  görüntü  kaydı  bulunmayan  bu
iddiaların  hiç  biri,  iddianın  ötesine  geçemezler!  Bu  bakımdan  da  bu
bölümlerin  derhal  soruşturma evrakı  dışına  çıkartılması  gerekirdi.  Böyle
yapılmayıp  “yandaş  medya”  ile  paylaşılmaları,  en  hafif  tabiriyle
soruşturmayı  yürüten  savcılarının  “Görevi  kötüye  kullandıklarına”
karine teşkil eder…

Anlaşılıyor  ki  “Türkiye  Açık  Hava  Tiyatrosu”nun  perdelerini  bir  süre
daha inmeyecek. Kapıları kapatın bari yeni bölüm başlıyor…

Gazetecinin bilgisayarında “yayımlanmamış bir kitap” bulunmuş!

Bak sen şu işe hele…

0 İhtilat: Karşılaşıp görüşme.

0 Hakaret suçu nasıl oluşur, unsurları nelerdir? Bu sorunun yanıtını merak edenler
için ilişikte bir açıklama ile ilgili yasa maddelerini veriyorum. Oradan 
okuyabilirsiniz.



Bu  kitap  hakkında  da  savcı  sorular  soruyormuş.  Kılıçdaroğlu:
“Yayımlanmamış kitabın suç olduğu tek ülke Türkiye’dir”  diyerek
isyan  ediyor.  Şimdilik  sesini  kimseye  duyuramazsın  Gandi  Kardeşim!..
Basın yandaş!..

Özel  yaşamın  gizliliğini  ihlal  eden  savcılar  hakkında,  “Görevi  kötüye
kullanmaktan” başka, mağdur ettikleri CHP ve eski Genel Başkan Deniz
Baykal  ile  Nazlı  Ilıcak ve Güneri  Civaoğlu’na karşı  “Hakaret”,  “İftira”,
“Haberleşmenin gizliliğini ihlal”, “Kişiler arasındaki konuşmaların
dinlenmesi ve kayda alınması”,” Özel hayatın gizliliğini ihlal” ve
“Kişisel verilerin kaydedilmesi” suçlarını işledikleri de ileri sürülebilir…

Bu noktada sorulacak olan birçok soru var. Birincisi  kamu görevlisi  olan
savcılar, böyle bir sonucu neden göze alıyorlar? Ajandasına yazdığı notlar
nedeniyle,  hiçbir  şekilde  gazetecilerin suçlanamayacağını savcılar
bilmiyorlar mı? Kılıçdaroğlu, Baykal ve Gürsel Tekin’in ifade için çağrıldıkları
haberlerinden  sonra,  yapılan  açıklama  ile  bu  haberlerin  yalanlandığına
bakılırsa, savcı bu kanıtlardan yola çıkarak, adı geçen kişilerin hiç birini
suçlayamayacağını biliyordu. Aksi halde adamın -kopya çekerek de alsa-
hukuk  fakültesi  diplomasını  iptal  ederler!  O  halde  hukuken  bir  işe
yaramayacak olan bu “dedikodu” niteliğindeki bilgiler, “yandaş medya”
ile neden paylaşılmıştır? Bu soruların yanıtını hukuk içinde aramak da çok
doğru değil. Çünkü bu yapılanlar ilk değildir.

Son  derece  açıktır  ki,  Savcılık  elindeki  kanıtları  hukuk  içinde  değil,
siyasette  kullanıyor.  Bu  nedenle  de  CHP’yi  yıpratmak  için  bu  fırsatı
kullanan savcıya, Cumhuriyet’in Savcısı demek mümkün değildir. Sonuçta
yaptığı işten, siyaseten yararlanılacak ve bunu yapacak olan da AKP’dir.
Dolayısıyla  verilen  “hizmet”  halka  değil AKP’yedir.  Bu  bağlamda
bağımsız ve tarafsız yargı  yerine “AKP Yargısı” nitelemesi   yapanlar
haksız  sayılmazlar!..  Ne  yazık  ki,  yapılacak  olan  ilk  değerlendirme  bu
şekildedir.  Bu  durum  karşısında  “Ergenekon  Savcılığı”   için AKP’nin
propaganda bürosu gibi çalışıyor diyebiliriz… Korkunç bir hukuk skandalı ile
karşı karşıyayız!..

Dilerseniz  ikinci  değerlendirmeye hiç  geçmeyelim,  o birinciden de daha
felakettir!..

Birinci  değerlendirme doğru değilse;  o zaman polis,  savcılığın kontrolü
dışına  çıkarılmış  demektir.  Artık  yargının  değilse  bile,  polisin
“bağımsızlığı” ile övünebilirsiniz! Şaka bir yana, bu şekildeki bir iddia bile,
birinci  olasılıktan  çok  daha  vahim  sonuçlar  doğurmaya  elverişlidir.
Aydınlık  Gazetesi’nin  son 5 gün  için  yaptığı  ve  şu  ana  kadar
yalanlanmayan  haberlerine  bakılırsa, Maslak’ta  askeri  birliklerin  tam
ortasında CIA’nin  büroları  varmış. 500 CIA ajanı  “Ergenekon Davası”
için bu bürolardan düşünce üretip, ilgililere (d)emir gibi “tavsiyelerde”
bulunuyorlarmış.  Gazetenin  haberi  üzerine  ajanlar  kaçıp  gitmişmiş!..
Hükümetin ise hala bu olanlardan haberi yok!.. Ülkede olup bitenlere ne
kadar da hâkimmişler!  Savcılığın durumu ise, hükümetten pek farklı değil.
Bu sıralar her ikisi de ajanda ve “aşk mektuplarını” okumakla meşguller.
ÇYDD’nin  rahmetli  Başkanı  Türkan  Saylan’ın  gençliğinde  yazdığı  aşk



mektuplarının,  suç  kanıtı  olarak  alındığını  anımsayın…  İşlerin  içine
“yabancı unsur” karışınca, bizimkiler pek munis görünürler!..

CIA’nin  uzantıları  polis  içinde  faaldirler,  ama  “nedense”  bu  aşamada
onlardan da bir yalanlama yok!.. Hanefi Avcı’nın kitabındaki iddiaları göz
önüne alırsak,  polisimizin  içinde “F Tipi” bir  polis  daha var.  Üstelik  en
önemli noktalara kadar sızmışlar. Emniyetimiz de işgal altındaymış. Bütün
bunlar doğruysa eğer,  “Ergenekon Savcılığı”nı suçlamak biraz haksızlık
sayılır. CIA’nın  yetişmiş  ajanları  ile  onların  yetiştirdiği  “F Tipi” işbirlikçi
polise rağmen, bir Zekeriya ne yapabilir ki?..  

Soruşturmalarda yasa gereği savcılığa bağlı olması gereken polis, başına
buyruk hale  gelmişse,  hükümete  bile  her  türlü şantajı yapabilir!
Uyarıyorum,  sonra  demedi  demeyin!..  Belki  de  yapıyordur  kim  bilir?!.
Burası Türkiye, bir tek olmaz olmaz!.. Bu durumda hükümetin ağır baskı
altında  olduğunu  da  kabul  etmek  gerekecek.  Yabancı  güçlerin  baskısı
altındaki  bir  hükümet,  ülkenin  çıkarlarını  gerektiği  gibi  koruyamaz.  O
nedenle  “Ergenekon  Savcılığı”nı  yasaların  içinde  görev  yapmaya
çağırma yerine, hükümeti baskı altından kurtarmamız gerekiyor. Bunun için
ben bir çözüm ürettim. Korkmayın, bugün eskiden olduğu gibi “TEK YOL
DEVRİM” demeyeceğim!..

Hükümetimiz  elini  kolunu  emperyalistlere  kaptırmış  ise,  başka  bir yol
denememiz gerekiyor.  Erdoğan’ın bütün projeler için  “Eş başkan benim”
dediğine  inanmayın!..   Yangından  kurtarılacak  çekmece  gibi  önce  onu,
sonra da hükümetini kurtarmalıyız…

Hükümet emperyalistlerin elinden nasıl alabilir?

Bana göre çok zor bir iş, ama imkânsız değil. Hükümeti sımsıkı kavrayıp
bize doğru çeksek, bu defa kolları koparak, emperyalistlerin elinde kalacak.
Yazık!..  En doğrusu Erdoğan’ın elinden hükümeti almaktır! Onun eli
daha zayıf! Hem bu arada onu da kurtarmış oluruz, bir taşla iki kuş vurmak
gibi  yani.   Arkasından  savcıları  ve  polisi  değiştirmek çok  daha  kolay
olacak.  Çok  isteniyorsa  bir  ara,  “Ergenekon  Savcıları”ndan  da  hesap
sorulabilir!..

Şimdi  çözüme  geçiyorum.  Bunu  dikkatle  dinleyip  eklemek  istediğiniz
olacaksa ekleyin:

Ülkemizin  kurtuluşu TBMM’nden  geçecek beş maddelik  bir  yasaya
bakıyor. Taslağını hazırladım bile.0

0 TORBA YASALARI TERS YÜZ ETME YASA TASARISIMadde 1: AKP’nin iktidara 
geldiği 3 Kasım 2002 tarihten indirildiği 13 Haziran 2011 tarihe kadar, çağdaş hukuk 
ilkelerine, evrensel değerlere ve temel hak ve hürriyetlere aykırı olarak yaptığı bütün 
düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 2: Bu yasanın ilan tarihinden en geç iki hafta içinde, birinci madde ile kaldırılan 
Anayasa ve yasa hükümlerin yerlerine konması gereken hükümlerin saptanması 
amacıyla, TBMM’nin hukukçu üyeleri ve Sivil Toplum Örgütleri ile son 8 yıl içinde, 
üniversitelerin kamuoyu önünde yaptıkları açıklamalar sonucu kendini 
kanıtlamış; hukukun üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı ilkelerine inanmış 
akademisyenlerinden oluşacak bir komisyon kurulacaktır.



Yıllardır kişilerin özel hayatlarını “yandaş medya”ya servis ederek, son
derece düzeysiz bir  siyaset  üretenlere  verilecek  en  ağır  ceza  da  bu
olmalıdır!.. İnsanları itibarsızlaştırmak siyaset yapmak olabilir mi? Sonra
da itibarsızlaştırdığınız  insanların,  oylarına  talip  olacaksınız.  İtibarsızların
desteği kalsın!.. Ben öyle desteği içine sindiren siyaset adamlarına ıslık
çalarım!

Bütün  bu  olanlara  “dost”  ve  “müttefik”  olduğundan  kuşku  duyulmayan
“model  ortak”larımız  ne  diyor?  Bu  sorunun  yanıtı  tahmin  etmeye  bile
korkarım. Kendilerinden işitelim:

Amerikan Washington Post gazetesi başyazısında: ”Savcıların sunduğu
kanıtların çoğu inandırıcı değil, hatta uydurma” demiş…

İngiliz Economist dergisi: ”Türkiye gazeteci olmak için tehlikeli bir yer”
saptamasını yapmış…

New Yort  Times gazetesi  başyazısında:  ”Türkiye’de  yüzlerce  gazeteci,
haberleri  nedeniyle soruşturmayla  karşılaştı,  bazı  gazeteler  “oto
sansür” uygulamak zorunda kaldı” şeklinde bir açıklama yapmış…

ABD’nin  Avrupa  Güvenlik  ve  İşbirliği  Teşkilatı  (AGİT)  nezdindeki  daimi
temsilcisi Ian Kelly, Türk hükümetine, basın özgürlüğü konusunda AGİT’in
en temel taahhütlerini yerine getirme çağrısı yaptıktan sonra, “Türkiye’de
gazetecilikle ilgili faaliyetinden dolayı hapse atılmış gibi görünen gazeteci
sayısından kaygı duymayı sürdürüyoruz” ifadelerine yer vermiş…

 Avrupa  Parlamentosu  (AP)  Türkiye  Raportörü  Ria Oomen  Ruijten’in
kaleme  aldığı  raporu  hazırlayanlar  için  “dengesiz”  nitelemesi  yapan
Erdoğan’a  yanıt, AP-TBMM Parlamento  Komisyonu  Eş  Başkanı Helen
Flautre’den çok ağır gelmiş. Flautre: ”Bu söz, kullananlar hakkında fikir
verir”  dedikten  sonra,  şunları  söylemiş:  ”Türkiye’deki  basın  özgürlüğü
sorunundan habersiz olan tek kişi Erdoğan’dır”…

Flautre sövseydi keşke, o zaman kendisine okkalı bir cevap verebilirdik!..

Madde 3: İkinci maddede nitelikleri belirtilen komisyon, en geç 1 ay içinde görevini 
tamamlayarak hazırladığı raporu, TBMM Genel Kurulu’na sunmak zorundadır. Genel Kurul 
aynı gün gece yarısından önce, komisyonun sunduğu raporunu görüşerek, ilgili 
kanunları çağdaş hukuk ilkelerine uygun hale getirecektir.
 Madde 4: Bu yasa yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.
Madde 5: Bu yasayı Bakanlar Kurulu yürütür.



SCHINDLER’İN İKİNCİ LİSTESİ!..
Başbakan Odatv yöneticilerinin, düşünce ve kanaatlerini söyledikleri için
değil,  “başka  suçlar  işledikleri  için”  tutuklandıklarını  söylemiş!..
Tutuklama nedenlerini tutuklama kararını veren hâkimden daha iyi kimse
bilemez. Önce bunu aklımızın bir köşesine not edelim. Tutuklama kararına
her zaman olduğu gibi yine gerekçe yazılmamış. CMK’nda sayılan klasik
tutuklama nedenleri işte; delilleri karartma, kaçma şüphesi vs. Bu durum
hukuk dışı fakat, artık  ilginç değil!..

Şüpheliler Emniyet’te susma haklarını kullanmışlar, son derece isabetli.
Dolayısıyla  bu  aşamada  şüphelilerin,  ne  ile  suçlandığını  bilememek
gerekiyor. Ama nedense “yandaş basın”a sorulacak sorular da sızdırılmış.
Onlar  sanıkların  neyle  suçlanacağını  ilan  etmişler  bile.  Sorulardan  biri
“Ergenekon”  davasına  bakan hâkim ve  savcıların  2008 yılında  İstanbul
Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün vermiş olduğu “iftar
yemeği”nde çekilen  fotoğraflarla  ilgiliymiş…  Burada  aklınıza  gelen
soruları tahmin ettim. Aynı soruları ben de soruyorum:

Devletin bir dairesi olan İstihbarat Şube Müdürlüğü:

1.) “Muharrem Ayı”nda da aşure dağıtacak mı?

2.) Kilise’nin belirlediği özel günlerde ayin ve kutlamalar da yapılacak
mı?

3.)”Noel”de ren geyiklerinin çektiği kızakla gelip, hediyeler de dağıtacak
mı?

Bu soruları daha da uzatabiliriz…

Dilerseniz; laik bir devlette iftar yemeği vermenin “laiklik ilkesine” aykırı
olduğunu söyleyip konumuza dönelim.

Odatv yöneticilerine sorulan bir diğer soru da; Hüsnü Mübarek’e 30 yıllık
iktidarını  bıraktıran  “ayaklanma”  ile  ilgili haberlermiş!.. Telefonuna
“sehven” Hizbultahrir Örgütü” üyelerinin telefonları yüklenen Teğmen M.

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/schindlerin-ikinci-listesi/


Ali Çelebi ile ilgili haberler de sorulmuş. Anlaşılan o ki, şüphelilere sorulan
sorular,  meslekleri  icabı  yaptıkları  haberlerle  ilgiliymiş.  Dolayısıyla
Başbakan’ın Odatv yöneticilerinin  tutuklanma  sebebini,  hakim  ve
savcılardan daha iyi biliyor olması sürpriz değildir!.. Ne de olsa kendileri bu
davaların  “Başsavcısı”dır!.. Dolayısıyla tutuklanma sebebini de en iyi o
bilebilir!..

Başbakan daha sonra tutuklanan 10 gazeteci ile ilgili olarak: ”Gözaltılar
bizim  talimatımız  değil,  güvenlik,  emniyet,  savcılık  yetkilerini
kullandı,  bu  süreçlerin  süratle  neticelenmesini  arzuluyorum”
demiş.  Bence  bu  açıklama  oldukça  inandırıcı!..  Açıklamanın  yapıldığı
sırada,  şüpheliler  Emniyet’teydi  ve  onlar  da susma  haklarını
kullanıyorlardı… Anlaşılan halk Edirne’den Kars’a kadar susturulmadıkça,
tutuklamalar da durmayacak!..

Soruşturmayı  yürüten  savcı  ise  tutuklama  talebini;  “bu  aşamada
açıklanması  mümkün  bulunmayan  bir  kısım  deliller”  nedeniyle
istediğini  söylemiş.  Savcı  delilleri gizliyor mu  ne!..  Şüpheliler
aleyhlerindeki  delilleri  bilmeden,  nasıl  savunmalarını  yapacaklar?
Lehlerine olan  delillerin  toplanmamış  olmasından  çoktan  vazgeçtik!
Aleyhte olanları çürütebilmek için, ne olduklarını bilmek gerekmez mi? Bu
nasıl  bir  yargılamadır  anlamadım!  21  yüzyılda DELİLLER  GİZLİ
TUTULUYOR  ülkemizde!..   Buna  rağmen  şüphelilerden  savunma
yapmaları  isteniyor!.. “Açık oy gizli tasnif” gibi bir şey işte!.. Bu şekilde
bir  sorgulama, boş zarf  atıp içini  şüphelilerin  doldurmasını  beklemekten
farksızdır.  Başka  bir  ifade  ile  elinde  kanıt  olmayan  iddia  makamının,
sanıklardan suçlarını itiraf etmelerini  beklemesidir.  Geldiğimiz  aşamada
bu da ilginç değildir!..

Bu yazı  ekinde Nedim Şener  ile  Aydın  Şık’a  sorulan soruların  tamamını
“promosyon”  olarak  veriyorum!..  İlginç  bulduğum  iki  soruyu
paylaşıyorum: ”Kitabın Soner’in bilgisayarında ne arıyor”,  “Nedim
sana kitap mı, yazı mı yazdırıyor”…  Savcıya “sana ne” diyecektim.
“Özel yetkili” olduğu aklıma geldi, korktum diyemedim!..

Time  Dergisi bu  son  operasyonlar  için  “Medya  ve  muhalefeti
susturma  kampanyası”  demiş.  Newyork  Times’a göre,  “yapılanlar
muhaliflere gözdağı” imiş!.. Bu defa “darbe” karşıtı oldukları, yazdıkları
kitaplardan  belli  olan  yazarlar   “darbecilikle”  suçlanıyor!..  Bunun  da
mantıklı bir açıklamasını beklemeyin!..

Schindler’in Listesi’ mi dediniz?

Bana sormayın, o listeyi ben nereden bileyim?

Türkiye  Gazeteciler  Cemiyeti  Başkanı Orhan Erinç:  ”Bu 7 yılda 5 bin
gazeteci  hakkında  soruşturma, 4 bini  hakkında  dava  açılmışken, 61
gazetecinin  tutuklu  olduğunu”  vurguladıktan  sonra,  “eskiden  başarı
olarak görülen telefon defteri ve kişisel arşiv zenginliği şimdi suç
olarak kabul  ediliyor”  demiş.  Karnesi  “pekiyi” notlarla  dolu  olan  bir
öğrenciyi “falakaya yatırmak” gibi oldu bu seferki gidişimiz!..

Cumhurbaşkanı Gül “kaygı duyuyorum” demiş. Bu sihirli sözcüğün başka
bir  anlamı  olabilir  mi  diye,  Tük  Dil  Kurumu’nun  sözlüğüne  baktım.



Karşılığında:  Üzüntü,  endişe  duyulan  düşünce,  tasa  yazıyordu.  Sözlüğe
göre, Cumhurbaşkanı’nın üzüldüğünü kabul edebilirim. Beden dilinden bir
şey  anlayamamıştım,  hiç  kusura  bakmasın.  TBMM’nin  Başkanı  M.  Ali
Şahin’in:  ”Rahatsızım,  ancak…”  ile  başlayan  cümlesini  ise  hiç  takip
edemedim.  “Ancak”tan  sonra  gelen  kısımlardan  bu  sıralar  çok
korkuyorum!.. Bu nedenle de “imparatorluğu” tanıyorum!..

Son iki  olaydan sonra,  aklıma tuhaf  sorular  gelmeye başladı:  Acaba bu
soruşturmaların kontrolü hükümetin elinden kaçtı mı? Yoksa hiçbir zaman
kontrol  hükümetin  elinde değil  miydi?  Günlük Aydınlık  Gazetesi’nin 4
Mart 2011tarihli nüshasına göre: “Ergenekon operasyonlarını yürüten
Recep  Tayyip  Erdoğan’a  bağlı  ‘özel  örgüt’,  400  kadar  CIA
kadrosunun  görev  yaptığı  karargahla  ortak  çalışıyor”  ve  devlet
bunlardan sadece 35’ini biliyormuş!..  Bu iddia doğruysa bizim Emniyet,
emniyette değildir!..

Buraya  kadar  anlattıklarımı  fasa  fiso  sayın,  izin  veriyorum.  Şimdi  size
bomba  gibi  bir  haberim  var.  Onu  dinleyin:  “Stratejik  Düşünce  ve
Araştırma  Vakfı”  bünyesinde,  aynı  adla  kurulmuş  olan  “Enstitü”nün
Başkanı  Prof.  Dr.  Yasin  Aktay, bir  televizyon  kanalında  özetle  şunları
söylemiş: Nedim Şener, “Ergenekon” gibi yapılanmalara karşıymış; Ahmet
Şık, Hrant Dink davası ile ilgili olarak bir kitap yazıp, sorumlular hakkında
dava açılmasını sağlamışmış. İkisi için de iyi çocuklar deniyormuş. Böyle
bilinmiş  olmaları  onların  “masumiyetinin  delili  olamaz”…  Duydunuz
değil mi? Şu işe bakın hele, nereden nereye gelmişiz. ”Masumluk ilkesi”
buharlaşıp  uçtu  anlaşılan.  Bundan  böyle  “masumiyet  için  delil”
göstereceğiz!.. Şüphelilerin masum olduklarını kanıtlama dönemi başladı!..
Bizim  bildiğimiz  “masumluk”  esastır.  Suçluluğu  kanıtlanana  kadar,
kimseye suçlu muamelesi  yapılamaz.  Dolayısıyla masumiyet için delil
de  aranamaz!..  “Enstitü”nün  Prof.  Dr.  unvanlı  başkanının  düşüncesini
gördünüz!.. Vakıf bünyesinde kurulmuş olan enstitünün gerçek amacı da
bu açıklama ile ortaya çıktı: Evrensel hukuk ilkelerini yok ederek, faşizme
kılıf giydirmek işi onların üzerine yıkılmış!..

Bir kişi daha var; “Prof.den daha ağır bir görev üstlenmiş. Onun ismini not
etmeyi  unutmuşum.   7  Mart günü,  o  da  televizyonların  birinde  canlı
yayındaki  tartışmaya  katılmıştı.  Sözüm  ona  bir  “hukuk  derneği  ”nin
başkanı imiş! Mesleğinin gereği sanık haklarını savunacak yerde, iddia
makamının  savunmasını  yapıyordu.  Umarım  İstanbul  Barosu  bu
açıklamasından sonra, ruhsatını iptal eder de millet kurtulur!.. Ona nasılsa
bir şey olmaz işi hazırdır… 

Çok  kızdırdı  beni.  Ona  bir  iki  söz  söyleyeyim: Seni  iddia  makamının
yamağı  seni!..   Dua  et  ki,  ismini  aklımda  tutamamışım!  Yoksa  seni
Baro’ya ben ihbar edecektim. Pek çok insanın canını  yakacağın belliydi.
Zavallı  iddia  makamı,  senin  gibi  yeteneksiz  bir  kişiyi  avukat  tutmak
zorunda bırakılmış. Ona da acıdım, ne yalan söyleyeyim!..



Bu delikanlı dönüp dönüp,  CMK’nun 157. maddesine sarılıyor.0 Sanki 157.
madde kurtuluşlarını  sağlayacak! Aklınca izleyici  bu maddeyi bilebilecek
durumda  değil!..  Halkı  aldatmak  için,  bakın  ilerleyen  günlerde  ne
sürprizlerle  karşılaşacağız  der  gibidir.  Bundan  önceki  bütün
tutuklamalardaki  söylem  de  aynı  değil  miydi?  Bekledik  de  ne  gördük?
Hiçbir şey tabi.  Çocuğa masal anlatıyor sanki!..

Hâlbuki 157. Madde; “savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla”
soruşturma  evresindeki  usul  işlemlerinin gizli olduğunu  hüküm  altına
almıştır. Avukat efendi hiç sıkılmadan karşımıza geçip, bir de ceza avukatı
olduğunu söylüyor. Yemin ederim, böyle bir rezalet İkinci Dünya Savaşı’nda
bile görülmemiştir!..

Haksızlıkları  savunmakla “görevli” olan böylelerine rağmen, şüphelilerin
ne ile suçlandıklarını  kendilerine sorulan sorulardan çıkartmak, basit  bir
muhakeme ile  imkan dâhilindedir.  Örneğin  cinayetle  suçlanan bir  kişiye
anneannesinin ortaokul arkadaşlarını sormaz savcı!..

Sorular ilişikte bilginize sunulmuştur. Okuyun da rezaleti kendi gözlerinizde
görün.

 “Ahval  ve  şerait”0 böyle  olunca,  bundan  sonra  “Halkı  kin  ve
düşmanlığa tahrik” suçu ile suçlanmaktan bir Allah’ın kulu kurtulamaz!..
Hükümete  muhalif  olan  her  düşünce  ve  eylemi  bu  kapsamda
değerlendirmek olasılık içine girmiştir! Çünkü hangi eylemlerin, halkı “kin
ve düşmanlığa tahrik” edebileceği kanunlarımızda yazılı değil. Bu durum
tamamen  savcının ve hakimin takdirine bağlıdır!.. Hakim bağımsız ve
tarafsız değilse, o zaman  “yandı gülüm keten helva”!..

Son  bir  şey  kaldı  geriye,  bitiriyorum:  Bu  hukuksuzluklar  karşısında
“sabırlı” olunmasını öneren siyaset adamları var. Biliyoruz ki, Silivri’deki
tutukluluk süresi 10 yıla  kadar  çıkabilir.  Üstelik  “tecrit” uygulaması  da
başlatılmış. Her iki  ayda bir  ana davaya yeni  bir dava daha ekleniyor.
Böyle giderse açılacak olan bütün davalar, birbiri ile irtibatlı kabul edilip,
ana  dava  ile birleşebilir.  O  zaman davalar 100 yılda  bile  bitirilemez.

0 MADDE 157. – (1) Kanunun başka hüküm koyduğu hâller saklı kalmak 
ve savunma haklarına zarar vermemek koşuluyla soruşturma evresindeki usul 
işlemleri gizlidir.

0 Ahval ve Şerait: Durumlar ve koşullar



Zaten yapılanlar biraz da bunun için değil mi? Bitmeyecek bir dava içinde,
şüpheli sıfatıyla yargılanmayı kim göze alabilir ki? Muhalifleri korkutacak
olan da bu durumdur.  Bu nedenle “biraz daha sabır”  demek, yerinde bir
öneri olamaz!.. 



İKİNCİ KURTULUŞUMUZ
İKİNCİ KURTULUŞUMUZ KADINLARIN ELLERİNDEN OLACAK!..

 “Kadın  hakları”  terimi  yanlıştır.   Kadın  erkek  eşitliğine  inanmayan
erkekler  tarafından  uydurulmuş  olduğu  kesin.  İnsanı  elma  gibi  ortadan
ikiye  bölmeyi meşru gösteriyor… Kadın  ve  erkek  birlikte  insanı  temsil
edebilir.  Türünü  devam  ettirebilmesi  için  doğa  bu  gerçeği  gizlememiş!
Gerçek karşımıza böyle gelince,  erkek tek başına “insan” değil demek
yanlış değildir…

Nüfusun yarıdan fazlasını kadınlarımız teşkil ediyor.0 En üretken olanlar da
onlardır  tabi.  Bir  an  için  eşinizin  baba  evine  döndüğünü  düşünün.
Oturduğunuz  yerde  çakılıp  kalırsınız.   Yaşam  kaliteniz  birden  düşer…
Çocuktan  farkınız  kalmaz.  Çoraplarınızı  bile  bulamazsınız!..  Kadınlar  hiç
tatil  yapmazlar.  Yakınmadan  evin  bütün  hizmetlerini  tek  başlarına
yürütürler. Haklarını arayacak bir sendikaları yoktur. Fazla çalışma ücreti,
yıllık  ücretli  izin  vb.  gibi  işçilik  haklarının  tümünden  yoksundurlar…

0 2008 yılı verilerine göre toplam nüfusumuz 76 milyon 175 bin 873’tür. 
Bunun 38 milyon 28bin 412’si erkek 38 milyon147 bin 461’i 
kadındır.http://www.nvi.gov.tr/Hizmetler/Istatistikler,Nufus_Kutukleri_Istatistikleri.html
Adrese Dayalı Nüfus Sayım Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye nüfusunun yüzde 7,01′inin 
65 yaş üzerinde olduğunu ve yaşlı nüfusun yüzde 56′sını kadınların oluşturmaktadır.
”65 yaş üzeri erkeklerin oranı yüzde 3,06, kadınların oranı ise yüzde 3,94′tür. Türkiye 
Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre (2003), yaşlı kadınların öğrenim düzeyleri erkeklere 
göre düşüktür. 65 ve üstündeki kadın nüfusun yüzde 83′ü hiçbir öğrenim kurumuna 
devam etmemiş ya da ilkokulu bitirmemiştir. Erkeklerde ise bu oran yüzde 53′tür. 65 ve 
üstündeki kadın nüfusun yüzde 53′ü okuma yazma bilmezken, erkeklerin yüzde 18,9′u 
okuma yazma bilmemektedir.
Beklendiği gibi yaş ilerledikçe dul olan yaşlıların oranında artış görülmektedir. Kadınlarda 
dul olma oranı erkeklere göre daha yüksektir. Ülkemizde, ileri yaşlardaki kadın nüfusun 
eşini kaybettikten sonra daha az evlenme eğiliminde olması, kadın nüfusun yaşam 
beklentisinin erkek nüfusunkinden yüksek olması, evliliklerde kadın ve erkek arasındaki 
yaş farkı gibi nedenler, yaşlı nüfus içinde eşi ölmüş kadın nüfus oranında artışa neden 
olmaktadır.”
http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/03/14/turkiyede_yasli_nufusun_cogunu_kadinlar_olusturuyor

http://www.sabah.com.tr/Yasam/2010/03/14/turkiyede_yasli_nufusun_cogunu_kadinlar_olusturuyor
http://cemilcan.gen.tr/2009/12/ikinci-kurtulusumuz/


Devletin  “hukuk” niteliği  gibi   “sosyal” niteliği  de  işlemediğinden
çoğunun sosyal güvencesi kocasıdır!..

Ulu  Önderimizin,  Avrupa  ülkelerinin  pek  çoğundan  önce,  Türk  kadınına
seçme ve seçilme hakkını vermesiyle, Cumhuriyet’in kadına bakış açısını
oluşturulmuştur.0 Buna rağmen, bugün onun partisi CHP’de bile,  kadına
yeterli önemin verildiği söylenemez. Cumhuriyet Halk Partisi’nde kadına
“kota” uygulanmaktadır! Diğer partilerde kadının esamisi bile okunmaz.
Sosyal  demokrat  bir  partide  kadına  bakış  açısına  bakın  hele!   Sanki
kadınlarımız Avrupa Birliği ülkelerine ihraç edilecek tekstil ürünüdür!..

AKP’ye iki dönem iktidarı sunan da kadınlarımızdır. Kapı kapı dolaşıp oyları
AKP’ne yönlendiren kadınlarımız, bu kez uyanır da Cumhuriyetin onlar için
öngördüğü güçlü konumu alabilirler mi, onu bilemem!.  13 Haziran’a kadar
bekleyip görmek gerekir… Aksi halde yaşam, yine kadınlarımızın elleriyle
zindan olacak bize! Bu kötü gidişe “evet” diyen kadınlarımızı ise, ancak
diğer  kadınlarımız  durdurabilecek.  Başka  yolu  yok  bunun… Bu nedenle
siyasi parti yönetimlerinde “kota” denen çağdışı uygulamalara derhal son
verilerek,  en etkin görevler  kadınlara  verilmelidir!..0  Her  ne  kadar
CHP’nin  Tüzük  hükümlerinde,  bu  durum  “cinsiyet  kotası”  olarak
geçmekte  ise  de  belli  ki  bu  kural  kadınlar  için  konulmuştur.  Uygulama
önemlidir, gerisi boş laftır. Son derece açıktır ki, orda da kadınlar evlerine
hapsedilmiştir. Her ne kadar “kota”nın kadınlara bir sınırlama getirmediği,
aksine yönetim kurullarında bulunması gereken en az sayının belirlendiği
savunsa da yaşanan gerçekler, yazılanlar gibi değildir!  Nüfusun yarısından
fazlasını  teşkil  eden  kadınların,  hiçbir  partinin  yönetim  kademelerinde,
nüfusları ile orantılı olarak temsil edildiği söylenemez…

0 Bu konuda yapılan yasal düzenlemeler, Türkiye Cumhuriyeti‘nde toplumsal alanda 
yapılan en önemli yeniliklerdendir ve birçok Avrupa ülkesinden daha önce 
gerçekleştirilmiştir. Fransa ve İtalya’da kadınlara 1946’da, İsviçre’de ise 1971’de seçme 
ve seçilme hakkı tanınmıştır.Atatürk‘ün girişimiyle kadınların iktisadi ve siyasal yaşama 
katılmaları yönünde bir dizi değişiklik yapılarak, 1930‘da belediye seçimlerinde 
seçme, 1933‘te çıkarılan Köy Kanunu’yla muhtar seçme ve köy heyetine seçilme, 5 
Aralık1934‘te Anayasa‘da yapılan bir değişiklikle de milletvekili seçme ve seçilme hakları 
tanınmıştır.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_Devrimleri

http://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk_Devrimleri_a%C3%A7%C4%B1s%C4%B1ndan_T%C3%BCrk_kad%C4%B1n%C4%B1


Nüfus  kütükleri  istatistiklerinin  ortaya  koyduğu  verilere  bakılırsa,  siyasi
partilerin  de  hedef  kitlesinde  kadınlar  olmalıdır.  Aile  içindeki etkin
konumlarından yola çıkarsak, eşlerine ve çocuklarına söz dinletebilen ve
gerektiğinde  (manevi  baskı  ile)  onları  hizaya  getiren  yine  kadınlardır.
Erkek,  eşini  ve  çocuklarını  siyasi  partilerin  etkinliklerine  katmakta
zorlanabilir ama kadın için bu iş, çocukları sofraya çağırmak kadar kolaydır.
Üstelik onun verdiği işten kaytarmak da mümkün değil…

Kim ne derse desin, kadının gücünü ve yaşam içindeki önemli yerini, en iyi
AKP’liler  değerlendirmiştir.  Bunu  önce  onların  yaşam tarzlarını  istismar
ederek yapmışlar tabi. Cahil, mazlum ve zavallı yanlarını temsil ettiklerini
söyleyip,  onları  kendi  örgütlü  yapıları  içine  almışlardır.  “Türban
eylemleri”nde  kullanılan  kızları  anımsayın.  Onların  annelerini  de  aynı
eylemler yüzünden siyasetin içine çekmiştir. Hiç kimse aksini söyleyemez.
AKP’yi  iktidara  taşıyan  o  kadınlarımızdır.  Gelin  görün  ki,  bu  iktidar
kadınların seçme ve seçilme hakkını bile  ellerinden  almak  için,  yine
kadınları kullanmaktadır. Ne yazık ki, pek çok kadınımız kendilerini insan
yapan Cumhuriyeti yıkmak için aralıksız çalıştırılmaktadır. İnsanlıktan
çıkmak için  çalışmak  ne  tuhaftır!  İnançları  ve  kutsal  sayılan  değerleri
sömürülen kadınların, siyasette yaptığı en temel hata da bu olsa gerekir.
Korkaklığımızı  gizlemek  için  üzerlerinde  “güç”  denemesi  yaptığı
kadınlarımızın,  ikinci  önemli  hatası  ise,  kendi  siyasi  çalışmalarının
karşılığını  eşlerine devrederek, onları bir yerlere getirme istekleridir. Bu
durumunun, kendi elleriyle üzerlerine “kuma” getirmekle eş anlamda bir
çalışma  olduğunu,  nedense  düşünemezler!..   Her  gün  “töre” denen
akılsızlığın  kurbanı  edilen  kadınlarımız,  siyasetin  içine aktif olarak
çekilmedikçe toplum olarak kurtuluşumuz mümkün olamayacaktır!..

Dünyayı  başımıza  yıkacak  olan  da  kadınlardır,   içine  çekildiğimiz
karanlıktan  kurtaracak olan da!..

***

Ne Kadınlar Sevdim Zaten Yoktular

0 CHP Tüzüğü’nün 48/J maddesinde “kota” uygulaması şu şekilde formüle edilmiştir:” İl ve
ilçe yönetim kurullarında, her iki cinsiyetten en az dörtte bir (yüzde yirmi beş) oranında 
üye bulunur. Bu husus genel sıralama ile sağlanmamışsa, ayrı cinsiyetten aday olanlar 
arasında aldıkları oya göre ayrı ayrı sıralama yapılır. Aldıkları oya bakılmaksızın her iki 
cinsiyetten yeterli üye alınarak organlar seçilmiş sayılır. Geri kalanlar, o cinsiyetten 
üyelerin yedeği olur. İl ve ilçe yönetim kurullarında, bir cinsiyette, üye sayısının herhangi 
bir nedenle bu oranın altına düşmesi halinde, varsa o cinsiyetten yedek üyelerle, yoksa 
cinsiyete bakılmaksızın yedek üyelerle sayı tamamlanır.İl ve ilçe kongrelerinde, her iki 
cinsiyetten yeter sayıda aday çıkmazsa katılan adaylarla seçim yapılır.”



ne kadınlar sevdim zaten yoktular
yağmur giyerlerdi sonbaharla bir
azıcık okşasam sanki çocuktular
bıraksam korkudan gözleri sislenir
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir
hayır sanmayın ki beni unuttular
hala ara sıra mektupları gelir
gerçek değildiler birer umuttular
eski bir şarkı belki bir şiir
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir

yalnızlıklarımda elimden tuttular
uzak fısıltıları içimi ürpertir
sanki gökyüzünde bir buluttular
nereye kayboldular şimdi kim bilir
ne kadınlar sevdim zaten yoktular
böyle bir sevmek görülmemiştir

Attila İlhan

***

Kadınlarımız 
Toprak öyle bitip tükenmez, /dağlar öyle uzakta,
sanki gidenler hiçbir zaman
hiçbir menzile erişemeyecekti.
Kağnılar yürüyordu yekpare meşaleden tekerlekleriyle
Ve onlar
ayın altında dönen ilk tekerlekti.
Ayın altında öküzler
başka ve çok küçük bir dünyadan gelmişler gibi
ufacık kısacıktılar
ve pırıltılar vardı hasta kırık boynuzlarında
ve ayakları altından akan
toprak,
toprak,
ve topraktı.
Gece aydınlık ve sıcak
ve kağnılarda tahta yataklarında
oyu mavi humbaralar çırılçıplaktı.
Ve kadınlar
birbirlerinden gizleyerek
bakıyorlardı ayın altında
geçmiş kafilelerden kalan öküz ve tekerlek ölülerine.
Ve kadınlar
bizim kadınlarımız:
korkunç ve mübarek elleri
ince, küçük çeneleri, kocaman gözleriyle
anamız, avratımız, yarimiz
ve sanki hiç yaşanmamış gibi ölen



ve soframızdaki yeri 
öküzümüzden sonra gelen 
ve dağlara kaçırıp uğrunda hapis yattığımız
ve ekinde, tütünde, odunda ve pazardaki
ve kara sabana koşulan ve ağıllarda
ışıltısında yere saplı bıçakların
oynak, ağır kalçaları ve zilleriyle bizim olan
kadınlar,
bizim kadınlarımız
şimdi ayın altında
kağnıların ve hartuçların peşinde
harman yerine kehribar başlı sap çeker gibi
aynı yürek ferahlığı,
aynı yorgun alışkanlık içindeydiler.
Ve on beşlik şarapnelin çeliğinde
ince boyunlu çocuklar uyuyordu.
Ve ayın altında kağnılar
yürüyordu Akşehir üzerinden Afyon`a doğru.

Nazım Hikmet

 



BİR ARADA YAŞAMAK!
M.Ö.106 yılında  yaşama  merhaba  diyen  Roma’nın  ünlü  ve  başarılı
hukukçusu Marcus Tullius Çiçero, Julius Caesar’dan sonraki dönemde
senatonun en güçlü iki adamından birisiydi.0 İyi bir  hatip,  devlet adamı
ve flozof olan Çiçero’nun; “iyi yurttaş kalabalıktan daha değerlidir”
ve  “insanların  sayılmasının  değil,  tartılmasının  gerekli  olduğuna
inanıyorum”  şeklindeki sözleri, onun “elitist” yaklaşımına kanıt olarak
gösterilir. Çiçero,  mahkeme  salonlarındaki  ve  Roma  senatosundaki
özgürlük  ve eşitlikten yana parlak konuşmalarıyla ünlendi. Devleti her
şeyin  üstünde  tutan  ünlü  düşünürün  rakipleri,  sonunda  onu  “devlet
düşmanı”  ilan  edip M.Ö.  43 yılında  başını  keserek  idam  ettiler.  Bir
zamanlar konuşmalarını gerçekleştirdiği kürsüde bu defa da elleri ile başı
sergilendi.0

0 Diğeri Marcus Antonius idi.

0 Daha sonra yakın arkadaşları (Octavianus, Antonius ve M. Aemilius Lepidus) 
tarafından kurulan “Triumvirliği” (üçler meclisi) Çiçero’nun öldürülmesi kararını 
aldı ve ünlü Romalı, 7 Aralık’ta Formiae’da (Latium kıyısında bir kent) öldürüldü. 

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/bir-arada-yasamak/


Aydınlık Gazetesi’nin 2 Mart 2011 tarihli nüshasında, Emekli Orgeneral
Çetin Doğan’ın “Serbest Kürsü”deki köşe yazısını okudum.  “Karanlıktan
aydınlığa  çıkış”  başlıklı  yazıda,  Çiçero’dan  bir  alıntı  vardı.   Okuyunca
yutkundum.  Atatürk’ün  gençliğe  hitabesi  aklıma  geldi.  “Gençliğe
Hitabe”0 ezberinizdedir  biliyorum.  Bu  nedenle  Çiçero’nun  o  meşhur
sözlerini paylaşıyorum:

”Bir  ulus kendi içindeki aptal ve hatta muhteris olanlarla baş edebilir.
Fakat  içerisindeki  satılmış ve hainlerle yaşayabilmesi  olanaksızdır.
Sınırları zorlayan düşman silah ve bayraklarını açıkta taşıdığı için daha
az tehlikelidir. Fakat bir hain düşman gibi görünmez, kurbanları ile aynı
aksanda konuşur,  onların  çehresine  bürünür  ve  onların  argümanlarını
kullanarak ulusun  politik  yapısına  nüfus  eder.  Bütün  kapılardan
serbestçe  geçer, sesi  en  üst  düzey  hükümet  koridorlarından
duyulur,  ulusun  ruhunu  çürütür, politik  yapıya  her  türlü  hastalık
bulaştırarak,  ulusun  yaşam  gücünü  elinden  alır.  Bir  katil  daha  az
korkutucudur” demiştir…

Tarih baba ile dost geçinmek ne güzeldir. Her konuda bize vereceği bir öğüt
var!..

0 Sözünü ettiğim bölümün yeni Türkçesi şöyledir:”…Zorla ve hile ile aziz vatanın 
bütün kaleleri ele geçirilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları 
dağıtılmış ve ülkenin her köşesi eylemli olarak ele geçirilmiş olabilir. Bütün bu 
koşullardan daha acı ve daha tehlikeli olmak üzere, ülkenin içinde iktidara sahip 
olanlar duyarsızlık ve sapkınlık ve hatta ihanet içinde bulunabilirler. Üstelik bu 
iktidar sahipleri, kişisel çıkarlarını işgalcilerin siyasi istekleriyle birleştirebilirler.”



“MAFİŞ MÜŞKÜLAT ELHAMDÜLİLLAH”!..
Libya’nın BM Daimi  Temsilcisi  Büyükelçi  Muhammet Şalgam,  Libya’daki
şiddeti  durdurması  için BM’i  göreve  çağırmış.  Oturumda:  “Buradan
Kaddaf  kardeşime  sesleniyorum:  Libyalıları  rahat  bırak”  demiş.
Güvenlik  Konseyi  “Kaddaf  Rejimi”ne  karşı  girişilecek  yaptırımları
görüşmek üzere 26 Şubat Cumartesi günü toplanmıştı. Pek çok rejim adı
yanında bir de “Kaddaf Rejimi” varmış! Bakalım bu rejim nasıl  ortaya
çıkmış:  Osmanlı  Devleti’nin  zayıflamasına  paralel  olarak  Libya’daki
yönetim,  “Dayı”  denilen  ve  görece  bağımsız  olan  “bey”lerin  eline
geçmişti. 19.Yüzyılın  başında  Libya’daki  “dayı”lar;  Tunus  ve
Cezayir’dekiler  gibi  Akdeniz’de  Amerikalılar  ile  mücadele  de  etmişlerdi.
Amerikalılar ile Libyalılar arasında daha o tarihlerden kalma görülecek bir
küçük  hesap  var. 1911’de  İtalyanlar  bölgeyi  işgal  ettiğinde; Mustafa
Kemal,  Enver  Paşa  ve  diğer  Osmanlı  subaylarının  örgütlediği  “milis
kuvvetler” işgalcilere karşı  uzun süre direnmişlerdi.  Libyalılara direnme
bilincini  aşılayan Mustafa Kemal ve  arkadaşlarıydı.  Libya BM aracılığı
ile1951 yılında bağımsızlığına kavuşan ilk ülkedir.   1969’da Kral  İdris’e
karşı  bir  grup  subayla  darbe  yaparak,  iktidarı  ele  geçiren  ve 42 yıldır
iktidarda  bulunan   Kaddafi,  “İngiliz  Kraliçesi  benden  daha  uzun
süredir iktidardadır” diyerek, bu zor günlerinde  bile, espri yapabilecek
çılgın bir liderdir!..

 “Kaddaf Rejimi” ya da kendi ifadesi ile “Üçüncü Evrensel Teori” de
denilen  bu yönetim şekli,   “sosyalizm”  ve “İslam”  karışımı  acayip  bir
rejimdir.   Kaddafi  bu  konudaki  fikirlerini  “Yeşil  Kitap”  adlı  bir
“manifestoda” toplamıştır.  Halkın  yönetime  doğrudan  katılması  için
“Halk Meclisleri” kurulması öngörülen kitaptaki fikirlerin, hiç biri doğru
dürüst  uygulamaya  geçirilmiş  değildir.  Siyasi  partileri  “çağdaş
diktatörlük” olarak nitelendiren Kaddafi’nin, din konusundaki fikirleri de
çoğunluk  görüşünden  ayrıdır.  Ona  göre;  imamların yorumlarına gerek
kalmadan, insanların Kuran’ı  kendiliklerinden doğru anlamaları gerekir.
Her insan Kuran’a göre içtihat da yapabilirmiş…
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Afrika’nın  kanıtlanmış  en  büyük petrol ve doğal  gaz rezervleri
Libya’dadır.   Libya’da  50’den  fazla  uluslararası  petrol  şirketi  faaliyet
gösteriyor. Bu nedenle de AB ile ABD gözünü Libya’nın  üzerinden  hiç
ayırmıyor!..  Bugünlerde  muhalifler,  en  büyük  petrol rafnelerinin
bulunduğu Zaviye kentini de ele geçirmişler!..  Kaddafi’ye göre rafineler,
halkın yaşam hakkından daha da önemlidir!..

Güvenlik  Konseyi’ndeki  Libya  Oturumu’ndan  önce  konuşan  Başbakan
Erdoğan, halkın zarar göreceğini savunarak “yaptırım tasarısı”na karşı
çıkmış.  Mübarek’e  “Halkının  sesini  duy”  diyen  Recep  Bey,  “Kaddaf
İnsan Hakları Ödülü”nü hak ederek aldığını bu “duruşu” ile kanıtlamıştır!
Anlaşılan ödülün  ederi bu kadarmış!.. Aynı gün sivil  destekçilerine silah
dağıtan  Kaddafi,  silahlanan  gruplara  üç  kişi  daha  katan  herkese,  bir
otomobil ve yüklü miktarda para vereceğini de vaat etmiştir…

Libya’da meydana gelen isyanda; Türkiye’nin payı olduğunu ileri süren ve
“Ayaklanmayı teşvik eden unsurları yok edeceğiz” diyerek, Türkleri
de işin içine çekmeye çalışan oğul Şeyhülislam’ın “özür ve düzeltme
metni”ni kaleme almak bizim Dışişleri Bakanımız Davutoğlu’nun üzerinde
kalmış.  Davutoğlu,   oğul  Kaddafi’nin  “dilinin  sürçtüğünü”  söyleyerek,
sanırım sözlerinin ciddiye alınmamasını istemiş!.. Mısır’daki ayaklanma ile
ilgili  olarak;  “Müslüman  Kardeşler  olaya  el  koymalı,  yönetimi
üstlenmeli” diyerek,  boyundan büyük çam deviren Dışişleri  Bakanımız,
kendi  dilinin  de  sürçtüğünü  bir  türlü  söyleyememiş…   “Müslüman
Kardeşler”   silahlı  bir  terör  örgütüdür!..   Davutoğlu  Türkiye
Cumhuriyeti’nin  Dışişleri  Bakanı.  Gerçi  Başbakan’ı  da  geçmişte  bütün
dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği HAMAS’ın  Askeri  Kanat Lideri
Halil Meşal’i Türkiye’ye davet ettirerek çok ciddi tepki toplamıştı. Ne var
ki,  aynı  kabinenin  Devlet  Bakanı Abdüllatif  Şener,  birkaç  gün  önce
gerçeği  açıkladı.  Meğer  Meşal   “İsrail’in  bilgisi  içinde  çağrılmıştı.”
Davos’taki “one minute”  krizi ve “Mavi Marmara” olayı gibi o da bir
sahte kabadayılıkmış…

TÜİK’in “2009 Yoksulluk Çalışması Sonuçları’na göre, 12 milyon 751
bin yurttaşı ”yoksulluk sınırı” altında yaşayan bu ülkenin yurttaşlarının,
gazı alınsın diye, arada bir “ortak düşman”a bağırıp çağırmak ve sahte
“danışıklı”  kabadayılıklar  yapmak iyi  geliyormuş!..  Dış işlerinde “sıfır
sorunlu politika” dedikleri “dolma” da bu olsa gerekir!.. Dileyen dilediği
kadar yutabilir!..

Ne demiştik? Libya’daki “Kaddaf Rejimi”  kendine özgüdür!.. Egemenlik
anayasal kurumlar arasında bölünmüş değil. Dolayısıyla demokrasinin en
önemli  güvencesi  olan  “kuvvetler  ayrılığı”nı  da  bilen  yok.  “Yargı
bağımsızlığı”   konusunda  da  durum  pek  farklı  değil.  Polis  teşkilatı
güçlendirilmiş, ordu eğitimsiz bırakılıp (darbe yapmaya kalkışmasın diye)
iyice zayıflatılmıştır.  Halk Meclisleri’nin adaylarını Kaddafi belirlediği için
seçimler  de  göstermelik  sayılır!… Demokratik  kitle  örgütleri ve
sendikaları kurmak  yasaktır.  Halkın  tek  örgütlü  olduğu  alan  “Sosyal
Medya”  denilen  “internet  paylaşım  siteleridir”.  Böyle  bir  ülkenin
liderinin  “İnsan Hakları  Ödülü”   vermeye kalkışması,  bütün  insanlıkla
alay etmektir!..  Ödülü alan ülkenin başbakanı  için  bir  şey söyleyemem.
Arşın oradaysa Silivri buradadır!.. Ama bu necip millete yazıktır!.. Vaktiyle



Libya halkına emperyalizme karşı direnmeyi öğreten Mustafa Kemal ve
arkadaşlarının  ülkesine  yapılan  şu  hakarete  bakın!  Bir  zamanlar
nerelerdeydik!.. Rizeli Recep ile nerelere kadar geldik!…

Türkiye’ye  gelmek  üzere  yola  çıkan  ve  Trablus  Limanı’nda  Oruç  Reis
Firkateyni’ni  bekleyen marangoz Refik Usta telefonda anlattı:  “Çocukları
birkaç gün önce göndermeyi başardım. Sorumsuz bir adam olsam onlarla
gelebilirdim. Biliyorsun 10 yıldan fazla oldu ben Libya’ya geleli.  Bu süre
içinde  çalıştığım  inşaat  şirketinde  iyi  bir  “kariyer”  yaptım.  Marangoz
olarak çalışmaya başlamıştım, şimdi şantiye şefi yardımcısıyım. Çalıştığım
şirket, çokuluslu ama ortakları arasında Türkler de var. İşimi görecek kadar
Arapça ve İngilizce öğrendim. Yeni gelen işçilerin, hükümetle olan işlerinde
ben yardımcı oluyorum.  Onları öyle yüz üstü bırakıp dönemezdim. Arap
arkadaşlarım  da  var;  ama  asıl  Türklerle  vakit  geçiriyorum.  Arada
eğlendiğimiz  de  oluyor.  Bol  bol  kitap  okuyorum.  Burası  ilginç  bir  ülke,
Türkiye’ye hiç benzemiyor.  Bugün içime bir kurt düştü! Nasıl anlatacağım
bilemiyorum.  Sağ  salim  dönemezsem  memlekete,  Fadime’ye:   ‘Çok
gençsin evlen,  çocukları  annenler büyütürler,  sen de uzaktan göz kulak
oluverirsin’ dersin!..”

Aslında o gün, daha pek çok konudaki vasiyetini anlatmıştı bana. Hepsini
dikkatle  dinleyip  not  almıştım.  Onları  sizinle  paylaşamam.  Sır  saklama
yükümlülüğüm var. Paylaşabileceklerim şunlar: “Libya halkının çoğu Arap,
Türkiye gibi ‘laik ve demokratik’  bir ülkede yaşamaya heves ediyorlar.
Bizimkilerin ise, böyle rezil bir rejime geri dönmek için atmadıkları takla
kalmamış.  Biliyor  musun  Kaddafi’nin  kod  adı Şakir’dir.   Şakir  güvenlik
nedeniyle  çoğunlukla  çadırda  kalır.  Korkağın  tekidir.  Bir  yere  gideceği
zaman aynı renkte ve tipte en az 10 tane cipi farklı yönlere hareket ettirir.
Bir seferinde Emniyet Müdürü Hasan, bizim şantiyenin elektrik ve telefon
kablolarını söküyordu. ‘Hayırdır?’ dedim.  Hastanenin duvarındaki hemşire
gibi işaret parmağını dudaklarının üstüne getirip ‘sus’ işareti  yaptı. İşini
bitirince: ‘Yarın Şakir gelecek, burada bir konuşma yapacak. Kürsüyü en az
20 cm kalınlığında  demirli  betondan  yapacaksınız.  Üzeri  de  formika  ile
kaplanacak’  diye  de  eklemişti.  Dediklerini  yaptık.  O  gece  şantiyemizin
biraz ilerisinde Şakir için bir de çadır kurdular. Ama nedense ulu liderleri
gelmedi. Anlaşılan Muammer’i başka bir yerde konuşturmuşlar. Güvenlik
nedeniyle elbette. O günden sonra Emniyet Müdür’ü Hasan’ı iki yıl hiçbir
yerde  göremedim.  Geçenlerde  bir  iş  için  karakola  gitmiştim,  Hasan  ile
asansörde karşılaştık. Geri dönüp beni makam odasında misafir etti yine.
Birlikte  çay  içtik.  ‘Nerelerdeydin  Hasan?’  diye  sorduğumda;   yanıtı
eğilerek kulağıma şöyle verdi: ‘O gün Şakir’in adamları senin yaptırdığın
kürsüyü kontrole gelmişti, bir parça betonun görünür vaziyette olduğunu
tespit etmişlerdi.  İki numara durumu Şakir’e rapor etmiş. Şakir de çok
kızmıştı.  Bu  nedenle  de  beni deve  beklemek üzere Fizan’a  sürdüler.
Cezamı bitirdim, birkaç ay önce geldim’ demişti”…

Müdür  Hasan’la  iyi  arkadaştık.  Softa  Müslüman  gibi  göründüğüne
bakmayın siz. Bir seferinde Şakir’in polisleri, bizim şantiyede bir suçluyu
aramaya gelmişlerdi. O gün ekiplerin başındaki amir Hasan’dı. Yatağımın
altında şıra şişelerini görünce, şüphelenerek  ‘Bunlar ne?’ diye sormuştu.
Ben  de  üzüm  suyuna,  hamur  mayası  katarak şarap  yapıp  içtiğimi



söylemiştim. Çakır keyiftim. Kendimi Baba Erenler gibi takdim etmiştim.
İçkinin yasak olduğunu ve ağır bir cezası olduğunu bilmiyordum tabi.  O
gün Hasan, hakkımda tutanak tutup işlem yapmamıştı. Laf aramızda, ara
sıra beni ziyarete gelip mayalı üzüm şıralarımdan o da içerdi…”

 “Anlayacağın  Emniyet  Müdürü  Hasan  has  adamımdı  dostum.  Kafayı
bulduğunda “devlet sırrı” niteliğindeki bilgileri de verdiği olurdu. Bir gün
bana Şakir’in  tapu  dairelerini  bir  gecede  nasıl  bombalayarak,  mülkiyet
bakımından, halkı eşitlediğini anlatmıştı.  Paraların rengini de bir gece
değiştireceğini  söylediğinde,  sabahleyin  iki  bavul  dolusu  parayı  teslim
eden  zengin  bir  adamı,  aynı  gün  içinde  o  bankada çaycı olarak  işe
başlatmıştı.  Bunları  pek  çok  kişi  bilir  de  anlatamaz  tabi.  Hasan  ile
arkadaşlığımız  sayesinde,  şirketteki  itibarım  bayağı  artmıştı.  Şantiye
şefimiz, büyük olasılıkla beni kendisine bu nedenlerle yardımcı yapmıştı.
Şantiye  içinde,  takım  elbiseyle  ve  ciple  dolaşıyordum.  Bir  gün  çarşıya
malzeme  almaya  giderken;  evinin  etrafındaki  bahçesi  iki  metre
yüksekliğinde  duvar  ile  örülü,  Hacı  Musa’yı  gördüm  kapı  önünde.
Yavaşlayıp selam verdim. Hacı çay içmeye buyur etti beni. Sanırım Hasan
ile gezerken birkaç kez rast gelmiştik şehirde. Beni yetkili biri sanıyordu.
Bozuntuya vermiyordum ben de. Hacı Musa hasır bir örtünün üzerinde, yan
yatmış kalaşnikovunun emniyetiyle oynuyordu. Nargile içmeyi teklif  etti,
kabul  etmedim.  Ne  yalan  söyleyeyim,  Seylan  çayına  hayır  diyemedim.
Doğrusunu  söylemek  gerekirse,  duvarın  arkasındaki  avluyu  çok  merak
ediyordum. Sırf bu nedenle biraz daha Musa ile oturdum. Yarı aralık cümle
kapısını, bir süre sonra bir erkek çocuk iyice açarak dışarı çıkmıştı. Hacının
eşleri ve çocuklarını avlu içinde nihayet görmüştüm. Hepsi de son derece
modern  kıyafetler  içindeydiler.  Güvenli  bir  bahçede  anaç  tavuğun
peşindeki civcivler gibi dolaşıyorlardı. Başları bile açıktı. Bu durum bana
oldukça ilginç gelmişti” dedi…

 “Alo”  diyerek  araya  girmeye  çalışıyordum.   Ama  nafile…  Refik  Usta
anlatmaya devam ediyordu:

 “Bana bir şey olursa bunları yaz, olur mu? O gün Hacı Musa’ya biraz da
sohbeti  uzatmak için  yaşamından memnun olup olmadığını  sormuştum.
Verdiği yanıt da ilginçti.  Kaddafi Libya petrollerinin devletleştirildikten
sonra, petrolden elde edilen gelirin bir kısmı ile halka ev yapıp, maaş da
bağlamıştı. Bunu biliyordum zaten. Pek çok alt yapı yatırımını da Kaddafi
gerçekleştirmişti. Bunları da inkâr eden yoktu. Hacı, benim  ‘Yaşam nasıl
gidiyor?’ soruma, kısa ve fakat oldukça anlamlı bir cevap vermişti o gün.
Elindeki  bardağı  yere  koyup  diklendikten  sonra:(İki  elini  göğe  doğru
uzatarak) ‘Allah f’,(sağ eli ile midesini işaret edip) ‘makaronf’, (ellerini
yastık gibi yapıp başının altına koyup) ‘uyku f’, (iki elini birleştirip toprağa
doğru uzatarak) ‘cennet f’!.. (Sonunda iki kolunu az yana açıp, dua eder
gibi)  ‘Mafş  müşkülat  Elhamdülillah!..’  demişti…   Ne  dediğini  ben
anlamıştım!  Dilersen senin için de tercüme edeyim: ‘Allah var; makarna
var;  uyku  var;  cennet  de  var!..  Bir  sorun  yoktur  hamdolsun!..’
diyerek, Libya halkının durumunu özetlemişti… Tersini söylemek biraz sıkar
tabi”  diyerek,  telefonu  kapattı.  Belki  de  Oruç  Reis  Fırkateyn’i  Liman’a
yanaşıyordu, kim bilir?..



Libya’yı  Refik  Usta’ya,  Hacı  Musa’dan  daha  güzel  kimse  anlatamazdı.
Şimdilerde Libyalılar demokrasi istiyormuş; devlet laik olsun diyorlarmış,
özgürlük  istiyorlarmış.  Kısaca  Libya’yı  Türkiye  gibi  yapmak  istiyor  bu
Araplar!?.. İsyanları bundanmış. Duydunuz mu ey millet? Bu nedenle de
Libya’nın çöllerinde kan gövdeyi götürüyor…  Madem Libya da Türkiye gibi
olacak, o zaman Refik Usta ne diye gurbet ellerde kalacak!?

O da  dönüş rotasını Fadime’ye doğru çevirmiş!.. Lakin Oruç Reis Firkateyni
hala  limana  gelememişti.  Bu  gece  uzun  olacak  belli.  Çünkü,  liman  da
Araplar da tekin değildir!..



“ISLIK” ÇALMA ZAMANIDIR!..
Hükümetin  “Bizim  dönemimizde  faili  meçhul  yok”  söyleminin
aldatmacadan ibaret  olduğu  ortaya  çıktı. CHP  Genel  Başkan  Yardımcısı
Sezgin Tanrıkulu:  ” 8 yılda 116 faili  meçhul  cinayet işlendiğini,  yargısız
infaz, dur ihtarı ve rastgele ateş açma sonucu 367 kişinin öldürüldüğünü;
cezaevi ve gözaltında ölenlerin sayısının ise 370 olduğunu”  açıkladı!..

***

8 yılda  çatışmalarda 2 bin 262 kişi  yaşamını  yitirmiş, 8 bin 710 kişi
işkenceden  geçirilmiş, 87 bin 513 kişi  gözaltına  alınmıştır.  Yasaklanan
yayın sayısı  ise 671’i  buldu. Türkiye’nin “insan hakları raporu” böyle.
Hal  böyle  olunca,  Başbakan’a  “İnsan  Hakları  Ödülünü”  Kaddafi’nin
vermesi  gayet  normaldir!..  Alan  razı,  veren  razı  size  ne  oluyor?  Kendi
halkının  “demokrasi”  ve  “özgürlük”  taleplerini  kurşun  ve  bomba  ile
karşılayan Kaddafi’nin,  koca dünyada ödül verebileceği kişi olarak, bizim
Rizeli Recep’i bulması oldukça anlamlı değil mi?.. Kuzey Afrika ülkelerini de
kapsayan  Genişletilmiş  Büyük  Ortadoğu  Projesi’nin  eş  başkanına  ödül
vererek projenin uygulanması durdurulabilir mi? Hiç sanmam… Silaha ve
zora başvurmadan petrol zengini ülkeleri  emperyalizmin çıkarlarına göre
“dizayn” etme anlamına gelen bu projeyi Kaddafi’nin engellemesi imkânsız
gibi…

***

Bizde 2002-  2009 yılları  arasında  “namus”  ya  da  “töre” cinayeti
nedeniyle  öldürülen  kadın  sayısındaki  artış,  %  1400’e  çıkmış.  Yeterli
önlemlerin  alınmaması  nedeniyle   7 yılda  4  bin 63 kadın  öldürülmüş!..
Bunu  da  bir  yerlere  not  edin…  “Yasemin  Devrimleri”  bitince
karşılaştırma yapacağız!..

***

Kaddafi saklambaç oyununa çevirdiği halka hitap günlerinde, Libyalılara ne
derdi bilir misiniz? “Dedelerimizin yüzyıllar boyunca ‘uşaklık’ yaptığı
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Osmanlıların  torunlarını  ‘uşak’  olarak  ayağınıza  getirdim.”
Kaddafi’nin Arap halkına karşı yaptığı en önemli icraat bu kadardır…

Kaddafi  Kuzey  Afrika’yı  saran  ateşi  söndürebilecek  mi? BM müdahale
etmezse, NATO devreyi girecek mi! Eş başkan Dusseldorf’ta:” NATO’nun
Libya’da ne işi var?” diyerek bağırmış… Washington muhaliflere her türlü
yardıma hazır  olduğunu bildirmiş.  “Her türlü yardım” vaadini  Erdoğan
duymasın  çok  kızar  vallahi!..   Her  geçen  gün  bu  tür  sorular  artıyor,
Anlaşılan yanıtlarını almak için birkaç gün daha bekleyeceğiz…

Kaddafi cehaleti ile övünen bir lider. “Bedevi Çadırı”nı gittiği her ülkeye
götürmesi  bu  yüzden.  Halkına  “cahilliğinizden  utanmayın,  övünün”
diyen başka bir lider tanıdınız mı? Çağımızda  “örgütlü cehalet”ten daha
tehlikeli bir silah yok!.. ABD bile bu silahı kullanıyor artık!..

Ben  derim  ki,  Kaddafi’ye  “demokrasi  ve  özgürlük” ödülü  verilsin.
Kaddafi, “İnsan Hakları Ödülü” verebiliyorsa, ona neden  “demokrasi
ve özgürlük ödülü”  verilmesin?.. Halkına kurşun ve bomba yağdıran bir
lidere, bu ödül yakışır mı yakışır! “Al gülüm ver gülüm” gibi bir şey!..

Kaddafi anti-Amerikancıdır buna  inanın!  Ama  anti-emperyalist  değil.
Vaktiyle devletleştirdiği Libya petrollerini,  (çoğu ABD’li  olan) uluslararası
petrol  şirketlerin  emrine  vererek  emperyalistlerle  uzlaşmıştır.  Çağdaş
hukuk  sistemlerindeki  bir  tek  kurumu  ülkesine  ithal  etmemiş  olan  bu
diktatör lider, aşiretler arasındaki düşmanlıkları dengeleyerek, ülkesini 42
yıldır  yönetmeyi  becerebilmiştir.  Ne  yazık  ki,  Afrika’nın  zengin  enerji
kaynakları, bu ülkeyi çağdaş uygarlıkla kolay kolay buluşturamayacaktır!..
Emperyalistler için önceliği olan Libya halkı değil, petroldür!..

***

Hükümet  Libya’daki  vatandaşlarımızın  tahliye  hareketini,  “Cumhuriyet
tarihinin  ve  yüzyılın  en  büyük  tahliye  olayı”  olarak  yutturmaya
çalışıyor. CHP Milletvekili  Onur  Öymen:  “1975 yılında  Güney  Kıbrıs’ta
kalan ve İngiliz üslerine sığınan 60 bin yurttaşımızı iki haftadan az sürede
tahliye  ettik. 10 gün  içinde  havadan  taşıdığımız  yurttaşlarımızın  sayısı
9391 idi”  diyerek  hükümetin  canını  sıktı…  Hafızası  kuvvetli  adamları
AKP’liler hiç sevmiyor…

Bizim hükümet tahliye işine biraz geç başlamış. Acaba neden? Bu sorunun
yanıtını ben biliyorum: Tunus’ta başlayan ayaklanmanın “domino etkisi”
göstereceği öngörülerek, tahliye işlemlerine başlansaymış,  hükümetimiz
bu etkinin Akdeniz sahili boyunca, Türkiye’ye kadar uzanacağını da kabul
etmiş  olacaktı!..  Ülkemizde  “Facebook”  kullanıcılarının  sayısının 20
milyonu  geçtiği  (Twiter kullanıcı  sayısının  1  milyondan  fazla  olduğu
söyleniyor) hesaba katıldığında, böyle bir tedbire başvurmak son derece
yerinde  ve  doğrudur.  Aksi  halde  “eşeğin  aklına  karpuz  kabuğunu
düşürülmüş”  olurdu.  “Araplardan  Neyimiz  eksiktir”  diyen  kendini
bilmezler(!)  çıkabilirdi!..  Övünmekte  Türklerin  önüne kim geçebilir  ki?  O
nedenle  son  ana  kadar  beklemek  daha  isabetli  oldu!..  Biliyorsunuz
“Sosyal Medya” emperyalizmin  silahsız ordusudur.  Milyonlar  sokağa
indi  mi,  en  gaddar  diktatörler  bile  çaresiz  kalabilirler!..   Son  örnek:
Kaddafi’dir.  Çok  şükür  bizde  şimdilik  öyle  bir  tehlike  yok!  Eş  başkanın



başbakanlığındaki  bir  hükümet,  zaten  aynı  projeyi  uygulamakla
görevlidir!..

Tahliye işi gecikince, Türk işçilerin can güvenliği tehlikeye girecekmiş. Kime
ne!  Birkaç  yüz  kişi  ölse  ne  olur  ki?  Önemli  olan genişletilmiş büyük
projedir!.. Öyle bir olay olsa da fark etmez; kalemşorlarımız ardından ne
kahramanlık öyküleri yazarlardı. “Mavi Marmara” baskını yaya kalırdı bu
öykülerin  yanında.  İsrail’in  “Mavi  Marmara”  baskınından  sonra;
“Ölülerimizin cenazelerini söke söke alacağız!” demedik mi?..

***

AKP’li  Elazığ  Belediyesi’ndeki  ihale  yolsuzluğu AKP milletvekili  Tahir
Öztürk’ü  de  içine  almış.  Çok  yazık!..   Tahir’in  sahibi  olduğu  aile  şirketi
“Hazar Ltd. Şti” ile yönetiminde yakın akrabalarının bulunduğu “Öztürk
Ltd. Şti”nin2009 yılı  içinde aldığı ihale miktarı 183 milyon 441 bin TL
tutarındaymış.  Bu  kadar  parayla  kaç  paket  makarna,  kaç  paket  bulgur
alınırdı,  hesap  eden  yok  tabi!  Bu  iki  şirket,  ihalelere  başka  şirketleri
sokmamışmış! Ya da katılanlar, bir şekilde elenmişler. Gerçekler yargılama
sonunda  ortaya  çıkacak  elbette.  Biraz  daha  bekleyeceğiz.  Ne  diyelim;
Elazığlılar her seçimde kendilerini temsil edecek olanları en “isabetli”  bir
şekilde seçiyorlar!..

Belediye deyip de geçmeyelim. Yakında “özerk” hale gelecekler.  Devlet
Bakanı Babacan’ın verdiği bilgiye göre, belediyeler ve bağlı kuruluşlarının
Hazine’ye 7,7 milyar lira vadesi gelmiş borçları bulunuyor. Her zamanki
gibi  başı,4 milyar 706 milyon  TL  ile Ankara  Büyükşehir  Belediyesi
çekiyor. Bu miktarın 2,4 milyarlık kısmının vadesi gelmiş. “Torba Yasa” ile
İ. Melih’in borçları 74 milyon halkın üzerine bir güzel dağıtılmış. Melih’in
borçlarını  ödemek için  harika bir  yöntem bulunmuş. Ne diyelim! Üstelik
borçlar yasa çıkartılarak “ödenmiş” kabul ediliyor. AKP seçmeni Erdoğan’a
böyle yasalar çıkartsın diye oy vermiş olmalı! Allah’ın kulu bu duruma itiraz
edemez artık. “Milli irade”ye karşı gelmek ne mümkün!  Yasanın anayasal
“eşitlik  ilkesi”ne  aykırılığını  bile  ileri  sürmek  imkânsız  hale  geldi.
Seçimlere 3 ay kala, böyle bir iptal davası açmak  öyle kolay iş değil!..
Kaldı ki, Anayasa Mahkemesi de o eski Anayasa Mahkemesi değil!..

Melih Gökçek’in elinde, Ankara halkını aldatmak için “açılmamış” daha pek
çok  kart  var.  Bunlardan  biri  Eskişehir  yolu  üstünde  “demir  kafes”  de
denilen ucube. Diğeri Milli Kütüphane’nin önündeki  “gökkuşağı”  isimli
tuhaf dükkânlar.  Hepsinin de parasını 74 milyon Türk halkına ödetilmiş.
Seçimlerden  önce  makarna,  bulgur  ve  kömür  parasını  da  bir  köşeye
ayırmıştır  herhalde… Oh  ne  ala,  gel  keyfim  gel!.. 20 yıldır  Ankara’nın
başına bela edilen Melih’e oy verenler de isabetli(!) bir seçim yapmışlardı!..
Melih,  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  başkentine  yakışan  bir  başkandır…
Sarkozy’i yolcu ederken çiklet çiğnemesinden belli değil mi?..

***

TEKEL işçilerine de muştulu bir haberim var: Biliyorsunuz TEKEL’in içki
bölümü 292 milyon dolara satın alan Türk şirketler, (Nurol, Limak, Özaltın
ve Tütsab) iki yıl bekledikten sonra, bir kuruşluk bile yatırım yapmadan
bu varlıkları, 810 milyon dolara yabancı bir firmaya (Texas Pacific Group)
satmışlardı.   Havadan kazandıkları parayı hesapladım: 518 milyon



dolar. Özelleştirme adı altındaki satış bedeli olan 292 milyon doların içinde
17 fabrika ile 150 milyon dolarlık ham madde ve hazır içki stoku olduğunu
unutmayalım.  Sıkı durun, şimdi size bomba gibi yeni bir haber veriyorum:
Bu hafta başında ise TEKEL’i İngiliz viski şirketi Diageo’ya 2 milyar 100
milyon dolara  satılmış.  Bu  bedel  TEKEL’in  gerçek piyasa  değerini
gösterir.  Ne tatlı  kar.  Ticaret  yapmak da  sünnetmiş  nasılsa!  Bu üçüncü
satıştan benim payımı verirler mi bilmiyorum. Ama ilk ikisinden komisyon
ücretimi dolu dolu almıştım! Ne yalan söyleyeyim!.. Sizi ilgilendirmez tabi!
Vatana millete sağ olsun!..

Yanlış  mı  duydum?  Yine TEKEL işçileri  dediniz  galiba?  Onları  da
önümüzdeki kış ayarlında Ankara’daki Abdi İpekçi Parkı’nda bekleriz. Yalnız
ceplerinde birer limon olsun…  O günlerde İngiliz  viski şirketi  üstümüze
havadan biber gazı atabilir. Ne olur ne olmaz, biz tedbirimizi alalım!..

12 Haziran’da oylarımız elbette yine AKP’ye!..

Lanet olsun, ötekileri verdik de ne olmuş?..

Biz Halk Partisi’nin “kuyruklarını” unutmadık ki!…

 “Yuuuuuuuuh  olsun”  demiyorum  artık,  bundan  böyle ıslık çalacağım
hepinize!..



“İLERİ FAŞİZM”!..

“HABER KAYNAĞINI GİZLİ TUTMA HAKKI” VE “İLERİ FAŞİZM”!..

Yargıtay ve Danıştay’ın hükümet tarafından “kontrol” altına alınması ile
“karşı devrim”in üst yapı kurumları tamamlandı denilebilir. Bundan sonra
yapılacak olan düzenlemeler rötuş niteliğinde olacaktır. “Karşı devrim”in
ilk  sevinç  çığlığını,  Anayasa  Mahkemesi  Başkanı  Haşim Kılıç  attı.  Daha
önceki  bir  konuşmasında  “statükonun  kibirli  mensupları”  olarak
nitelendirdiği yüksek mahkemelerin hâkimlerini,  bu defa ”Yüksek yargı
bugüne dek uyumaktan başka bir şey yapmadı”  diyerek suçlamaya
başladı. Yargıtay Başkanı Gerçeker, yargıç olmayan Haşim’i “kahve ağzı”
ile  konuşmakla  eleştirmiş.  Bu  üslubun  Haşim’e  yakışmadığını  söyleyen
başkaları da var elbette. Bence o kendine yakışanı yaptı. Ona yakışmayan
bu üslup değil, oturduğu makamdı!..

“Karşı  devrim”  muhalif  seslere  tahammül  edemez.  Hükümet,  163
subayın tutuklanmasından sonra var  gücüyle Odatv’ye yüklenmiş.  Polis
15 bin  kitaba  tek  tek  bakmış!  Peki,  sayfaların  arasında  aranan  neydi?
Kılıçdaroğlu grup toplantısındaki konuşmasında, Soner Yalçın’ın “Yeni bir
TV  kanalı  kuracaktık,  onu  kurdurtmamak  için  bunu  yapıyorlar,
sonuna kadar direneceğiz” sözlerine yer vermiş…

Basına yansıyan haberlere göre, Odatv’nin Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk;
Wikileaks  belgelerinin Türkiye ile ilgili  yayınlanmayan bölümlerini,  Mart
ayında  çıkaracağı  kitabında  yayınlayacağını  açıklamış.  Bomba  etkisi
yapacağı belli  olan bu kitabın, seçimden önce çıkmasına engel olunmak
isteniyor. Soner Yalçın’ın bazı gazeteci arkadaşlarından yazı istemesinden
bir  gün  sonra,  operasyon  için  düğmeye  basılmış  olması  da  bunu
gösteriyor!..

Odatv sonuçta  bir  internet  gazetesi.  Yazarlarının  tamamı  profesyonel
gazeteciler.  “Basın özgürlüğü” kapsamında faaliyet  yürüten habercilerin,
haber  kaynaklarını  gizli  tutma  hakları  var.  Basın  özgürlüğünün  en
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önemli  teminatı  bu  hak  değil  mi? 15 Şubat’ta,  tam  da  Öcalan’ın
yakalandığı  gün, haber  kaynaklarının  gizli  tutulması  ilkesi ayaklar
altına  alınıyor.  Odatv’nin  arşivine  el  konularak,  haber  kaynaklarını  da
hükümet öğrenmiş!  Bir  dahaki  operasyonun hedefinde  de o  kaynaklar
neden  olmasın  ki?  Bu  ihlal  ile  asıl  tehdit  edilen,  haber  kaynaklarıdır.
Hukuksuzlukları haber vermek de giderek zorlaşıyor. Doğal olarak halkın
haber alma özgürlüğü kısıtlanıyor. İkinci tehdit edilen kesim; Odatv gibi
yüreklice muhalefet edenlerdir. Onlara verilen mesaj: Sıra size geliyor!..
Böylece “düşünceyi açıklama ve yayma özgürlüğü” de kullanılamaz
hale getiriliyor. Halkın “haber alma özgürlüğünden” söz etmiyorum. 12
Eylül  Halkoylaması ile  böyle  bir  yaşama  “evet”  dediğimizden  olsa
gerekir,  böyle  haberleri  duymak  bile  istemiyoruz!  Hafifliğimiz  aldatılmış
olmamızın ezikliğinden mi kaynaklanıyor, bilmiyorum…

Tehdidin en büyüğü, daha geniş kesimlere yönelmiş. Gözaltına alınmaların
sebebi:  “Halkı kin  ve  düşmanlığa  tahrik  etmek”miş.  Bugün  bütün
muhalif  yazarları  bu  suçlama  ile  içeri  almak  mümkündür.  TCK 216’ncı
maddenin gerekçesine bakın da görün.0 Her şey davaya bakan hâkimin
anlayışına bağlı.  En iyi  yasalar bile kötü hâkimlerin elinde faşist yasalar
haline  dönüştürülebilir.  Bir  de  “Halkı  hükümete  karşı  silahlı  isyana
tahrik”0 suçu  var.  Bu  suçun  işlenmesinde  “silah”  kullanmak  şart  ama
“silah” tanımlanmış  değil. 314’ncü  maddenin  gerekçesinde:  “Silâhlı
isyan,  Devlet otoritesini  yok etmek amacını  ifade eder”  şeklinde
tanımlama var.0 Silah ise yönetmelikte: “Uzaktan veya yakından canlıları
öldürebilen,  yaralayan, etkisiz  bırakan,  canlı  organizmaları  hasta

0 TCK 216’ncı maddenin gerekçesi

0 TCK Madde 313

0 TCK 314’ncü maddenin gerekçesi



eden, cansızları parçalayan veya yok eden, ruhsata tabi araç ve aletlerin
tümü”0 şeklinde tanımlanıyor.

Bu tanımlara göre;  kalem, bilgisayar vb.  de “silah” sayılabilir!  Sonuçta
canlıları  “etkisiz”  hale getirip “hasta” da edebilirler.  Böyle bir yoruma
hangi  makam  “yanlıştır”  diyebilir?  Yargıtay  mı?  Onu  geçin!  Yargıtay’ı
hükümet ele geçirmiş. Hükümetin hâkimlerinin insafına kalmış her şey…
Belki hatalı yorumu düzeltmek, teorik olarak mümkündür ama de 10 yıl
tutuklu olarak kim bekleyebilir?..

Hal  böyle  olunca,  hükümete  karşı  yapılan  en  masum  eleştiriyi,  biraz
abartıp süsleyerek bu iki suç kapsamında değerlendirmek mümkün hale
gelmiştir! Bu şekilde haksız olarak tutuklanacak olanların yapacağı “karşı
hamle” de etkisiz hale getirilmiştir. Tutuklama kararlarına karşı yapılacak
olan  itirazları  görüşecek  hâkimler,  zaten  sürgünde.  Yerlerine  gelenleri
HSYK seçmece  karpuz  gibi  seçerek  göndermiş.  Göbeğinden  hükümete
bağlı  olan bu kurum, ilk açıklamasını bile gerçeğe aykırı  olarak yapmış!
“Oy çokluğu” ile aldığı kararı, kamuoyunu yönlendirmek için “oybirliği”
olarak  göstermiş…  Hükümet  sözcüsü  Cemil  Çiçek’in  isteği  üzerine,
açıklama yapmak da ne demek oluyor? Göreve gelir  gelmez, siyasilerin
emrinde olduğunu gösteren bu kuruma neden güvenelim? Artık HSYK için
“bağımsız  ve  tarafsızdır”  denebilir  mi?  Hükümetin  yargıya  nasıl
müdahale ettiğinin en açık ve anlaşılır kanıtı bu müdahaledir. Hal böyle
olunca “hukuk güvenliği” nden söz etmek de mümkün değildir. Böyle bir
rejimin  adı  nedir?  “Bu  kadar  da  ileri  gidilebilir  mi?”  diye  sormayın…
Gidildiğini görüyorsunuz işte.

 “İleri demokrasi” diye diye geldiğimiz yer  “ileri faşizm”dir!..

0 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik, Madde:2



BASIN “ÖZGÜRLÜĞÜ”!..
ABD’nin  Ankara  Büyükelçisi Ricciardone’nin:  “Bir  yandan  gazeteciler
gözaltına  alınıyor,  bir  yanda  basın  özgürlüğü  deniyor.  Anlayamıyoruz”
sözlerine, ABD Dışişleri Bakanlığı “Bir  müttefikimizin evrensel  ilkelere
saygı konusunda çizgiyi aştığını düşündüğümüzde sesimizi yükletmekten
çekinmeyiz”  açıklaması  ile  sahip  çıkmış. ABD Türkiye’yi  demokrasinin
olmazsa olmazı olan “basın özgürlüğü” ne saygısız davranmakla itham
ediyor. Yoksa ne diye seslerini yükseltsinler?.. ABD’nin “müttefk”i biziz.
“Basın özgürlüğü”nü ayaklar altına alan ülke de Türkiye’dir. O halde bu
sözleri “üstümüze almıyoruz” diyemeyiz!..

Büyükelçi’nin “Yabancıların anlaması zor olan tuhaf durumlar olduğunda
anlamamız  için  bize  yardım  edebilirsiniz”  sözleri  üzerine,  bizim  “ilk
yardım ekibi” işe girişmiş. Başlarında İçişleri Bakanı Beşir Atalay olmak
üzere,  yabancıların  anlamakta  zorlandığı  “tuhaf”  duruma  açıklama
getirmişler.  Bakalım ne demişler.  Hafiye Beşir:  ”Türkiye, basın özgürlüğü
açısından  Amerika’dan  daha  çok  basın  özgürlüğünün  olduğu  bir
ülkedir.  Türkiye,  dünyanın  diğer  demokratik  ülkelerinde  olmadığı
kadar basın  özgürlüğünün olduğu  bir  ülke.  Türkiye  basın  özgürlüğünün
sonuna kadar yaşandığı bir  ülke.  Çünkü diğerlerini  biliyorum” demiş.
Obama Hükümeti’ne bu açıklamanın yeterli olmayacağı düşünülmüş ki, bu
defa  da  araya  Başbakan  girmiş.  Erdoğan:  “Sesini  kıstığımız  bir  tek
yayın organı yok.  Buna acemi elçilik denir”  diyerek, ABD Büyükelçisini
“acemi”  olmakla  itham  etmiş.  Kendi  dışişleri  mensuplarına  “monşer”
sıfatını  yakıştırıp  aşağılayan  Erdoğan’ın,  dışişleri  konusunda  “ders”
verecek konuma yükselmesini izlemek ne kadar gurur verici!..

Gelişmeleri  böyle  görünce,  bizimkilere  bir  “destek”  de  ben  vereyim
istedim. Ne de olsa mesele ulusal bir platform üzerinde. Böyle bir günde
Erdoğan’ı  yalnız  bırakmak yakışmaz bize.  Bu nedenle Sınır Tanımayan
Gazeteciler Örgütü’nün, 2010 Dünya Basın Özgürlüğü Sıralaması’nı
arayıp  buldum.  Bundan  sonrasını  rapordan  özetliyorum.  Türkiye, 2009
yılına nazaran 16 sıra gerileyerek, 138’nci sıraya inmiş. Örgütün Almanya
Şube Genel Sekreteri Christian Rickerts’in yaptığı açıklamaya göre, 178
ülkenin incelendiği çalışma sonunda, en özgür ülkelerin Kuzey Avrupa’da
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olduğu ortaya çıkmış.   Ben Türkiye’nin  gerisinde kalan ülkeler  arasında
ABD’yi  bulamadım.  Amacım  “bizimkileri”  yalanlamak  değil.  Sıralamada
bizim  arkamızda:  Etopya,  Rusya,  Malezya,  Burma,  İran,  Türkmenistan,
Kuzey Kore ve Eritre vardı. İçişleri Bakanı Beşir Atalay’a mı inanalım, yoksa
bu araştırmaya mı?..

Onu  da  “basın  özgürlüğü”  konusunda  Türkiye’de  bir  sorun  yaşandığı
kanaatinde  olmayan,  iktidar  yalakası,  Mehmet  Metiner’e  mi  sorsak
acaba?..

Ne yazık ki, belgeler bizimkileri yalanlıyor!..

Emniyet, MİT ve  Genelkurmay  yok  dediği  için,  Beşiktaş  Ağır  Ceza
Mahkemesi’nin  de  doğal  olarak  yasakladığı  “Ergenekon  Örgütü”
kavramını,  Başbakanımız  ısrarla  kullanmaya  devam  ediyor.  Mahkeme
kararı  Başbakan’ın  umurunda  değil!..  Belki  de   mahkemenin  bilmediği
fakat onun “bildiği” bir şeyler vardır,  henüz mahkemeye söylenmemiş!..
Hatta Başbakan biraz daha ileriye gidiyor. “Ergenekon Terör Örgüt”nün
“üye kayıt büroları”nın yerini bile tarif ediyor.  Danıştay 2. Dairesi’nde,
Sivas’ta  ve  Dersim’de  izleri  varmış  örgütün!..  Ama  devletin  güvenlik
güçleri bulamıyor!..

Odatv yöneticileri için de: Odatv’nin şu anda yargılananları yazılarından,
düşüncelerinden  dolayı  değil, başka  bir  eylemden dolayı  takip
altındalar”  diyerek,  tutuklanma  sebebinin  görünen  sebep  olmadığını
söyleyebiliyor.  Yerseniz  tabi.  Ne  var  ki,  Başbakan’ı  savcılık  yalanlıyor.
Emniyet’te  susma  hakkını  kullanan  sanıklar,  savcılıkta  sorulan  soruları
yanıtladılar.0 Soruların  tamamı yaptıkları  haberlerle ilgiliymiş.  “Terör
örgütü”  ile  ilişki  iddiasında  sadece  Başbakan  bulunuyor!..  Başbakan
tutuklama  nedenini  mahkemeden  iyi  biliyor  anlaşılan!..  Mahkemelerin
düşürüldüğü duruma bakın!?..

Odatv bilgisayarlarından  birinin  sabit  diskinde;  ”!Lost&Found”  adlı
silinmiş  gizli  bir  klasör  bulunmuş.  Bir  “spam”  e-postası, Odatv
bilgisayarlarında  bir  saniye  bile  kalmadan,  içindeki  dosyayı  bırakmış  ve
kendini  imha  etmiş!..  Teknolojiden  daha  etkili  bir  silah  olabilir  mi?  20
sayfalık  “Ulusal  Medya  2010”  adlı  dosyanın  içinde  kim  bilir  neler
yazıyor? Bu durumun Teğmen Mehmet Ali Çelebi’nin  telefonuna “sehven”
yüklenmiş,  örgüt  üyelerinin  telefon  kayıtlardan  hiçbir  farkı  yok!..
Tutuklanmak  istenenler  için  yeterli  delil  yoksa  yaratılıyor!..  Bu  olayda
“kuşku  sanık  lehine  yorumlanır”  şeklindeki  en  temel  ceza  hukuku
ilkesi,  ters yüz edilip sanık aleyhine yorumlandı.  “Bu teknik bir konu,
ben anlamam. Bunu itirazınızda ileri  sürersiniz”  demek  başka  bir
anlama  gelmez.  Sonunda  bu  güzelim  ülkede  “Tayyip Korku
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İmparatorluğu”  da  kurulmuş.  Bundan  böyle  “kralın  çıplak  olduğunu
söylemek”  cesaret ister!..

BDP Genel Başkanı Demirtaş’ın iddiası ise oldukça korkunç. Başbakan için:
”Bugüne  kadar  her  seçim  öncesinde  2002  seçimi  de  dâhil,
PKK’dan ateşkes isteyen ve bu ateşkes ortamında seçime giden
kendisidir” demiş. Hükümetin PKK ile “müzakere” ettiği söylendiğinde
küplere  binen  ve  bunu  söyleyenleri  “şerefsizlikle”  suçlayan  Erdoğan,
“ateşkes anlaşması” için ne diyecek çok merak ediyorum…

Bu rezillikleri kamuoyunun dikkatinden kaçırmak için, Konya’dan çatlak bir
ses yükseliyor. Neymiş efendim: ”Dekolte giyene tecavüz ederlermiş.”
Söyleyene bakın. Selçuk Üniversite’si İlahiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Prof.
Dr. Orhan Çeker. Bu adamlara profesörlük unvanı çikletten çıkmış galiba…
Her şeye maydanoz olmayı görevi sanıyor. Kafası bir tek belden aşağıya
çalışıyor hazretin… Bu ara dini siyasete alet etmek nasılsa moda!.. Benim
YÖK Başkanı adayım Orhan Hoca…



AÇILIMI BIRAK CUMHURBAŞKANI’NIN NE 
DEDİĞİNE BAK!..
 “Kürt Açılımı” olarak başlayıp  “Demokrasi Açılımı” olarak devam eden
ve ne olduğu bir türlü hükümetçe açıklanmayan, fakat  tarihi bir “fırsat”
olarak  önümüze  konmuş  bulunan  sorunun adının   “Milli  Mutabakat”
olması  konusunda  neredeyse  mutabakat  sağlandı!..  Sadece  bu  isim
değişikliğinden  yola  çıkan  Kürt  partisi DTP,   Erdoğan  hükümetini
cesaretsiz davranıp geri adım atmakla suçlamaya başlayınca, Başbakan
imdat frenini yine CHP önünde çekmek zorunda kaldı… Erdoğan “Açılım”
sürecinde Baykal’ı da kendi yanında görmek istiyor…

Anlaşılan Erdoğan yine bir tek  Baykal’a güveniyor!..

İstiyor  ki  “Açılım”  treninin  kaptan  köşkünde  Baykal  da  onunla  birlikte
otursun… Böylece “Açılım”  bir ihtimal  ABD planı  olmaktan çıkıp, Türk
milletinin malı olarak kabul edilebilir!..  Bedeli ne olursa olsun diyecek
kadar gözü kara olan bu gidişin,  iktidarda bulunmanın bedeli olduğunu
herkes biliyor… Bunu  anlamak için iktidar yanlısı olmamak yeter!.. Hatta
Baykal  işin  başına  geçip,  sorumluluğu hepten üstlense çok  daha da  iyi
olacak…  Erdoğan  ve  ekibinin  bugüne  kadar  kamuoyu  önünde  açıkça
söyleyemediği  sözleri,  Baykal’a söyletmek bal-kaymak tadında bir  şey…
AKP  kurmaylarına  göre,  vaktiyle  CHP’nin  hazırladığı  “Kürt  Raporu”
içindeki tespitler, zevahiri kurtarmaya yeter de artar bile… Aynı zamanda
ulusal  çizgiden gelecek  şimşekler  için,  CHP’ye  “paratoner” görevi
yaptırmak da bu plana dahil… Bu kurnazca fikrin içinde, birden çok kuşu
bir   taşla  vurmaktan  öte,  Baykal’ı   avlanacak  kuşları  toplamak  üzere,
atmaca gibi görev vermek de var!..

En  risksiz yöntem  “Açılım”  bohçasını  muhalefete  taşıtmak;  açılma
zamanı geldiğinde de onlara açtırmak… Bu nedenle AKP  “beyaz ve boş”
bir sayfa ile yola çıkmayı tercih etti… Gidişata bakılırsa kara kaplı deftere,
açılımı  “muhalefetin isteği” olarak yazdırtmak çok kolay olmayacak…
Önerilerin tepki  toplamayacak  olan  bölümlerine,  AKP tabii  ki  sahip
çıkacak…  Geri  kalanlar  bölümler  de  CHP’nin  “uçuk  ve  ayağı  yere
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basmayan fkirleri” olarak yine Baykal’ın sırtına yazılacak!.. Bu nedenle
davul Baykal’ın boynuna asılmak isteniyor!..

Başbakan  son  günlerde  kamuoyunu  iyice  meşgul  eden  “mektubu”
gönderdi…  İçine  randevudan başka  bir  şey  yazmaması  da  bundan…
“Mazrufu zarfından belli” derdi ya eskiler;  tam da bu söze göre olup
bitenler…  Baykal’dan  gelen  6 sayfalık  cevap  kimseyi  şaşırtmamış…
Herkesin beklediği gibi CHP önceki üç raporu da ekleyip gönderdi…

Diğer yandan  bir an önce bitirin şu işi diye tutturan bir  ağabey var
karşılarına…

***

Amerikalı Askerleri Irak’ta huysuzlanıyor!..

Afganistan’dan gelen haberler de aynı doğrultuda!..

“Coniler”  bu sene içinde kazasız belasız eve dönmek istiyor…

Anlayacağınız 2009 Obama açısından da pek iç açıcı görünmüyor!..

MHP Cumhurbaşkanlığı seçimi sırasında yaptığı tarihi hatayı, şimdi telafi
etme  peşinde…  “Açılım”  konusunda  duruşunu  net  olarak  ortaya
koymakla, AKP’yi yüzükoyun düşürdü CHP’nin önüne!..  Bakalım  iktidar
olmamak için,  olmadık cambazlıklar yapmakta ustalaşan Baykal, bu defa
da kurtarabilecek mi  Erdoğan’ı?..  AKP’ye  kendi elleriyle teslim ettiği
iktidarı, el  altından  daha  ne  kadar  destekleyebilecek!..   Yaşayıp
göreceğiz!..

Elinizi çabuk tutun beyler!..

Bugün 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü…

Amerikan askerleri, çöllerin ortasında duş alamıyor!..

Akşamları çadırlarda göbek atan kızlar yok ortalıkta!..

Askerler her geçen gün biraz daha   bunalıyor!..

Çocukların, yarısına yakını depresyonda, emir-komutaya uyamıyorlar!..

Ortadoğu’dakileri 450 milyon sorunlu insanın içinde sayan var!..

Başkan  Obama bir özel  günü bahane ederek onlara bir  müjde vermek
istiyor!..

O da askerdi bir zamanlar; çocukların asıl isteğinin  bir an önce evlerine
dönmek olduğunu biliyor!..

Doğrusunu  söylemek  gerekirse  bizimkiler   kulak  veriyor  eşitler
arasındaki bir numaraya!..

Obama  kulaklarımızın bir daha çekilmeyeceğine güvence de veriyor!..

Obama Türkiye’den en iyi ihraç ürünü olan askerlerini Coniler’in yerine
nöbet tutmaya bekliyor!..

Tam da bu sırada;

11. Cumhurbaşkanımız TBMM’nin açılışı  konuşmasında, yüzünü dönüp
Anadolu’ya:



“Sorunu biz çözmesek gelir başkaları çözer”0 diyor !..

Fransa’ya  gitmeden  önce,  Baykal’ın  “Damat  Ferit” benzetmesini
hatırlatarak, ne demek istediğini soran gazeteciye,  Çankaya fena halde
kızıyor…  “Bugüne  kadar  siyasetçilerle  karşılıklı  bir  polemiğe  girmekten
itinayla  kaçındım…  Konuşma  metni  ortadadır,  merak  eden  alır  baştan
aşağı okur.”0 şeklinde bir cevap verip; ”tarafsız” olduğuna vurgu yapıyor(3)

…

Gül:  “Kurduğum  cümle  orada  öylece  duruyor;  açın  siteyi  de
okuyun” diyor…

Ben de dediğini yaptım…

Okudum söylediklerini…

Şimdi  de bu yazı  içinde başka sorular  sorarak okuduklarıma bir  anlam
vermeye çalışıyorum!..

Aklıma  ilk olarak şu soru geldi.  Cumhurbaşkanı: “Sorunu biz çözmesek
gelir başkaları çözer” dedi.

Bu “başkaları” kimlerdir,   onu demedi…  Acaba “başkalarının” kimlik
tespitini ulusal bir ödev olarak bize  mi bırakmış?..

İkinci  soru:  Çözülecek  olan  sorun  bizim  sorunumuz  mu,  yoksa
“başkaları”nın mı?..

Üçüncü  soru:  Eğer  sorun  “başkaları”nın  ise,  üstümüze  vazife  mi
“başkaları”nın sorununu çözmek?..  Sorun bizim ise, “başkaları”nın ne işi
var  bizim  sorunumuzun  içinde?… Biz  çözmezsek  eğer  ve  bize  rağmen
“başkaları” o sorunu çözecekse, o zaman  bize ne oluyor?..

Dördüncü soru: Bu “sorunun” çözümü planlanırken; bizim için böyle  ağır
bir  görev  düşünenler;  o  gün düşünülen bu görevi  layıkıyla  yapmazsak
eğer;  başımızın  derde  gireceği   tehdidini mi  savuruyorlar?..  Önümüze
“tarihi bir fırsat” çıktı diyerek, bu tartışmaları başlatan  Cumhurbaşkanı
bu tehditten  dolayı mı tüm halkı  uyarıyor?..

Irak’taki  ABD askerleri,  sokaklarda  rahat  dolaşamamanın  huzursuzluğu
içinde  bir  de  askeri disiplinden koparlarsa,  ABD  bu  cephedeki

0 http://www.bugun.com.tr/haber-detay/80018-gul-un-damat-ferit-yaniti-gundem-haberi.aspx

0 http://www.tccb.gov.tr/sayfa/haber/fotograf/2009-10/2009-Cb-Tbmm-Acilis-Konusmasi.pdf

http://www.tccb.gov.tr/sayfa/haber/fotograf/2009-10/2009-Cb-Tbmm-Acilis-Konusmasi.pdf
http://www.bugun.com.tr/haber-detay/80018-gul-un-damat-ferit-yaniti-gundem-haberi.aspx


yenilgisini hiçbir şekilde örtemez… Bunu dünya-alem biliyor… Öyle bir
durum gerçekleşirse, ne Obama yerinde kalabilir; ne de “Dünya Devi” ve
“Süper  Güç”  palavraları  ile  ezdiği  haklara  gem vurabilirler…  Obama
halkını böyle “üst yapı bentleri” ile  daha fazla  eğleyemez!..

***

Şimdi gelelim meselenin en önemli ve can alıcı yanına…

“Sorunu”   biz  çözmediğimizde   birileri  gelip  “bizim  yerimize”
çözebiliyorsa, bize bağımsız bir ülke denebilir mi?..

Cumhurbaşkanımız, bir an evvel bu sorunu çözün diye neden feryat figan
ediyor?..  Aksi halde (başka bir ülkeden) birileri gelip çözer diyor…  Dikkat
ederseniz çözebilir demiyor, Cumhurbaşkanı çözer diyor…  Gül bu kadar
da emin konuşuyor!..

Bağımsız bir ülkenin  iç sorununu kendine dert  ederek, başka bir ülke
gelip  çözecekse  bir  sorunu,  artık  o  ülkenin  bağımsızlığından  söz
edilebilir mi?..

Yoksa  Cumhurbaşkanının   güpegündüz  tartışmaya  açmak  istediği,
“bağımsızlık” kavramı mı?…

Atalarımızın  “ya  istiklal0 ya  ölüm!”   şiarıyla  çıktığı  yolda;  kanımızla,
canımızla ve  tırnaklarımızla  söke söke kazıyarak aldığımız bağımsızlığımız
uçup gitti mi?..

“Artık bağımsız bir devlet değiliz, ona göre hareket edin” mi diyor
Cumhurbaşkanı?..

Savaş cephelerinde  kan dökerek kazanılan bağımsızlığımızın,  masada
oturan politikacılar tarafından kaybedildiğini mi tebliğ ediyor?..

Acaba  bu  olay  nedeniyle  Mustafa  Kemal’den  sonra  gelen,  tüm
iktidarların icraatlarını tartışmamızı  mı istiyor?..

Bağımsızlığımızı  adım  adım  yok  edenleri görmemizi,  ve  aynı  yolda
yürümeye  devam edenleri engellememizi  mi istiyor Cumhurbaşkanı?..

Ulusal  birlik,  millet,  devlet ve  bağımsız  cumhuriyet gibi  kutsal
değerleri  temsil  etmekle görevli;  aynı zamanda da halkın çoğunluğunun
desteğini  alarak  seçilmiş  olan,  dindar  bir  Cumhurbaşkanı  başka  ne
diyebilir ki?..

İktidarda kalma  hırsı ile sürekli tavizler vererek, ülkeyi emperyalizme
göbeğinden  bağlayan;  tam  bağımsızlığımızı  yok  ederek,   bize
bugünleri gösterenleri, artık  görün diyor!..

0 İstiklal: Bağımsızlık



Kanımca  ve  büyük  olasılıkla  da   bağımsızlığımızın  elden  gitmesinin,  bu
asırda  normal  ve  sıradan bir  şey  olduğuna  inanmamız  için  üretilen
“karşılıklı  bağımlılık”  kavramına,  inanmamamız gerektiğine  işaret
ediyor, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin savaş halindeki Başkomutanı?..

Bağımlılık karşılıklı  olursa  ve  bağımlı  olunan  yer  her  nereyse,  bir  de
seçeneği  bulunuyorsa eğer, buna artık bağımlılık denemez… “Karşılıklı
ihtiyaçlar” demek daha uygun düşer…  Biz bir konuda bağımlı olacağız,
bağımlı olduğumuz ülke ise,  bize hiçbir konuda ihtiyaç bile duymayacaksa
“karşılıklı  bağımlılıktan” söz  etmek,  halkı  aldatmaktan başka  bir
anlama gelmez!..

***

Şimdi  de  sıra  geldi  bu  söylenenleri  somut  bir  olay  ile
örneklemeye…

Ekonomik  bakımdan  gerçekleşen  bağımlılık  giderek  siyasal
bağımlılığa dönüşür… Soyut bir fikir gibi duran bu gerçeğe en uygun
düşen  örnek,   petrole  bağımlılık ile  başlayıp  devam  etmekte  olan
süreçtir…

Petrol bakımından dışarıdaki “birilerine” yıllardır bağımlıyız...

Bu kimsenin yadsıyamayacağı bir gerçek…

Bir  şekilde petrol  “ambargosu” ile  bir  daha karşılaşırsak,  genel grevi
mumla  ararız…  Çok  fazla  uzağa  gitmeye  gerek  yok…  Yakın  geçmişte
“mazot vardı da biz mi içtik” deyişiyle hafızalarda yer eden,  acı bir
örneği yaşadı bu millet…

Otomobili olmayanlar,   ilk başlarda benzin istasyonları önünde oluşan
kuyruklara fazla önem vermiyordu o tarihlerde… Zemheri ayında “fuel-
oil” yokluğu nedeniyle yanmayan kaloriferler,  sonunda akıllarını başlarına
devşirdi…  Yeniden  kurulan  sobaları,   aşk  mektupları ile  tutuşturan
hanımlar,  dışarıda  uzayan  yakıt  kuyruğunun,  kısa  sürede  kendilerini  de
içine alacağını sonunda  anladılar!..

O  zamanlar  hiç  kimsenin  aklına  “bağımsızlık  yok  bu  asırda,  artık
karşılıklı bağımlılık var”  fikri gelmiyordu…

Bize ambargo uygulayan petrol bağımlısı olduğumuz ülkelere, bir karşılık
olsun diye, onların  bize bağımlı oldukları malları  vermemeyi önerdi
ulusalcılar!.. Ciddiye alınmadılar tabi… O zamandan bu yana hangi mallar
için “ambargo” koyanlar da bize bağımlı(!) bunu tespit edemedik bir türlü!
…  Çünkü yeterli veriler elimizde yoktu… “Onların  bize bağımlı olduğu
mallar hangileridir” sorusunun cevabını ise,  bugüne dek  veren çıkmadı!
…  Akademik tartışmalarda da  teğet geçildi bu soru… Eğer “gerçekte
bizim mallara bağımlı olan bir devlet yok” önermesi doğru idiyse, o
zaman  “karşılıklı  bağımlılık”  ne  anlama  geliyordu?…  Ne  diye  “tek
yanlı” bağımlılığın  adı  “karşılıklı  bağımlılık”  olarak  değiştirilip,   bu
milletin önüne kondu?..

Bugün  Cumhurbaşkanının  satır  aralarından  söylediği  ve  Çankaya’nın
sitesinden  okuyup da anlamamızı öğütlediği husus; sizce de “bize hangi



ülkenin, hangi konuda ve ne kadar bağımlılığı var’  sorusuna yanıt
aramak değil miydi?..

“Devlet ricalinden” bu soruya  cevap verebilecek liyakat sahibi kravatlı
bir memur kaldı mı ülkemizde?..

***

“AMAN PETROL CANIM PETROL…”

Hazır konu  petrolden açılmışken, sözü  alternatif  olan  kömüre  getirip,
onunla bitirelim sohbeti…

Bir an için Onuncu Yıl Marşı’nın “Demir ağlarla ördük, ana yurdu dört
baştan” dizesindeki  özlemin, gerçeğe dönüştüğünü  düşünün!.. O marş
bestelendikten  sonra  gelen  iktidarların,   Cumhuriyetin  onuncu  yılında
gösterilen hedefe koştuğunu ve onu gerçekleştirdiğini birkaç saniyeliğine
hayal edin!.. Trenlerin altında inleyen demir raylar da Anadolu’nun dört
bir  yanına  döşenmiş  olsun…   Bütün  yerleşim  bölgelerinde  tren
istasyonları var;  hepsi  de Kütahya çinileri  ile  bezenmiş olsun!..   Kara
tren yollara düşsün ay ışığında, düdüğü çığlık çığlığa gökyüzünü yırtıyor
olsun!..

Gerçekleşmesi imkansız  bir düş mü bu?..

Değil elbette!…

Kuşku yok ki, “kara tiren” de günümüze  “hızlı tren” veya “metro”
olarak gelecekti…

Ulaşımda  ve  taşımada sorunsuz bir ülke olacaktık çok şükür!..  Buna
kimse bir şey diyebilir mi?..

Petrol mü dediniz?..

Traktörler için onu da çıkartacaktık Raman Dağı’ndan…

Otomobil yarıştıracak çocuklar için bir miktar benzin yine ithal edecektik
elbette… Sulamak ve ağaç kesmek ile diğer ufak tefek gündelik işler için
mazot da gerekebilirdi, O kadarını da ithal edelim…

Ama hiçbir zaman “mazot vardı da içtik mi” diyerek, savunma yapmak
zorunda kalmayacaktık…

Çalışanlar,   gazeteleri  ellerinde  işlerine  “metro”  ile  gidip  gelecekti…
Ziyanı yok; hafta sonlarında çoluk-çocuğun  pikniğe  gitmesi için yine bir
“Avrupa  otomobili”  beylerin  kapılarında  bulunuversin…  Kıskanan
namerttir!..

Petrole bağımlı  değilsek,  zorunlu fakat hayati  derecede önemli  olmayan
ihtiyaçların  karşılanmasına  bağlı  olarak;  kemendi  kimse  boynumuza
geçiremeyecekti!.. Demir  ağlarımıza  güvenerek  sürekli  dik
durabilecektik…  Hiçbir  ecnebi  devlet  “Mustafa Kemal’in  de Türkiye
Cumhuriyeti  bize  bağımlıdır”  diyemeyecekti;  gerekli  olduğunda  yine
kafa tutabilecektik yedi düvele!..

Böyle düşünceler “ütopya”  değildir!..

Demiryolu dediğin ne ki: Kütük, çakıl ve raylardan ibaret bir şey…



Tren denen makine ise sadece demirdendir!.. O zaman bile bizde bunları
yapacak  ham  maddeler,  gerekli  olandan  çok  fazlasıyla  vardı…  Daha
Cumhuriyetin ilk yıllarında  Demir Çelik Fabrikaları bile faaldi… Kömür
ocakları desen onlar da öyle…  Yakıt işine gelince,  dünyanın en büyük
linyit  kömürü rezervleri BUGÜN DE bizde değil  mi?… Kalıyor  bir  tek
insan gücü geriye… O güç ise, Sakarya Meydan Muharebesi ile Büyük
Taarruz’dan sağ  olarak  kurtulup,  gazi unvanı  ile  evine  dönenlerin
bükülmez bileklerinde fazlasıyla mevcuttu!..

Ömrü bu noktada bitirilecekti, bestelere konu edilen petrolün!.. Hikayesi
daha fazla gidemeyecekti ileriye…

İsterseniz  bir  de  bir  gün  içinde  bütün  ülkede  çalışmakta  olan
otomobillerin  tükettiği  akaryakıtın ne  kadar  büyüklükte  bir  dere
oluşturacağını düşünün!..

O dere için  ödenen parayı da başka bir dere gibi birinci derenin yanına
koyarak karşılaştırın... Yıllardır milyonlarca emekçinin alın terinin boşu
boşuna yere, petrol ihraç eden ülkelere aktığını anlayabilirsiniz umarım…

Siz  hala  yaptığınız   oto  yolarla  mı  övünüyorsunuz?..  Övündüğünüz  şey
aslında ülkemizin bağımsızlığını yok etmeniz değil mi?  Dilediğiniz kadar
övünün. Yakışıyor siz!..

Demir yolları ağı kurulsaydı -hangi gün olursa olsun yine başlayalım geç
kalmış sayılmayız- kocaman bir dere içinden yurt dışına akan paralar,
bizim havuzlarda toplanabilirdi…

Ekonomistlerin her türlü yatırım için şart koştuğu “sermaye birikimi”  bu
değil miydi?..

Gelin bir de on yıllar boyunca kaybettiğimiz  bu zenginlikleri bir arada
düşünün!..

Aman!.. Lütfen çıldırmayın!..

***

Hazır sırası gelmişken, sözü bir adım daha beriye getireyim mi?…

Kömürle  başlayıp  büyüyen  sanayide,  zorunlu  olarak  kömür  yerine  kısa
sürede elektrik enerjisi geçecekti…

Evet aynen öyle olmak zorundaydı gelişmeler…

Bu tespit tartışmaya sokulmayacak kadar kesindir… Bunu söyleyebilmek
için  Edison’u  beklemeye  gerek  yok…  Elektrik  enerjisi  bize,  “bilet
almadan çıkan bir ikramiye” gibidir…

Elektrik enerjisi dediğin de ne ki: Baraj, su ve üreteç (jeneratör) değil
mi?..

Baraj:  Kum,  demir ve  taştan yapılan bir  şey… İçinde toplanacak  su:
Yeşilırmak,  Kızılırmak,  Sakarya,  Meriç,  Dicle ve  Fırat’tan  gelecekti…
Üreteç: Her  yerde  olduğu  gibi,  bizde  de  bakır  ve  demirden imal
edilecekti… Eskişehir’de üretilen “Devrim” adlı otomobil gibi!..

Demir var bu toprakların altında yeteri kadar…  Alüminyum ve bakır da
öyle… Taşlar, “taş kafalılar”ı hariç tutarsak, o da  istemediğin kadar!..



Nakil hatlarına  gelince, o da aynı kolaylıkta yapılabilecekti… Onlar da
bakır ve alüminyumdan küçük atölyelerde çekilip üretilecekti…

Ne kaldı geriye?..

Enerjiyi taşıyacak direkler: Onlar da aynı demirden yapılacaktı…

Hepsi tamam mı gerekli malzemenin?..

Başka  bir  ihtiyaç  kaldıysa   bana  söyleyin,  onu  da  bu  memleketin  bir
yerlerinden bulup getireyim!..

Hain olmadıkça başımızda,  bu işimizi kimse  bozabilir mi? Şimdi de
onu söyleyin?..

Peki!..

Şimdi petrole olan bağımlılığımız konusunda ne diyorsunuz?…

“Tek  taraflı  bağımlılık”  kapsamında  mı  kalıyor,  yoksa  “karşılıklı
bağımlılık” mı sayılıyor?…

Her neyse,  ismi o kadar da önemli değil…

Gelin biz yine başa dönelim ve  Cumhurbaşkanımıza kulak verelim!..

Geçmişindeki  anti-emperyalist  söylemlerini “referans”  alarak  ve
onlara inanarak söylüyorum ki: “Sorunu biz çözmesek gelir başkaları
çözer” cümlesini Cumhurbaşkanımız ağzından kaçırmış değil!..

O “inançlı” adam doğru bildiği için   inandığı şeyleri söylemiş!..

Ne de olsa elinin altında, devletin en gizli bilgileri de var…

Böyle konuları o bilmeyecek de kim bilebilecek?!…

***

Buraya  kadar  anlatılanlara  da  bir  nokta  koyup,   1929’un  Ekonomik
Buhranı’ndan0 bir küçük hatırlatma yaparak bitirelim…

Bilindiği  gibi  1929 Buhranında başımızda Mustafa Kemal  vardı… Ondan
sonraki,  1940’lı  yıllarda  İsmet Paşa… Her türlü  zeka oyunlarını  en iyi
şekilde  yaparak,   ülkemizi  İkinci  Dünya Savaşı’na  girmekten  kıl  payı
kurtarmayı  başardı.  İsmet  Paşa’yı  çoğulcu  parlamenter  sistemi  de
kendi elleri ile yerleştirmesine rağmen, “ekmeği karneye bağlamakla,
tahılları  halka  dağıtmayıp  küflenene  kadar  bekletip,  denize
dökmekle” suçlayarak iktidara gelen;  muhafazakar,  dindar ve yüzde
yüz  “bizden”  olanlar,  nasıl  olduysa  bilmem;  birden  bire  demiryollarını
bırakıp  “asfalt” yol yapımına giriştiler…

0 http://tr.wikipedia.org/wiki/1929_D%C3%BCnya_Ekonomik_Bunal%C4%B1m%C4%B1 
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Çok  lazımmış  gibi,  ezanı  yeniden  Arapçaya  çevirip,  kollarını
dirseklerine  kadar  sıvazlayarak  işe  koyuldular…  İktidarlarını  bir  abdest
alma  havası  içinde  sürdüren  bu  toprak  ağaları  ittifakı,  bir  süre  sonra
Eskişehir’deki   ‘DEVRİM’  Otomobil Fabrikasını da kapatıp,  otomobil
ithal etmeye başladılar!..

O  günden  bu  yana  milli  servetimizi,  ithal  etmeye  başladıkları  cilalı
“tomofl”lerle ecnebi Devletlerin kasalarına, işte bu asfalt yollar üzerinden
taşıdılar!..  Sağ  olsunlar  Churcill’in  Lozan’da  ileride  bir  gün  çıkarmak
üzere “cebine koyduğu isteklerini” geçen bu zaman içinde birer birer
gerçekleştirerek, mezarında kemiklerini sızlatmadılar!..

Bağımsızlığımızı  bu  çift  yönlü  ve  ikiyüzlü  olan  asfalt  yollarda
kaybettik!..

Bağımsızlığımızın kaybına bağlı olarak,  onurumuz da ağır yara aldı bu
80 küsur yıllık  zaman diliminin içinde!..

Bir kısmımız hala  “1919 Ruhu”nu  arıyor otobanlarda!..

Geriye  kalanlar  iktidarlara  yalakalık  yaparak, yalayacak  küçük  bir
kemik peşinde!.. Kapı önlerinde kuyruk sallıyor!..

Cumhurbaşkanımız  acaba  dişe  diş,  göze  göz  savaşarak  elde  ettiğimiz
bağımsızlığımızı,  bize  yıllar  içinde  kaybettiren  zihniyetin, bugün  de
iktidarda olduğunu mu söylüyor?  Sözü “başkaları” gelir  de bu sorunu,
yine  “çuvalı  başımıza  geçirerek” çözerse,  “bu  defa    ulusal
onurumuzu da kaybederiz” demeye mi getiriyor?..

Ben öyle anladım, niye yalan söyleyeyim!..

Bu nedenle de derim ki, gelin bu defa bu hayati öneme haiz bir konuda,
Cumhurbaşkanına kulak verelim!..

Bize  en doğrusunu  yine o söylüyor!..



“HOŞGELDİN” FAŞİZM!..
 “Arınç’ın memurları”na “kâğıttan kaplan” benzetmesi yapan Süheyl
Batum Hoca’ya  “linç”  girişimi,  “başarıya”  ulaşamamış! CHP içindeki
çekişmenin iflah olmaz bir tarafı “mal bulmuş mağribi” gibi bu tartışmanın
içine balıklama atlamış. Tam da bu sırada hükümet “Balyoz bombası”nı
yeniden patlatmaz mı?  Yazık!  Bizimkilerin  hevesi  kursaklarında kalmış!..
Siyasi geleceklerini rakiplerinin başarısızlığına bağlamış olan bu kesim,
şimdi de CHP içindeki geleceklerini Kılıçdaroğlu’nun başarısız olmasına
bağlamışlar. “Asalak yaşam” buna denir. Bu hastalıklı kafalara rağmen,
başarılı  olmak  mümkündür  ve   başarıların  en  büyüğü  de  böylesi  olsa
gerekir!..

 “Balyoz  Davası”nda  yaşanan  son  tutuklamalar  “karşı  devrimin”
tamamlandığını  gösteriyor. Yargıtay ve  Danıştay’ı  temyiz  mahkemesi
konumundan çıkartan düzenleme ise kamuoyunda yeterince tartışılamadı.
Kamu  alacaklarının  taksitlendirilmesine  çekilen  dikkat,   bu  en  önemli
konuyu da gözlerden kaçırtmış. Mübarek’in görevden ayrılmasının yarattığı
fırsata, organize sanayi bölgelerinde meydana gelen cinayet gibi iş kazaları
da  eklenince,   hükümet,  bir  gecede  Türk  halkını  torbaya  doldurmayı
başarmış. “Torba yasa” Köşkte imzaya kalmış. “Karşı devrimi” kırk bir
pare top atışı ile “kutlamaya” şunun şurasında ne kalmış!..

Son  bir  umut Yargıtay ve Danıştay’ın  başkanlarının  köşke  çıkmasıydı.
Onu  da  yaptılar.  Yüksek  Mahkemelerin  başkanları,  Cumhurbaşkanı’ndan
yasayı  “veto”  etmesini  rica  etmişler.  Nafile  bir  çaba  ama  yapmadılar
demesinler. “Karşı devrimin” üç mimarından biri olan Gül, bu fırsatı hiç
kaçırır mı? Yasayı okumadan imzalayacağına yemin edebilirim!..

Aralarında eski Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanları  ile 1’nci Ordu
Komutanı’nın  da  bulunduğu 163subay  hakkında  verilen  “tutuklama”
kararı ise,  halkın kafasında yeterince sorgulanamadı. Bu olayla eş zamanlı
gündeme getirilen,  Haberal’ın tedavisinden sorumlu profesör doktorlar ile
hemşirelerin tutuklanması da güme gitmiş!..

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/hosgeldin-fasizm/


Mübarek’in gidişi hükümetin fazlasıyla işine yaramış!.. Onun için hakkıyla
“mübarek” sıfatını kullanan bir tek bizim hükümetimizdir!.. Kamuoyunun
dikkatinden kaçırılacak en önemli  hamleler,  onun direnmesi  ile  yarattığı
zamana sıkıştırılmış. Kendi rejimini kurtaramayan Hüsnü, giderayak bizdeki
“rejim değişikliği” için paha biçilmez değerde bir iş yapmış! 12 Eylül’de
yapılan “halk oylaması” ile bu noktaya geleceğimiz belliydi zaten.  Ne var
ki, “karşı devrim” bu kadar da erken beklenmiyordu. O günlerde  böyle
bir sonuca doğru gideceğimizi öngörenler haklı çıkmış!..

Yeni rejimin adı “Ilımlı İslam” mı yoksa “faşizm” mi olsun? “Her ikisini
birlikte  kullanalım”  diyenler  de  var;  onlar  daha  çok  eleştirilecekler.
Faşizm ile İslam’ı birlikte kullanmak kimin haddine? Bizim Başbakan böyle
işlere çok kızar… Bu “haddini bilmezler” için Silivri’de birkaç yer ayrılmış
zaten!..  Erken  giden  pencere  kenarındaki  yatağı  sahiplenebilir.
Entelektüeller arasında “rejimin adını ne koyalım” diye başlatılacak olan
tartışmalar,  bu konu başlıkları  altında yürütülecek.  Metiner ile Türköne
yandaş televizyonlardan  çağrılmış bile!..

 AKP ne zaman halka bir hak vermek üzere adım attıysa, ya o hakkın içini
boşaltmıştır ya da hakkı kullanılmaz hale getirmiştir. Bu konuda oldukça
deneyimi de var. Ele geçirmek istediği bütün kurumları, önce işlemez hale
getirip  halkın  gözünde  yıpratıyor;  arkasından   “yapısal  reformlar”la
“düzeltmeye”  çalışırken,  ele  geçiriyor.  Hükümetin  en  çok  zorlandığı
Anayasal kurumların ele geçirilmesiydi. Yargıtay ve Danıştay gibi temyiz
mahkemelerinin  kararlarını  da  temyiz  edecek  hale  getirmekle  “yargı
denetimi” en ağır darbeyi aldı.  Sıra bu mahkemelerin yönetimlerini ele
geçirmeye geldi. Daire ve üye sayısının artırılması ile bu sonuç da kolayca
elde  edilebilecek!..  Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulu’nun  hükümetin
kontrolüne  geçmesinden  sonra,  bu  işler  çocuk  oyuncağı  kadar
basitleşmiştir!.. 

Egemenliğin  bir  “iş  bölümü”  anlayışı  içinde  bölüştürülerek  kullanılması
anlamına  gelen  “Kuvvetler  Ayrılığı”  ilkesini,  ortadan  kaldıran  bu
düzenlemeler,  açıkça  Anayasa’ya  aykırıdır.  Bunda  en  küçük  bir  kuşku
bulunmamaktadır.  Ne  var  ki,  bu  aykırılıkları  ele  alıp,  iptal  edecek  olan
kurum  da  yine Anayasa  Mahkemesi’dir.  Daha  önce  Anayasa
Mahkemesi’nin yapısı değiştirilip, hükümetin kontrolüne geçtiğinden,  dava
açılsa  bile iptal  kararı beklemek  hayal  gibi  bir  şeydir…  Halkın  kendi
kendine  attığı  bu  en  büyük  kazık,   son  referandumdaki  o  “demirden
hap”a “evet” dememiz ile yontulmuştur…

Kimileri bu sonuçtan “yetmez ama evet” diyenleri sorumlu tutarak, halka
biraz daha ayrıcalıkla bir konum sağlamayı marifet sanıyorlar. Lafı evirip
çevirmeye gerek yok; başımıza sarılan bu beladan, sorumlu olan düpedüz
halktır.  Kömür, makarna ve sosyal yardım fonlarından aldığı birkaç yüz
lira için “benden sonrası tufan” diyenlerin, sorumluluğunu tartışmanın
zamanı geldi de geçiyor bile. Ayrıca bu yalın gerçeği gizli tutmanın, pratik
bir  yararı  da  kalmamıştır.  Bu  sonuçta  halkı cahil  bırakanların olduğu
kadar,  cahil  kalmakta ısrarcı olan halkın  da  sorumluluğu vardır.  Birkaç
paket  makarna  almak  için  gelecek  nesillere yaşanamaz bir  dünya
bırakmak, affedilmeyecek bir aymazlıktır. Bunu birilerinin yüksek sesle dile
getirmesi gerekiyor. Halkın seçimde oyunu istemek için kapısını çalacağız



diye bu gerçeği göz ardı edemeyiz… Zaten halkın cahil kalması, biraz da
bu faydacı tutumumuz yüzünden değil mi?..

 Türk Silahlı Kuvvetleri için “kâğıttan kaplan”  benzetmesini yapan ünlü
Anayasa Profesörümüz Süheyl Batum’u, yerden yere vuranların hiç biri,
163 subayın tutuklanmasına aynı tepkiyi gösteremedi. Hoca’yı Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin itibarını zedelemekle suçlayanlar, bu olay nedeniyle Türk
Silahlı Kuvvetleri’nin hiç yara almadığı kanısında olmaları gerekir! Şu çifte
standarda  bakın.  Duruşma  Salonu’nun  kapısının  subayların  üzerine
kapatılması ise askere yapılmış ayrı bir hakarettir.  Bu nedenle şüphelilerle
yakınlarının “Harbiye Marşı”nı birlikte okumasının bir anlamı olsa gerek!..
ABD ve CIA’nın  orduyu  içten  içe  oyarak,  kof  bir  ağaç  gibi  devirdiği,
benzetmesinden  pek  de  alınanların,  anlaşılan  bu  tablo  hakkında
söyleyecekleri bir söz kalmamıştır!..

Daha önce de bu subayların çoğu hakkında verilmiş “tutuklama” kararı
vardı. O günlerde tartışılan;  “yakalama”  ile  “tutuklama” kararlarının
aynı gerekçeye dayanıyor olmasıydı.  Bu açık hukuk ihlallerine karşı, çok
fazla  etkili  olmasa  da  “itiraz”  müessesesi  hala  işliyordu.  Şimdi,  o  da
işlemez hale  getirilmiştir!..  Tutuklama kararlarına  yapılan  itirazları,  haklı
görüp  kaldıran  hâkimler  de  yerlerinden  edildiler.  Atatürk  tabloları
koltuklarının altında sürgüne  gönderildiler!   Bir  ülkede yargı  kararlarını
etkili  şekilde  denetleyen  kurumlar  işlemiyorsa  veya  yok  edilmişlerse,  o
ülkedeki rejimin adına faşizm demekte bir yanlışlık yoktur… Özel görevli
ağır ceza mahkemelerini “Demokles’in kılıcı” haline getiren hiç kuşkusuz
yok  ki,  Hâkimler  ve  Savcılar  Yüksek  Kurulu’dur.  Bu  kurulun  yapısını
değiştiren  ise  ne  yazık  ki, 12  Eylül’ün  o  “ünlü”  referandumudur.
Seçmenin %42’sine karşılık gelen (referandumda oy kullananların %58’i)
“evet”  diyen  kesim,  bu  sonuçtan doğrudan  doğruya  sorumludur.
Bütün  bu  hukuksuzlukların  arkasındaki yetki, onların  verdiği  “evet”
oylarından alınmaktadır. Çoğunun böyle bir sonucu istemediği söylenebilir,
bu saptama doğrudur. Hükümet vatandaşı aldatmıştır. O başka bir şeydir.
Marifet; karşı uyarılara kulak verip aldanmamaktaydı.  Aslında ne için oy
verdiklerini  hala  bilmeyen  bu  kesim  için,  “siyaset  cambazlarının
elindeki  oyuncak” demekle, onlara haksızlık yapmış olmayız!..

Faşizm denilince  sadece  Hitler’in  “gaz  odaları”  ile  “fırınlarını”  akla
getirmeyin.  Çağdaş  hukuk  düzeninin  dışına  çıkarak;  “keyf”  yönetime
sapmanın adı da faşizmdir. Faşist olmak için ırk düşmanlığı yapmak şart
değildir.  Faşist  yönetimler keyf ve baskıcı yönetimlerdir.  İlk  baskı
yapılacak  kesim,  hiç  kuşku  yok  ki,  keyfiliğe  karşı  çıkan muhalifler
olacaktır.  Uygulama  başlamıştır!  Muhalifler  susturulduktan  sonra,  sıra
muhalif  olmayan “evetçiler”e de gelecektir  elbette.  Keyfi yönetimlerde
hak  aranamaz;  haklar verildiği  kadardır.  Dilendiği  zaman  da geri
alınabilirler. Buna karşı direnenler, en şiddetli şekilde cezalandırılırlar.
Zorbalık bu noktadan itibaren işletilir…  Bu durum deneyimlerle sabittir!.
Tarih babanın başı sağdır!..

Böyle bir yaşamı hak ettik mi?

Faşist  hükümetlerin keyfliğine ve zorbalığına karşı güvencemiz var
mı?



En  temel  sorunumuz  bunlardır.  Güvencemiz  olsa,  zaten  rejime  faşisttir
denemez. Demokrasi ile faşizm arasındaki ayırım bu noktadadır. Peki, biz
gelecek nesillere yaşanamaz bir dünya bırakmak hakkını nerden almışız?
Bir paket makarna ile 200 TL “yardım” için böyle bir kötülüğe onay verilir
mi?  Hiç kusura bakmayın ama vermişiz!  Gelecek nesillere karşı ağır bir
suç  işledik.  Kendimizi  kandırmak  için  bahaneler  uydurmayalım.
Uydurulmuş olan bahaneler ise, sadece bizi bir süre daha uyutmak içindir.
İçinde bulunduğumuz derin uykulardan uyanmanın vakti çoktan gelmiştir.
Önümüzde duran bu yalın gerçekle yüzleşme zamanıdır!..

Hep birlikte  biz bu suçu işledik, suçluyuz bunu kabul edelim!..  En büyük
suçumuz;  yapabileceğimiz  pek  çok  şey  varken,  onları  yapmayıp,
umursamaz davranmamızdır. Asıl büyük suçu atalarımıza karşı işlemişiz.
Onlar yokluk ve yoksulluk içinde “ya tam bağımsızlık ya ölüm” diyerek
ve hayatlarını ortaya koyup, bize yoktan yaratıp teslim ettikleri,  emanet
devleti bakın ne hale getirmişiz!  Bu güzelim ülkeyi  mevcut haliyle bile
gelecek nesillere teslim edemiyoruz! Her köşesinden bir yerlere yabancıları
sokmuşuz.  Çoğumuz  devletimizin  bağımsızlığının  adım  adım  yok
edilmesine,  farkında  olmadan  katılmışız.  Düşmanın beynimizi  işgal
etmesine  ses  çıkartamamışız.  Düşman,  beyinlerimizin  içine  yerleşerek,
topraklarımızı  kendi  adına  yine  bize  işgal  ettirmiştir.  Sandıkta  oy
pusulasına “evet” mührünü basan elimize, komut veren bizim beynimiz
değil!.. Bedenimiz geçmişimize ve geleceğimize ihanet içindedir!.. Bu biz
olamayız!..

Dilerseniz önümüzdeki günlerde yaşayacaklarımız hakkındaki öngörümü
de  paylaşayım:  Henüz  yaşanmadan,  yaşanacakları  öngörebilmek  için
“falcı” olmak  gerekmiyor!..  İlk  öngörümü  Mehmet  Haberal  Hoca  için
açıklıyorum: Tahmin edebileceğiniz gibi devlet gücü kullanılarak, Hoca’nın
“hasta hakları”0 ihlal edilmiş, tedavi görmekte olduğu hastaneden başka
bir hastaneye götürülerek, tıp bilimi de ayaklar altına alınmıştır. Bu bilime
yapılmış  en  ağır  hakarettir.  Bu  işin  yine  “bilim  adamları”  eliyle
yürütülmesi işin acı yanıdır. Hitler zamanındaki deneylerde de yine bilim
adamları  kullanılmıştı.  Göreceksiniz  yeni  hastaneden,  önceki  raporların
“abartılı”  olduğu  anlamına  gelecek  değerlendirmeler  yapmaya  olanak
sağlayacak  şekilde  raporlar  verilecektir.  Sonrası  belli,   Hoca  doğru
Silivri’ye…  Silivri’dekiler  yerinde  kalacaklar  tabi.  Bu  konuya  hükümet
“inat”  etmiştir  bir  kere.  Anımsadınız  mı  bilmem.  Bir  ara  yandaş  kalem
Şamil; AKP hükümet  olmuş  fakat  iktidar  olamamıştır.  Bir  Haberal’ı  bile
yattığı hastaneden almaya gücü yetmiyor, manasına gelen sözler etmişti.
Onun gibiler için “iktidar olabilmek” böyle bir şey işte. Sevmedikleri ve
kıskandıkları  adamların  içeri  tıkılması…  Bu  hususta  Şamil  ile  aynı

0 Lizbon Bildirgesi ve Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre, hastanın rızası 
olmadan yapılan hastane değişikliği yasal değildir.



düşüncede olanlar da az değil. Çok şükür! Bu operasyonla onların da gazı
alınmıştır…

Hukuk  yandaşların  “şişini  indirmek”  için  kullanılırsa,  bunun  adına
“keyflik” denir. Yöneticilerin keyfinin nasıl yerine geleceğini ise, önceden
kestirmek  mümkün  değildir.  Dolayısıyla  halkın  başına  ne  geleceğini
öngörmek de imkânsızdır. Alın size sıcağı sıcağına bir örnek daha: Süheyl
Hoca’nın  “kâğıttan  kaplan”  benzetmesi  üzerine,  Başbakanın  gruptaki
konuşmasını anımsayın. Erdoğan, Hoca hakkında dava açması için ilgili
savcıya talimatlar yağdırmıştı. Başsavcılığın hakkını da veriyor ama. Helal
olsun!..  Buyruk  üzerine  Zonguldak  Cumhuriyet  Savcılığı  soruşturmayı
başlatmış. Birkaç gün sonra Başbakan’ın yardımcısı Arınç, TV kanallarını
dolaşmaya  başladı. TRT’nin  kanallarının  izlenmediğini  o  da  sonunda
anlamış!.. Hoca’nın “kağıttan kaplan” benzetmesi nedeniyle açılacak olan
davada;  verilecek  olan  olası  cezanın,  en  fazla birkaç  ay  hapis
olabileceğini,  onun  da paraya  çevrileceğini,  dava  açılması  halinde
Süheyl  Hoca’ya  pek  bir  şey  olmayacağını,  aksine  Başbakan  gibi
“kahraman”   olabileceğini,  dolayısıyla dava  açılmasına  gerek
olmadığını söyleyerek,  savcıya yeni  bir  talimat vermiş!..  Bakalım savcı
hangisinin talimatını yerine getirecek. Bu yapılanlar,  yürütmenin yargıya
nasıl müdahale  edildiğinin en  yakın  ve  canlı  örnekleridir.  Yargıyı
bağımsız  olmaktan  çıkartınca  olacak  olanlar  böyledir  işte. 12  Eylül’de
verilen  “evet” oylarının  ortaya  çıkarttığı  icraatın,  bu  şekilde   olacağını
öngörememek için akıl körü olmak gerekirdi!..

Bu  necip  millet,  kendi  kendine  böyle  bir  “kazığı”  nasıl  attı,  anlamak
mümkün değil! Hazır söz “öngörü” ve “keyflikten” açılmışken, “Balyoz
Davası” ile ilgili de bir öngörüde bulunmak isterim. Göreceksiniz “Balyoz
Davası”nda  yargılanan  subayların,  tutuklanmasına  karşı  yapılacak
itirazların  tamamı  reddedilecek.  Seçime  kadar  yapılacak  olan
duruşmalarda  dile  getirilecek  tahliye  istekleri  için  de  aynı  şeyi
söyleyebilirim.  Hatta “Balyoz Davası”   AKP’nin  bu seçimde övüneceği
“icraatları” arasında bile gösterilecektir… Anayasa’mızın 138. maddesi,
görülmekte olan davalar hakkında  görüş bildirmeyi, beyanda bulunmayı
yasaklamıştır,  kimin  umurunda!..  Bu  durumu  ayrı  bir  “keyflik”  olarak
peşinen  kayıtlara  geçebilirsiniz!  Yaşayıp  göreceğiz  “Halep  ordaysa  arşın
buradadır”…

Bayanlar ve Beyler;

Bu nedenlerle  yeni  rejimimizin adı faşizmdir!.. Kendine yönetim olarak
faşizmi  reva  gören  halk  olarak  tarihe  ilk  geçecek  olan  biz  değiliz.
Rahatlamak isteyen bunu düşünerek bir süre rahatlayabilir!.. Bundan böyle
yönetim tarafından rahatsız edilmeler başlayacak!..

Faşizm  tam  olarak  uygulamaya  geçtiğinde ne  yapacağımızı hiç
düşündünüz mü?

 “Zulme karşı  direnme hakkımız vardır”  sakın  demeyin.  Bu defa  da
halkı  isyana  teşvik  etmekle  suçlanıp,  “Ergenekon”  cadı  kazanını
boylayabilirsiniz!..  Böyle bir hak var mı, varsa bu hak kullanılabilir mi? Onu
şimdiden söyleyemem. Hiç kusura bakmayın…  Kaldı ki, biz ne Tunusluyuz,
ne de Mısırlı.  Bize Türk  derler!..  En temel  haklarımızı  bir  torba kömürle



değişebiliriz. Son olarak elimizde ne kaldı nerden bileyim! Zulüm görmek
için acelemiz nedir, anlamış değilim. Oturup sıranın bize kadar gelmesini
bekleyemez miyiz? O konuda da bir  şey söyleyemem. Tehlikelidir!..   Ne
zaman ve ne kadar  zulmü “hak ettiğimizi”  kim belirleyecek?  Onu da
bilmiyorum. Sanırım o işi,  parti büyüklerimiz  “adaletli” bir şekilde yerine
getirirler!.. “Adaletli zulüm” olur mu da demeyin!.. Yönetim biçimi olarak
faşizmi seçince, “adaletli zulüm”  neden olmasın ki?..

Faşist bir yönetim içinde kendimizi savunma şansımız var mı?

Savunmaya değer verir mi faşistler?

Hiç  sanmam.  Tarihte  yaşanmış  deneylere  bakılırsa  bu  gidişle  “işimiz
mırıktır”0…  Bu yakın tehlikeye göre önlem olarak, şimdiden “iktidara
yakın durmak” gibi  bir  kurnazlık  yapmaya ne dersiniz? Onu yemezler,
sakın denemeye kalkışmayın!..  Kimse böyle “basitlikler” yaparak daha
da küçülmesin. Faşistler asla böyle kişileri insan yerine koymazlar… Tarih
böyle  rezilliklerin  sayısız  örnekleriyle  doludur.  En  azından  o  kadarını
biliyorum.   Şunun şurasında en fazla alacakları bir can değil mi? Alsınlar
anasını satayım…Adam gibi durmak da bir seçenektir!.. Bize o yakışır!!..

Bu kadar kötü olasılığı,  “son seçimden” birkaç ay önce dile  getirmem
şart mıydı?..

Elbette ki tam zamanıdır. Yaptığım felaket tellallığı değil.  Aksi halde çok
geç kalabiliriz.  Elimizde kullanabileceğimiz etkili  son bir şansımız kaldı…
Onu da heba etmeyelim. Son şansımızı en doğru şekilde kullanamazsak,
halimiz dumandır!.. Benden söylemesi…

12  Haziran’da  sandığa  gittiğimizde; 12  Eylül’de  yaptığımız  hatayı
düzeltmek  zorundayız.  Çünkü  ondan  sonra  bir  daha  sandık  önümüze
gelmeyebilir!.. Faşist yönetimlerde de seçim yapılır elbette. Ama seçimlere
tek  parti  girebilir,  seçilecek  olanları  da  tek  lider  (Recep)  belirler!..  Bu
şekilde sandıktan çıkacak olanlar, hiçbir zaman  bizden değillerdir!..

0 (“Kutsal” bilgi kaynağı Ekşi Sözlük’e göre) Mırık: Cıvık çamur, bataklık.



BÜYÜKANIT’IN ROLÜ RICCIARDONE’YE 
VERİLMİŞ!..
 “Basın Özgürlüğü”  konusunda Türkiye’yi  eleştiren ABD Elçisi  Francis
Joseph  Ricciardone‘nin  basın  özgürlüğüyle  ilgili  açıklamalarıyla  ilgili
olarak  AKP  Genel  Başkan  Yardımcısı Hüseyin  Çelik,  “Büyükelçiler
içişlerimize karışamazlar, sınırları var” dedi. Ardından Arınç, büyükelçinin
basından  kötü  etkilendiğini  öne  sürmüş.   Onun  da  arkasından Beşir
Atalay,  büyükelçiye  da  cevap  verme  ihtiyacını  duymuş:  “Türkiye  basın
özgürlüğü açısından ABD’den daha özgürmüş, en ileri ülkelerden bile daha
ilerdeyiz”  demiş… Duy da inanma!..  Dışişleri  Bakanı  Ahmet Davutoğlu
Nepal’da  olduğu  için  biraz  geç  kalmış…  Sonunda  o  da  Katmandu’dan
koroya katılmış!.. 

Görünüşe  aldanırsanız, AKP Hükümeti  anti-Amerikancıdır,  anti-
emperyalisttir!..

Ne günlere kaldık ya Rabbi!..

ODA  TV baskınından  sonra, ABD adına  endişelerini  dile  getiren
büyükelçiye,  Hüseyin  Çelik’in  verdiği  yanıt,   adeta  ABD’ye  olan
bağımlılığımızın bir itirafı gibi…  Bakalım  ne  demiş  Çelik:  İçişlerine
müdahalenin  de  bir sınırı var.  Sınırda  durmak  gerekir.   Farkındaysanız
“İÇİŞLERİMİZE  MÜDAHALE  EDEMEZSİNİZ”  diyemiyor…   Son  derece
temkinli bir dil kullanıyor bakanımız. Antiemperyalistlerle karıştırılmaktan
korkuyor herhalde! Dış güçlerin desteği ile iktidara gelmenin böyle diyeti
olacak tabi.   TAM BAĞIMSIZLIĞI SAVUNMAK AKP’NİN İŞİ OLAMAZ!..
Ne  yazık  ki,  işin  bir  yanı  böyle…  Adım  adım  bağımsızlığımızı  yitirmiş
olduğumuz gerçeği, her gün yeni kanıtları ile ortalığa seriliyor..

Bir  de  işin  “kurnazlık”  yanı  var  tabi.  O  noktada  şeytanın  avukatı  gibi
düşünmek gerekir. Çünkü bu tür hesaplar, Türk halkının “saf”lığı üzerine
kurulmuştur.  Amerikalılara  göre,  Türk  halkı  “balık  hafızalı”dır.  Günlük
yaşarlar, günlük düşünürler; Her zaman en büyük kazığı ABD’nin atmasına
rağmen,  yine  de  onları  dost  ve  müttefik  bilirler!..  Birileri  tarafından

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/buyukanitin-rolu-ricciardoneye-verilmis/
http://cemilcan.gen.tr/2009/12/buyukanitin-rolu-ricciardoneye-verilmis/


uyarılmadıkça  da  yakın  geçmişte  yaşananlar  ile  bugün  yaşamakta
olanların bağlantısını  kuramazlar!  Bir  ellerinde kılıç,  bir  ellerinde kalkan,
Orta Asya’dan “yeni” gelmiş at üstündeki Türkler işte!.. O bakımdan “aynı
oyunu”, bir  oyuncu değişikliği  yaparak,  birkaç kez oynatmakta pek de
sakınca görmezler!..

Hükümet adına,  ardı ardına yapılan “çıkışlarla” verilmek istenen mesaj:
AKP‘nin  ABD‘ye bile KAFA TUTACAK kadar güçlü, kendine güvenen ve
ülke  çıkarlarını  koruyan bir  anlayışla  hükümet  ettiği  inancını
yerleştirmektir.  Seçimlerden  önce puan  toplamak amaçlanmaktadır.
Yapılanlar  bir  tür danışıklı  dövüştür.  Tıpkı 27  Nisan  2007’de
Genelkurmay  Başkanı’nın  yayınladığı bildiride olduğu  gibi.  Bildirinin
hemen  ardından AKP hükümeti  adına Bülent  Arınç askerlere:  “Otur
oturduğun yerde sen benim memurumsun”  diyerek,  halkın  oylarını
çantasına doldurmamış mıydı? Bildiriden sonraki ilk seçimlerde AKP ezici
bir çoğunlukla iktidara gelmişti… Bu defa da ABD karşısında aynı “dik”
duruşu  sergileyerek  yine  vatandaşın  oylarını  cebe  indirme  hesabı
içindeler…  Çünkü  bu  aralar  Amerikan  karşıtlığı  yükselişte.  Özellikle  de
Irak’ın işgalinden sonra Türkiye’deki muhafazakâr kesim ABD’ye küskün.
Onların  duygularına  göre  verilecek  tepkiler  bayağı  işe  yarar,  oya
dönüşürler. Bu son derece açık ve basit bir tuzaktır.

 Türkiye’de  basın özgürlüğünün  olmaması,  ABD’nin  hiçbir  zaman
umurunda olmamıştır. 60’tan fazla gazetecinin tutuklu olduğu ülkemizde;
Mustafa Balbay, Tuncay Özkan ve diğer gazeteciler; yıllardır neden tutuklu
olduklarını  dahi  bilmedikleri  bir  davanın  içindedirler.  Bu  davada  “basın
özgürlüğü”nün  ihlal  edildiğini  görmek  istemeyen ABD’nin, ODA  TV
konusundaki  “hassasiyeti”  haklı  olarak  aklımıza  böyle  bir  kuşkuyu
getirmektedir!..

O  bakımdan, ABD’li “düşünce  kuruluşları”  Obama  yönetimine,
Türkiye’de  yaklaşan  genel  seçimler  için AKP’ye  böyle  bir yardım
yapılmasını önermiş olabilirler… Onlara aldanmamak gerekir!..

 Denebilir  ki,  yakın  geçmişte Büyükanıt’ın  oynadığı rol,  bu  defa  ABD
büyükelçisi Ricciardone’ye verilmiştir…



KAĞITTAN ADAMLAR!..
 Mao’nun ABD emperyalizmi  için  söylediği  “kâğıttan  kaplan”0

nitelemesini Süheyl Hoca’nın TSK için söylemesine Başbakan ve hükümet
balıklama atlayıp,   can simidi gibi  sarıldı.  Bunun için  Batum Hoca’nın
öngörülemez bir taktik hata yaptığı söylenebilir. Onun asıl vurgu yaptığı:
“Meğer ABD içini  oymuş.  O  koca  ağacı  hop  diye  yıkmışlar”  cümlesi
içindeydi.  Bu  ifadenin  akla  getirdiği  TSK,  NATO  ve  ABD  ilişkileri
çerçevesinde  Türk  Ordusuna  bugüne  kadar  yapılan aşağılama ve
hakaretlerin nasıl  da  sineye  çekildiği  idi.  Bir  de  bu aşağılamalar
karşısında AKP hükümetlerinin takındığı tavır tabi…

0 Mao’nun ünlü sözü. ABD’nin çok güçlü görünüyor olsa da tüm dünya ile başa çıkmasının
imkansız olduğunu anlatmak istemişti bu sözlerle:“I have said that all the reputedly 
powerful reactionaries are merely paper tigers. the reason is that they are divorced from 
the people. Look! Was not Hitler a paper tiger? Was hitler not overthrown? I also said that 
the tsar of Russia, The Emperor of China and Japanese Imperialism were all paper tigers. 
As we know, they were all overthrown. U.S. Imperialism has not yet been overthrown and 
it has the atom bomb. I believe it also will be overthrown. It, too, is a paper tiger. “
Anlamı:
“Güçlü olarak nam salmış tüm gericilerin sadece kağıttan kaplan olduğunu söylemiştim. 
Bunun nedeni halktan kopuk olmalarıdır. Bakın! Hitler bir kağıt kaplan değil miydi? Hitler 
devrilmedi mi? Rus Çarı’nın, Çin İmparatoru’nun da ve de Japon emperyalizminin de. 
Hepsinin de kağıttan kaplan olduğunu söylemiştim. Biliyoruz ki hepsi devrildi, ABD  
emperyalizmi henüz devrilmedi ve elinde atom bombası var. Onun da devrileceğine 
inanıyorum, o da bir kağıt kaplan.”
http://www.marxists.org/…ao/works/red-book/ch06.htm

http://www.marxists.org/reference/archive/mao/works/red-book/ch06.htm
http://cemilcan.gen.tr/2009/12/kagittan-adamlar/


Örneğin benim aklıma ilk gelen: Kuzey Irak’ın Süleymaniye kentindeki Türk
Özel  Harekât  Timlerinin  bulunduğu  büroya,  Amerikan  Ordusuna  bağlı
askerler tarafından 4 Temmuz 2003’te yapılan baskın sonunda kafalarına
çuval geçirilerek Kerkük’e götürülmeleri olayından sonra yaşananlardır.0

Anımsadınız mı bilmem. O tarihte Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı
olan  Abdullah  Gül:  ”Amerika  bir  süper  güçtür.  Özür,  ancak  eşit  güçler
arasında beklenebilir. Büyük devletler özür dilemez” demişti.0 Başbakan da
gazetecilerin  sorduğu  “Türkiye  ABD’ye  nota  verdi  mi?”  sorusunu:  “Bu
müzik  notası  değil,  aklınıza  her  estiğinde  verilmez!”0 sözleri  ile
yanıtlamıştı. Bu millet hiçbir zaman bunları unutacak değil!..

Dilerseniz  bir  de  bu olayların ABD Büyükelçisi Ross Wilson tarafından
nasıl  rapor  edildiğini  anımsayalım. Büyükelçi  Washington’a  gönderdiği
şifreli  mesajda,  Türk  askerinin  başına  çuval  geçirilmesinin  yarattığı

0 “Her vesileyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyaset dışında kalması gerektiğini savunan bu 
siyasilerin, Türk Silahlı Kuvvetlerini günlük siyasi tartışmaların içerisine çekme gayretleri 
üzüntüyle izlenmektedir. Çevremizde sonu belli olmayan istikrarsızlıkların yoğunlaştığı bir 
dönemde, sadece güvenlik alanındaki görevlerini en iyi şekilde yerine getirme gayreti 
içinde olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin siyasi tartışmalara konu edilmesi, ne ülkemize ne de 
herhangi bir siyasi görüşe fayda sağlayacaktır. Kendi görüşleri doğrultusunda kamuoyu 
oluşturmak isteyen siyasilerin, Türk Silahlı Kuvvetleriyle ilgili söylemlerinde daha özenli 
olmaları ve asker üzerinden siyaset yapmamaları beklenmektedir.”İşte askerin açıklama 
yapmasına neden olan o sözler:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum (Zonguldak Atatürkçü Düşünce 
DerneğiŞubesi):
“Koca bir askeri yıktılar, meğer kağıttan kaplanmış, biz bunu asker zannedermişiz, 
meğer ABD içini oymuş. O koca ağacı hop diye yıktılar. Ancak CHP’yi yıkamadılar.”
http://www.milliyet.com.tr/genelkurmay-dan-kagittan-kaplan-aciklamasi/

0 Türkiye Büyük Millet Meclisi, Genel Kurul Tutanağı, 22. Dönem 2. Yasama Yılı,92.
Birleşim 25/Mayıs /2004 Salı günü: 
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic

0 Tayyip, daha sonra sitemin bile yanlış olduğunu düşünmüş ve gazetecilerin sorduğu 
“Türkiye ABD’ye nota verdi mi?” sorusuna şöyle cevap vermişti:“Bu müzik notası değil, 
aklınıza her estiğinde verilmez!”
http://skyturkvngenc.wordpress.com/2009/02/23/tayyip-israil

http://skyturkvngenc.wordpress.com/2009/02/23/tayyip-israil%E2%80%99e-%E2%80%9Cmuzik-notasi
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/tutanak_b_sd.birlesim_baslangic?P4=11926&P5=B&page1=29&page2=29
http://www.milliyet.com.tr/genelkurmay-dan-kagittan-kaplan-aciklamasi/siyaset/sondakika/07.02.2011/1349274/default.htm


“travmayı” anlatıyor  ve  “Bunun acısı  bir  kuşak boyunca geçmez”
ifadesini kullanıyordu0…

Şimdi  paragraf  yukarı  dönerek  Başbakan  ile  Başbakan  Yardımcısı  ve
Dışişleri Bakanının açıklamalarını bir kaz daha okuyabilirsiniz. Sakın onların
yerine siz utanmayın!..

Hükümet  o  gün  bir  “nota”  bile  vermekten  aciz  halde  idi  ve  Türk
Ordusu’nun itibarının beş paralık edilmesi karşısında suskundu. Halkla da
alay ediyorlardı. Acaba ABD’ye karşı bir diyet borçları mı vardı? Bu soruyu
sormak için o zaman belki erkendi. Şimdi yanıtı siz verin. Yanıtınız için bir
satırı boş bırakıyorum:

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………

PKK’yı bitirmek üzere Kuzey Irak’a giren TSK’nin,  ABD Savunma Bakanı
Robert  Gates’in  ziyaretinden  sonra,  operasyonu  bitirmeden geri
çağrılmasını anılmadınız mı? Gri çağrılmanın hemen arkasından Baykal’ın
yaptığı bir açıklama vardı.0 Onu da mı unuttunuz? Operasyonun ortasında

0 Wikileaks’ten son sızan belgelere göre eski ABD Büyükelçisi Ross Wilson, Türk askerinin 
başına çuval geçirilmesinin böyle yorumladı. Amerikalı diplomatların kabusuna dönüşen 
Wikileaks belgeleri arasına 2003′teki “çuval krizi” de girdi.
Belgelere göre eski ABD Büyükelçisi Ross Wilson, Washington’a gönderdiği şifreli mesajda,
Türk askerinin başına çuval geçirilmesinin yarattığı travmayı anlatıyor ve “Bunun acısı bir 
kuşak boyunca geçmez” ifadesini kullanıyor.
Wilson 30 Ocak 2006 tarihli kriptoda, “Amerikan askerlerinin Türk özel kuvvetleri 
askerlerinin başına çuval geçirmesi, ülkenin ulusal gururunun bir yarası olmaya devam 
ediyor” diyor.
Türkiye-ABD ilişkilerinin çuval krizi nedeniyle sarsılmasını Irak savaşının yol açtığı en 
büyük kayıplardan biri diye niteleyen Wilson”un notunda, o günlerde Türkiye’yi ziyaret 
edecek olan, dönemin Deniz Piyadeleri Komutanı General Michael Hague’a tavsiyeler de 
var.
Ross Wilson, “Başbakan Erdoğan’ın Washington ziyaretinin olumlu hava estirdiğini” 
vurguluyor, “Ancak yine de ilişkiler tam olarak düzelmiş değil” ifadesini kullanıyor.
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askerleri geri çağıran bu hükümet değil miydi? O zaman TSK’nin itibarı hiç
zedelenmedi mi?..

AKP’nin yandaş, besleme ve kiralık kalemi Mümtazer Türköne “Orduyu
tavsiye edelim” derken Silahlı  Kuvvetleri,  küçümseyip aşağılamadı mı?
Başbakanın veya Arınç’ın ağzından en küçük bir  kınama veya “maksadı
aşma” anlamına gelen bir sözü duydunuz mu?..

“Allah’a  çok  şükür  ediyorum ki  Türkiye  bunların  zamanında  bir
savaşa  falan  girmemiş.  Yoksa  bunların  savaşacak  halleri  yok.
Askerlikten başka her şeyi yapmışlar”0 diyerek topyekûn generalleri
aşağılayan;  arkasından  da  27  Nisan  2007’de  Genelkurmay  Başkanlığı
sitesine  (danışıklı  olarak)konulmuş  olan  “bildiri”  üzerine,   “Otur
oturduğun yerde. Sen benim emrimde bir  memursun, benim ne
yapacağıma  karışamazsın”0 şeklinde  cevap  vererek,  orduyu
küçümseyen ve hakaret eden Bülent Arınç değil miydi? Sırası gelmişken
AKP’yi ikinci kez iktidara taşıyan “kararlı tutumun”, önceden kurgulandığı
açık olan bu cümleler ile verildiğini unuttunuz mu?..

Masa başında üretilmiş kanıtlarla, aralarında kuvvet komutanları ve 1’nci
Ordu  Komutanı’nın  da  bulunduğu,   42 general  ile 102 subayı  “adi
suçlular”  gibi  ifade  için  savcılığa  çağıran  Süheyl  Hoca  değildi!..  AKP
hükümeti o zaman TSK’nın itibarı neden hiç düşünülmedi?..

 “Arınç’a  suikast”  yalanı  ile  girilen  Türk  Silahlı  Kuvvetleri’nin kozmik
odalarda  aranan  neydi?  Seferberlik  halinin  en  kritik  bilgilerinin  saklı
olduğu0  odalara  girilirken;  bu  ülkeyi  kurtaran,  Cumhuriyeti  kuran,
emperyalizmi iki kez üst üste yenen bu ordunun, bir itibarı vardır diye hiç
düşünüldü mü?..
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Silahlı  Kuvvetlere ABD karşısında boyun  eğdiren de  bu  hükümettir.
Komutanları “şamar oğlanı”na çeviren de, ulusça itibarımızı zedeleyenler
de onlardır… O bakımdan Süheyl Hoca’nın söylediklerine karşı gösterdikleri
tepkiye  aldanmamak gerekir!.. Onların asıl amacı, her konuda ipliklerini
pazara çıkaracağı belli olan ünlü ve etkili bir Anayasa Hukuku Profesörünü
kamuoyunun  gözünde  yıpratmaktır.  Bundan  da  daha  önemlisi;
Başbakan’ın geçenlerde devirdiği çamı  gölgede bırakmaktır. Türkiye’nin
Başbakanı,  Kıbrıs’ta  yaşayan soydaşlarımız  için  “besleme” diyebilir  mi?
Dedi işte. Asıl skandal budur. Başka yerlerde olsa, bu sözler hükümetleri
düşürür. Seçimlere 5 ay kala AKP’nin eline  “polemik konusu” yapacağı
böyle fırsatları vermemek gerekir…

Gelelim  işin CHP ile  ilgili  yanına.  Genel  Başkan’ın  grup  toplantısında
söylediği:  “Orduyu eleştirmek,  ancak  CHP Genel  Başkanı  katında
olur”0 sözleri ile tartışmaya son nokta konuşmuştur. Bu açıklamaya göre,
AKP’nin  üzerinde  fırtına  kopartmaya  çalıştığı  konu, CHP açısından  bir
“işbölümü” sorunudur. Orduya karşı eleştirileri Genel Başkan yapacak!..
Konu anlaşılmıştır. Süheyl Hoca’nın ve bizim bilmediğimiz bu kurala göre,
Hocanın  açıklaması  için  en fazla  söylenebilecek;  genel  başkanın  “yetki
alanına tecavüzdür.” Bu da bir parti içi disiplin sorunudur. Süheyl Hoca
özür dilediğine göre, konu CHP açısından tamamen kapanmış olmalıdır…

Ne  var  ki,  bu fırsatı kaçırmak  istemeyen  başta AKP olmak  üzere  sol
kanatta  da  bazı  kişiler  bulunmaktadır.  Tek  sermayeleri  “temkinli
konuşmak” olan bu “kurt”  politikacılar, yattıkları pusudan Hoca’yı ateş
altına almışlardır!..  Dolayısıyla Genel Başkan’ın son derece açık olan ve
“işbölümü”  çerçevesinde  değerlendirilmesi  gereken  yanıtının,  Süheyl
Hoca için  “lütfen kapıyı  dışarıdan örter misiniz”  anlamına  geldiğini
söyleyerek,0 başka hesaplara kapı aralamaktadırlar. Doğal olarak bunlara
inanmamız için  bir  sebep kalmamıştır!..  Kılıçdaroğlu’nun açıklamasından
sonra, tam tersine anlam verecek şekilde bir köşe yazısı kaleme almanın
ne  anlamı  olabilir?  Bence  kendileri  için  münasip  bir  yer  açma  çabası
içindeler… Yer mi yemez mi göreceğiz…

Süheyl  Hoca’nın “kâğıttan kaplan” ifadesini,  amacını  aşan bir  kavram
olarak  değerlendirmek  de  doğru  değil…  Hocanın  genel  olarak  söylemi
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bellidir. Sadece taktik açıdan AKP’nin eline “malzeme” ve “fırsat” verdiği
söylenebilir…  Hocayı  savunmaya  kalkışarak  tartışmayı  yeniden
alevlendirmek  doğru  değil.  Dileyen  herkes  dilediği  zeminde  bu  konuyu
tartışmaya hazırım. Bir an için Hoca’nın beyanını “maksadını aşan” bir
ifade olarak kabul etsek bile, böyle bir durumda onun istifasını istemek
haksızlık ve fırsatçılıktır…

Hiçbir CHP’liye böyle bir istekte bulunmak yakışmaz!.. Eğer her amacını
aşan ifadeler kullananın istifa etmesi gerekseydi;  başta Genel Başkan’ın
göreve geldiğinden bu yana en az 10 defa istifa etmesi gerekirdi. Çünkü
pek çok kez özür dilemiştir ve her dilediği özrün arkasındaki beyanları,
“maksadını aşan” ifadelerdi!..  Dolayısıyla “Orduyu eleştirmek, ancak
CHP Genel Başkanı katında olur” cümlesinden AKP’nin canı gönülden
istediği “istifa et”  mesajı çıkartılamaz!..



“PATLAYAN” HÜKÜMETİN POLİTİKALARIDIR!..

ORGANİZE  SANAYİ  BÖLGELERİNDE  “PATLAYAN”  HÜKÜMETİN
POLİTİKALARIDIR!..

Çalışanların  durumunu  “torba  yasa  tasarısı”  ile  daha  da  kötüleştiren
hükümeti  protesto  eylemi, OSTİM  ve İvedik  Organize  Sanayi
Bölgesi’nde 9 saat  arayla  meydana  gelen  iki  büyük  patlamanın
gölgesinde kaybolup gitti… Ankara’nın dondurucu soğuğunda emekçilere
sıkılan soğuk su ve biber gazı yeterince konuşulamadı…

18 masum insanın  ölümü ile  sonuçlanan bu “kaza”lar  üzerine  yapılan,
“kaza-kader”  anlayışından  üretilmiş  bilimdışı  açıklamalar  ikinci  şok
etkisini  yaptılar…  B:ir  kaç  yıl  önce  doğalgaz  zehirlenmesinden  ölen
öğrenciler ile Zonguldak’taki maden kazasında yaşamını kaybeden işçiler
gibi, bu cinayet gibi “kaza”nın sorumlusu yine işçiler gösterildi!..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer’in sıcağı sıcağına yaptığı
açıklama adeta bir itiraf gibi. Bakan: ”Biz 2007 yılında denetim yapmışız,
işletmenin işletme belgesi olmadığını öğrendim, İşçi sağlığı ve iş güvenliği
insanın kendi sağlığını ciddiye almasıyla olabilir…” diyerek0, hayatını
kaybedenleri  “ciddiyetsiz”  olmakla  suçladı..  İşletmenin  “işletme
belgesi”  olmadığını  söyleyen  Bakan, 74 milyon  insanı  işletiyor  gibi!..
2007’den bu yana denetim yapılmadığını söylemesi ise suçluluğun ikrarı.
Ülke  “işçi  sağlığı  ve  iş  güvenliği”  bakımından  denetimsiz  işkence
dönemi yaşıyor…

0

 4 Şubat 2011 günlü Cumhuriyet Gazetesi.

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/patlayan-hukumetin-politikalaridir/


Büyükşehir  Belediye  Başkanı’nın  açıklaması  tam  bir  rezalet.  İçerikten
yoksun, yine ölen işçiler ile diğer ilgili kurumları suçlayıcı nitelikte. Gökçek:
”Büyük ihtimalle işçilerin yanlış bir uygulamasından tüp patlaması
olabilir”1 diyerek, o da kusuru peşinen işçilere yüklemiştir!..

Madem öyledir  ve büyükşehir  belediyesinin bu olayın yaşanmasında bir
kusuru yok, o zaman ne diye belediye başkanı, her iki patlamada yaşamını
yitiren  işçilerin  ailelerine birer  ev  verilmesi için  meclis  kararı  almak
istiyor? Ankara’da ilk defa bir kaza yaşanıyor değil ki!..

Neden öncekilere değil de bu kazada ölenlere birer ev verilmek isteniyor?
Bu sorunun cevabı, Gökçek’in ilk günkü açıklamasında var zaten. Bakın ilk
patlama  için  ne  diyor  başkentin  “ucube”  belediye  başkanı:  “Organize
sanayi  bölgelerinde  belediyelerin  hiç  bir yetkisi  yoktur.  Buradaki
ruhsatları  biz  vermeyiz.  Buradaki  kontrolleri  biz  yapmayız,  ne  ilçe  ne
büyükşehir belediyesi. Organize Sanayi Kanunu gereği burası tabiri caizse
kendi  başına  yönetilir,  kendi  başına  buyruktur…”0 Gökçek  bu
açıklama ile ilçe belediyesini de savunmaya çalışarak kendi sorumluluğunu
gizleme  çabasında.  Büyükşehir  belediyesi  ile  ve  diğer  kurumlarının
yapması gereken “denetim” görevini, böyle bir hamle ile Organize Sanayi
Bölgesi yönetimlerinin üzerine yıkma hesabı içinde. Aklınca işin içinden bu
şekilde sıyırıp çıkacak. Oysa yasal durum karşısındaki gerçek, gösterilmek
istenen gibi değil…

Aslında başkentte “patlayan” AKP hükümetinin çalışanlara reva gördüğü
çağdışı politikalarıdır…

Yasalarımız  uyarınca;  Ankara  Büyükşehir  Belediyesi,  Sanayi  ve  Ticaret
Bakanlığı,  Çalışma ve  Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı  ve  Sağlık  Bakanlığı  bu
“kazalar”dan doğrudan sorumlu olan kurumlardır: Her ne kadar “İşyeri
Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre,
organize  sanayi  bölgelerinin  tüzel  kişiliklerine  “ruhsat  verme”  ile  ilgili
bazı  yetkiler  devredilmiş  ise  de  “Birinci  Sınıf  Gayrisıhhi  Müessese”
niteliği  bulunan  bu  tür  işyerlerini denetleme görevi,  büyükşehir
belediyelerinin  üzerindedir.0 Ruhsat  için  alınan harç  paraları bile
büyükşehir belediyesi adına tahsil edilerek; belediye hesabına yatırılması
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 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 15.Maddesi.



bunun  en  açık  kanıtıdır. Diğer  yandan, Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığının
Teşkilat  ve  Görevleri  Hakkında  Kanun,  sanayi  sitelerini  kendi  yetkileri
bakımından denetlemek görevinin Sanayi  ve  Ticaret  Bakanlığı’nın
üzerinde bırakmıştır.0

Aynı şekilde 4562 Sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanun ile Sanayi ve
Ticaret  Bakanlığı’nın  “…gerekli  gördüğü  hallerde  veya  şikâyet
üzerine OSB`lerin her türlü hesap ve işlemlerini denetlemeye ve
tedbirler  almaya  yetkili”  olduğu  tartışmasızdır.0 “Her  türlü”  işlemi
denetlemeye  yetkili  olan  bakanlığın,  bu  görevini  gereği  gibi  yerine
getirdiğini söylemek ise imkânsızdır. Sanayi mamullerinin  standartlarını
hazırlamak ve kalite  kontrolünü  yapmak da  Sanayi  ve  Ticaret
Bakanlığı’nın  görevleri  arasındadır.  Dolayısıyla  başkentin  orta  yerinde
“ruhsatsız  boya ve  tiner”  imalatı  yapılıyor  olması,  bir  mazeret  veya
savunma olarak ileri sürülemeyeceği gibi bakanlığın sorumluluğunu daha
da artırır…

Küçük  sanayi  siteleri  ve  organize  sanayi  bölgelerinde  yer  alan  sanayi
işletmelerinin iyileştirilmesi ve  ortak  yararlarına  yönelik hizmetleri
vermek  görevi,  yine  aynı  bakanlığın  Küçük  ve  Orta  Ölçekli  Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi  Başkanlığı’na  verilmiştir.0 Yasal  durum
böyle  de  ilgili  bakan  ne  iş  yapıyor?  Herkesin  bildiği  gibi  o  da  diğer
meslektaşları ile birlikte, rejimin temel dayanağı olan “kuvvetler ayrılığı”
ilkesini ortadan kaldırmakla meşguldür. Bu hususta kabine üyeleri tam bir
uyum  içinde.  “Yargı  bağımsızlığı”nı  yok  etmek  için  tam  gün  mesai
yapıyorlar…
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“İşçi  sağlığı  ve iş güvenliği”0 bakımından durum nedir? Çalışma ve
Sosyal  Güvenlik  Bakanlığı’nın  bu  hususta  “denetim”  görevini
yapmadığı,  bizzat  bakanın  açıklamasından  ortaya  çıkmıştır.  Bakanın
açıklaması  ile  bakanlık  müfettişlerinin  söz  konusu  işyerlerine üç yıldır
uğramadıklarını da dolaylı şekilde itiraf etmiştir…

Gayri Sıhhi Müesseseler0 Yönetmeliği’ne göre, ise bu tür işyerlerinin
Sağlık Bakanlığı’nın  vereceği  izin0 ile  açılabileceği ve  izinsiz  faaliyet
gösteren işyerlerinin, kapatılacağı son derece açıktır…

Kaldı  ki, Büyükşehir  Belediyesi  Kanunu ile;  “…gayrisıhhi  işyerleri  ile
halk  sağlığına ve  çevreye  etkisi  olan  diğer  işyerlerini  kentin  belirli
yerlerine  toplamak,  …bunlarla  ilgili düzenlemeleri  yapmak”  görevi
büyükşehir belediyelerine verilmiştir. “Patlayıcı ve yanıcı madde üretim
ve depolama yerlerini tespit  etmek… Fabrika  ve  sanayi  kuruluşları  ile
kamu kuruluşlarını yangına ve diğer afetlere karşı alınacak önlemler
yönünden denetlemek, …bu konudaki izin ve ruhsatları vermek” görevi
büyükşehir belediyelerinin görevleri arasındadır.0… Organize sanayi bölge

0

 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Yönetmeliği’nin 7/h ve 9/b maddeleri.

0

 Gayri sıhhi müesseseler: Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, 
kimyevi, fiziki, ruhi ve sosyal yönlerden az veya çok zarar veren veya vermesi 
muhtemel olan ve doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek kurumlardır.

0

 Gayri Sıhhi Müesseseler Yönetmeliği’nin 12. Maddesi.

0

 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 7/(i) , (j) ve (u) maddeleri.



yönetimlerine verilen yetkiler “alt yapı tesisleri kurma, kullanma ve
işletme hakkı” ile ilgilidir… Buradan yola çıkarak büyükşehir belediyesi
ile ilgili bakanlıkları aklamak olanaksızdır…

Yukarıda kısaca özetlenen yasa, tüzük ve yönetmelik hükümleri karşısında
Gökçek’in “savunmalarının” aksine, organize sanayi bölgelerinin “kendi
başına buyruk” yerler olmadıkları son derece açıktır…

Ankara  halkına  karşı  görevini  yerine  getirmeyen  bu  “kaşarlanmış”
belediye başkanı, topladığı doğalgaz paralarını dahi BOTAŞ’a vermeyerek,
hazinenin üzerine yıkmış ve sonuçta 74 milyon halka ödetmiştir. 16 yılda
16 metre  “metro”  kazmayan ve  dişe  dokunur  bir  tek  icraatı  olmayan
büyükşehir belediye başkanının, bulduğu her fırsatta ana muhalefet partisi
liderine sataşması,  “icraatlarının” tartışılmasını ikinci plana itmek içindir.
Nedense hazretin kendisi için yasa çıkartılmasını istemek aklına gelmiş de
Organize Sanayi Bölgelerinde güvenli  çalışma ortamı yaratılması,  hiç
aklına  gelmemiştir.  Gökçek,  gün  aşırı  “yandaş” televizyonlara  çıkıp,
kendini  “Başbakan” havasına sokarak Kılıçdaroğlu’na “laf atmayı” artık
Ankara halkına icraat olarak yutturamayacak. İ. Melih, CHP Genel Başkanı
ile  söz  dalaşına  girerek,  aklınca  kendini  o  düzeyde  muhatap  kabul
ettirecek. Böylece seçimden önce hep kendinden söz edilecek!.. Kafasının
işlediği tek şey kendi siyasi geleceği!..

Gökçek  Efendi!  Bu  numaraları  yemezler!..  Zaten  kafanda  kurduğun  bu
kurnazca planlar, Ankaralı hemşerilerimizin gözünden kaçmış da değil!..

AKP’li  Melih’in  bu  defa  halkı  aldatması  öyle  kolay  olmayacak.  Bütün
karartma çabalarına karşın, gerçekler Ankara’dan dalga dalga Anadolu’nun
her köşesine yayılacaktır…



 

“ALLAH İLE ALDATANLAR”0 ve “YASEMİN 
DEVRİMİ”0!..
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 “ALLAH İLE ALDATILMA” HUSUSUNDA UYARICI AYETLER:“Aldatan, sizi sakın Allah ile 
aldatmasın” (Y.N.Ö.)
Lokman Suresi, 33. Ayet: Ey insanlar, Rabbinizden korkun ve öyle bir günü sayın (öyle bir 
günden ürperti duyun) ki, baba, çocuğundan (taraf) bir şey ödeyemez; evlat da 
babasından taraf bir şey ödeyecek değildir. Muhakkak Allah’ın va’di gerçektir. O halde 
sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o mağrur (şeytan) sizi Allah(ın affın)a 
güvendir(erek aldatıp cehenneme sürükle)mesin!
Fatir Suresi,5. Ayet: Ey insanlar, haberiniz olsun ki, Allah’ın va’di muhakkak gerçektir; 
sakın o dünya hayatı sizi aldatmasın ve sakın o aldatıcı şeytan, sizi Allah’a karşı 
aldatmasın!
Hadid Suresi,14 Ayet: Münafıklar) onlara şöyle bağrışırlar: “Bizler sizinle beraber değil 
miydik?” (Mü’minler): “Evet, ama siz kendilerinizi fitneye soktunuz, gözettiniz, şüpheye 
düştünüz ve Allah’ın emri gelinceye kadar kuruntular sizi aldattı. O aldatıcı şeytan sizi 
(günahın zararı yoktur diye) Allah’a güvendirdi.

0

 “YASEMİN DEVRİMİ”: Göstericilere ateş açan polisin şiddet kullanmak yerine 
eylemcileri koruması gerektiğini savunan Tunuslu “blog” yazarları, “Polise 
yasemin verelim” sloganıyla yola çıkarak, devrimi ülkelerinin sembolü olan 
“yasemin çiçekleriyle” özdeşleştirdi. “Yasemin Devrimi” ismi böylelikle 
benimsenmiş oldu…

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/allah-ile-aldatanlar1-ve-yasemin-devrimi2/
http://cemilcan.gen.tr/2009/12/allah-ile-aldatanlar1-ve-yasemin-devrimi2/


“Zalim”lerle dost olup, işbirliğine giren “Müslüman” liderler tek tek yıkılıp
gidiyorlar! Fenike kökenli olarak bilinen ve Kartaca uygarlığı ile anılan eski
Osmanlı  eyaleti Tunus’ta, %99’u  Müslüman  olan  halkın  “pahalılık
isyanı” eski Ulusal Güvenlik Biriminin Başkanı Zeynel Abidin Bin Ali’nin 23
yıllık iktidarını, kâğıttan bir kale gibi yıkıp gitti…

“Eğitimli işsizlerin” 17 Aralık’ta başlattığı “Yasemin Devrimi” bitmek
bilmiyor…

Birinci  Dünya  Savaşı  sonunda  Osmanlı  egemenliğinden  çıkan  ve  İkinci
Dünya Savaşı’nın ardından bağımsız bir krallık ilan edilen Ürdün’de Karak,
İrbit ve Diban kentlerinde de benzer gösteriler yapılmış!..

1517’de  Memluklardan  Osmanlı  yönetimine  geçen  ve 1918’de  İmam
Yahya  yönetimine  giren Yemen’in,  başkenti  Sanaa’da  öğrenciler  “Arap
dünyasının  hilekâr  liderlerine  karşı”  devrim  çağrısı  ile  yürüyüş
yapmışlar!..

Cezayir’de  bir  kadın  Tunus’takine  benzer  bir  protesto  gerçekleştirerek
kendini  ateşe  vermiş!  Aynı  şekilde  birkaç  gün  içinde  kendini  ateşe
verenlerin sayısı 3’e ulaşmış!..

500 yıl  Osmanlı  egemenliği  altında yaşayan Arnavutluk’ta 20 bin  kişi
baskıcı  Sali  Berisha  yönetimine  karşı  ayaklanmış.  Polis,  Başbakanlık
binasına girmeye çalışan halka ateş açmış. 4 kişi yaşamını yitirmiş!..

Tarihi  ve  medeniyeti 7000 yıllık  bir  geçmişe  dayanan  ve 1945’te
bağımsızlığına  kavuşan Mısır’da  ayaklanan  halk 30 yıldır  iktidarda
bulunan  Hüsnü  Mübarek’i  devirmiş!  Polisin  göstericilere  açtığı  ateş
sonunda yaşamını kaybedenlerin sayısı150’yi geçmiş!..

“Facebook” ve  “Twiter”  adlı  “sanal”  örgütlerinin  başlattığı
ayaklanmalarda son durumu böyle…

Türkiye’den ne haber?

İyilik  sağlık  vallahi!..  Bize  intikal  eden  çok  önemli  bir  şey  yok!  Allah’a
şükür!..

Son  birkaç  haftadır  üniversite  öğrencileri  ile  polis  arasında  büyük
şehirlerde başlayan kovalamaca Erzurum’a kadar uzanmış… Harçları ve
yaşam  koşullarını  protesto  eden  öğrenciler,  hükümetin  korkulu  rüyası
haline geldiler. Bu soğukta biber gazı ve tazyikli suya aldırmayan gençleri
“Marksist”  olmakla  suçlayarak  yalnızlaştırmak  isteyen  hükümet  pek
başarılı  değil!  Kars’taki  heykele  “ucube”  diyerek  başlatılan  tartışmanın
arkasından gelen “içki yasağı”nda önemli  ölçüde olmasa da geri  adım
atılmış!  Başbakan’ın  “tıksınırcaya  kadar  içiyorlar”  şeklindeki
açıklamasını,  yardımcısı Bülent Arınç’ın “Hayat içki ve seksten ibaret
değildir”  şeklinde  savunmaya  çalışsa  da  istenen  sonucu  aldığı
söylenemez. Sonunda “kimsenin yaşam tarzına müdahale etmiyoruz,



etmeyeceğiz  ve  bunun  teminatı  hükümetimizdir”  demek  zorunda
kalınarak, yumuşama işaretleri verilmiş!..

Başbakan ilk defa geri adım atıyor!..

Bu  ara  Başbakan  ile  Obama  ile  görüşmüş!..  Arayan  kim,  Erdoğan  mı
Obama mı?..

İki liderin telefon konuşmasında “Aman Haaaaaaaaaaa!..” diye bir ses, o
da kim?..

Benzer gelişmelerden korkan Erdoğan olabilir mi? Yoksa Obama’nın sesine
mi benziyor?.. Bilirsiniz İngilizce konuşurken ikisinin sesi çok karıştırılıyor!…

Yanıt: Yok!..

Korkmayın, korkmayın! Ben de zaten şaka yaptım!..

Ayaklanmayı organize eden sanal örgütlerin bizdeki üyeleri, böyle işler için
ehil değiller; onlar hala “arkadaş eklemekle” meşguller!..

Şimdilik Erdoğan geri vitese taktığını bilin, bu kadarı yeter!.. Onun işi 5 ay
sonra sandıkta bitirilecek!..

Gelecek günler için kimse garanti veremez bize. “Hilekar liderlere karşı”
başlatılan  isyan,  bize  de sıçrayabilir  mi onu  bilemem.  Yalnız  emin
olduğum bir  şey var: CHP’nin  halka “sokak sokak direniş” daveti  bu
anlamda bir isyana davet değildir!..

“Sıçramak” mı demiştiniz? Aman ağzınızdan yel alsın!..

Muhalefetin yaptığı “zulme karşı direnme hakkını”0 hatırlatmaktır. Sakın
ha! Bu konu yanlış anlaşılmasın!..
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 Zulme Karşı Direnme Hakkı: “Batı’da geciken insan hakları düzenlemesinde iki büyük 
girişim 18. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri’nde 1776 yılında Amerikan Bağımsızlık 
Bildirgesi ve Fransa’da 1789’da kabul edilen İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirisidir. Belge 
insanların özgür doğduğunu ve eşit yaşamaları gerektiğini, insanların zulme karşı direnme
hakkı olduğunu, egemenliğin esasının millete dayalı olduğunu ve bir kişi ya da grubun 
elinde bulunamayacağını, devleti idare edenlerin millete karşı sorumlu olduğunu ve hiç 
kimsenin dini ve sosyal inançları yüzünden kınanamayacağını bildirir.” 
“Filozoflarından Konfüçyüs (M.Ö.521- 479), hükümdarın otoritesinin Tanrıdan geldiğine 
işaretle, Tanrısal buyruklara, ahlak ve fazilet ilkelerine uymayan hükümdarın Tanrıdan 
aldığı yetkiyi kaybedeceğini ve böylece bir hükümdara karşı halkın ayaklanmasını kutsal 
bir görev saymaktadır.
Prof. Dr. Hüseyin Nail Kubalı’ya göre, direnme hakkı, bazı kayıt ve şartlarla İslam dinine 
göre kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber bir hadisinde, “Allah’ın hoşuna gitmeyen bir şeyi 
yapmanızı emretmedikleri müddetçe size emredenleri dinlemek ve onlara itaat etmek 
vazifenizdir. Aksi halde dinlemek ve itaat etmekle mükellef değilsiniz.“ demiştir. İslam 
dinine göre, şayet pozitif hukuk, yani yürürlülükte bulunan hukuk, Kuran’la ve sünnetle 
(peygamberin eylem, işlem ve sözleri) ile konmuş olan temel hukuk kurallarına aykırı ise 
zulme karşı direnme hakkı, meşrudur. “



Bir de BDP’nin kontrolsüz Genel Başkanı Selahattin Demirtaş: “Tunus‘ta
ve Mısır‘da olduğu gibi eğer yönetimler zalimlerin elinde ise halkın
direnme hakkı vardır” demez mi?..0

İktidarın ayağının altından topraklar kaçtığına yemin edebilirim!..

“Zulme karşı direnme” konusunu bu nedenle biraz hızlı geçelim.

Bu konu bizde tehlikeli de değil, güncel de!..

Çünkü  21’nci  yüzyıla  gelmemize  rağmen, %99’u  Müslüman olan
halkımız, hala Bakara Suresi 104’ncü ayetin:  “Ey iman edenler! Bizi
davar  gibi  güt” diye  konuşmayın”  anlamını  verdiğini0 bilmezler!..  Bu
nedenle  “direnme  hakkını”  bu  yazının  içine  işleyemeyiz.  Çok  merak
edenler,  ilişikte  “özendirme”  olarak  verdiğim  yazıdan  bu  konuyu
okuyabilirler…

Arap  dünyasının  “hilekar  liderleri”  on  yıllardır  halklarını  Allah  ile
aldatıyorlar!.. Allah ile aldatma konusunda uyarıcı ayetler de var. Onların
çoğunun  dili  Arapça,  neden  öğrenmiyorlar  anlamak  mümkün  değil!  Bu
ayetleri  bize  bilerek  öğretmedikleri  kesin.  Bu  nedenle  o  görevi
üstleniyorum:  “Allah  rızası  için”  (1)  numaralı  dip  not  altında  tümünü
verdim, oradan okuyun!..

Biz bıraktığımız yerden devam edelim:

Müslüman halklar tam olarak uyanmış mı? O konuda bir şey söylemek için
çok erken!..

Dilerseniz Müslüman Arapları şimdilik “kaderleri” ile baş başa bırakarak,
4 Kasım 2002 tarihine doğru kısa bir yolculuk yapalım. Onlar da bu arada
“kaderlerini  tayin” etsinler.  O tarihte  henüz başbakan olamayan AKP
Genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD Savunma Bakan Yardımcısı
Paul  Wolfowitz’e  özel  kurye  ile  gönderdiği  ve Star  Gazetesi’nde 17
Ocak 2004 günü yayınlanan mektubundan0 son üç paragrafını okuyalım:

0

 
http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/01/29/demirtas.halkin.direnme.hakki.vardir/605081.0/index.ht
ml
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 Türkiye’yi Kemiren İhanet Allah ile Aldatmak, Yaşar Nuri Öztürk, s.325

http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/01/29/demirtas.halkin.direnme.hakki.vardir/605081.0/index.html
http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/01/29/demirtas.halkin.direnme.hakki.vardir/605081.0/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/misirda.isyan/643/index.html
http://www.cnnturk.com/guncel.konular/yasemin.devrimi/641/index.html


“…Ve  geçmişte  hiç  olmadığı  kadar birleşmiş  olan  ülkelerimizin
çıkarları için  en  iyisi  olacak  şekilde birlikte  çalışabileceğimiz
kanaatindeyim.

Bu amaçla, Org. Özkök ile mümkün olduğu kadar kısa sürede gizli, özel
bir  toplantı  yapabilmeyi  ümit  ediyorum.  Özel  cep  numaram
şudur:0.533.7…….

Bu yardım ve ülkemize gösterdiğiniz dostluk için çok teşekkürler… Sizinle
kişisel olarak görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum…

Samimiyetle sizin olan,

Recep Tayyip Erdoğan,

Genel Başkan”

Kalın  “puntolarla”  yazdığım  kelimelerin  ne  anlama  geldiğini  umarım
anladınız!..

O zaman sorun yok demektir.. Devam edelim:

Az kalsın söylemeyi unutuyordum. Bu mektup o kadar değil,  biraz daha
uzundur.  Merak  edenlerin  okuması  için  bağlantısını  aşağıya  koydum.0

Oradan açıp okuyabilirler. Dikkat ettiyseniz Erdoğan bu mektubunda, ABD
ile  Türkiye’nin  (aslında  AKP’nin)  menfaatlerinin,  hiç  olmadığı  kadar
“birleşmiş” olmasından söz ediyor. Size göre, o tarihte veya şimdi ABD ile
ülkemizin hangi menfaatleri birleşmiştir? Bu sorunun yanıtı hiçbir zaman
kimse  veremedi!..  Bir  de  Erdoğan’ın  isminin  önüne  unvan  gibi  yazdığı
“Samimiyetle sizin olan” sözleri var ki, insanı kıskançlıktan kudurtuyor!..

Ey Recep Tayyip Erdoğan, ey Türkiye’nin 8 yıllık Başbakanı; samimiyetle
neden bizim değil de Amerikalıların oldun?.. Onu da bu seçim kampanyası
sırasında açıklarsın umarım!..

Erdoğan  mektubunda ABD’nin  Savunma  Bakan  Yardımcısına  “birlikte
çalışabileceği” mesajını  da  iletiyor.  Bu  önkoşulsuz  “işbirliği”  teklifini
ABD kaçırır  mı?..  “Büyük Ortadoğu Projesi”,  “Ilımlı  İslam”,  “Dinler  Arası
Diyalog”,  “Medeniyetler  İttifakı”,  Irak’ın  ve  Afganistan’ın  işgali  (sırada

0

 Mektup 17 Ocak 2004 tarihli Star Gazetesi’nde Hayrullah Mahmut’un köşesinde 
yayınlanmıştı.

0

 http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=13060.0

http://www.toplumsalbilinc.org/forum/index.php?topic=13060.0


İran’ın işgali de var) vb. gibi pek çok operasyonda “eş başkanlık”, askeri
üstlerimizi ABD askerlerine  kullandırma,  Amerikan  askerlerine  “lojistik
destek” gibi “görevler” harfiyen yerine getirilmiştir!..

ABD ile  yürütülen ilişkilere  paralel  olarak AB ile  de dengeli  olmayan
ilişkiler  de  geliştirilmiştir.  “AB’ye  tam  üyelik”  adı  altında  yapılan  en
önemli operasyon: “Avrupa müktesebatına uyum” adı altında yürütülen
hukuki düzenlemelerdir. 8 yıl sonra anlaşılmıştır ki, Avrupalılar bizi içlerine
alacak  değiller.  Onların  yaptığı  sadece  bizi  oyalamakmış.  Bu  gerçeği
Almanya  Dışişleri  Bakanı Westerwelle,  geçenlerde  Washington’da
Clincton ile  yaptığı  görüşmede:” AB bu  büyüklükteki  ülkeyle
bütünleşemez. Türkiye AB’ye üye olacak kadar modern değil” diyerek
itiraf da etmiş… Bizimkiler buna rağmen hala AB’ye girecekler!..

AKP yöneticileri Refah Partisi’nde iken,  en  şiddetli AB karşıtlarıydılar.
Hocaları  Erbakan halen  öyledir.  Hangi  dağda  kurt  öldü  de  bu  “Milli
Görüşçü”  militanlar,  üzerlerindeki  “milli  görüş  gömleğini”  çıkartıp,
birden  bire AB yanlısı  oldular?  Bu  ani  fikir  değişikliğinin  nedeni  nedir?
Onların  “değiştik”  savunmasını,  o  zamanlar soldan  dönenler
üstlenmişti.  Ne  yalan  söyleyeyim  laf  cambazı  olan  bu  döneklerin
savunmaları,  son  derece  etkili  de  olmuştu…  İnsanlar  gerçekten  de
değişebilirler  diye  düşünmüştük. Aldatılacağımız hiç  aklımıza
gelmemişti!..

AKP üst düzey yöneticilerinden biri0 Birlik Vakfı’nda yapılan toplantıda,
AB’ye  teslimiyeti eleştirmeye  kalkışan  bir  vatandaşa  teslimiyetin
sebebini: ”AB’nin her dayatmasına boyun eğmemizin sebebi, Ankara’nın
şerrinden Brüksel’in  şefaatine  sığınmaktır”0 diyerek  açıklamıştı.
Anımsayınız o günlerde bu “itiraf” çok fazla garipsenmemişti…

AKP üst yönetiminin “Ankara’nın şerri” olarak formüle ettiği şey neydi?

Bu sorunun en doğru yanıtını AB’nin sözcülerinden öğrenebiliriz. Onların
bize yıllardır öğütlediği: “Atatürk’ten vazgeçin ki, sizi içimize alalım”
sizce de en doğru yanıt değil mi?..

Peki, AB’nin Atatürk ile derdi nedir?

0

 Bu yöneticinin Bülent Arınç olduğu söyleniyor. 

0

 14 Ocak 2005 tarihli Yeniçağ Gazetesi (Arslan Bulut)



Bu sorunun doğru yanıtı, aynı zamanda Türk ulusunun yol haritasını da
çizer!.. O bakımdan üzerinde biraz ayrıntılı durmak gerekir:

ABD ve AB emperyalizmine, Çanakkale’de ve Kurtuluş Savaşı’nda diz
çöktürüp,  kendilerini  “dünya  devi”  sanan  bu  şımarık  devletleri,
omuzlarından  bastırarak  Lozan’da  masaya  oturtan  kimdir? 1932’de
kurulmakta  olan  dünyanın  “en  büyük”  uluslar  topluluğuna,(BM)
Türkiye’nin  üyeliği  için  başvurma  koşulunu  değiştirtip, 43  ülkenin
oybirliği ile Türkiye’yi topluluğa katılmaya davet kararı aldıran sebep
nedir?  Bize unutturulan bu  soruların  yanıtını, AB hiçbir  zaman
unutmamıştır.  Sırası  geldiğinde  “rövanş”  alacaklardı  sürpriz  değildir.
Onların bugün yaptığı aynı zamanda o günün “rövanşını” almaktır elbette.
Ama emperyalistlerin Atatürk’le görülecek başka hesapları da vardır.
Atatürk’ü Türk halkının gözünde bitirmedikçe, Ön Asya ve Ortadoğu’da at
koşturmalarının kolay olmayacağını, Mesih’i İsa bilir gibi bilir bu kefereler!..
Bu  nedenle  onlar  için  Anadolu  vazgeçilemeyecek  (ve  yönetimi  Türklere
bırakılamayacak kadar) önemli bir coğrafya parçasıdır!..

Anadolu’yu  “güvenlik  içinde”  inilebilecek  bir  “hava  alanına”
dönüştürebilmek  için  emperyalistlerin  iki  önemli  “direnç”  noktasını
kırmaları  şarttır.  O  nedenle  de  “yerli  işbirlikçilere” ihtiyaçları  vardır.
İhanetten farksız  olan  böyle  bir  işbirliğine  en  yakın  olanlar; Kurtuluş
Savaşı öncesinde  “mandacılık”  fikrini  savunanların  bugüne  gelen
uzantılarıdır. “Mustafa” ile “Hür Adam” filmleri de bu amaca hizmet eden
kafa karıştırma ve bilgi kirliliği yaratma faaliyetleridir. Emperyalizmin
Anadolu’da elleri arkasında dolaşmasını hoş karşılamayacak ve buna asla
izin vermeyecek olan iki temel güç odağı vardır.  Bunların birincisi, Türk
Silahlı  Kuvvetleri’dir;  diğeri  ise  yıllarca  dişinden  tırnağından  artırdığı
1000 lirayı Atatürk’e teslim ettikten sonra: “Bunun en iyi harcanacağı
iş,  şu senin yaptığın istiklal  mücadelesidir;  al  ve harca” diyerek,
Kurtuluş  Savaşı’nın ön  saflarında  yer  alan  Ankara  Müftüsü,  (daha
sonra da Cumhuriyet’in ilk Diyanet Reisi )  Börekçizade Rıfat Hoca’nın
çizgisinden gelen gerçek Müslümanlardır!..

Az  önce  sözünü  ettiğim  iki  güç  noktasını etkisiz hale  getirmedikçe
Anadolu’yu geçmek imkânsızdır. Bu gerçeği, bizim  aldatılmış Türk halkı
dışında, hemen hemen bütün dünya anlamıştır!..

Mustafa Kemal Atatürk’ün ismi bile başlı başına, emperyalizmin pek çok
işine engeldir. Bilindiği gibi bu yüzyılda emperyalizm, işgal edeceği bütün
ülkelere  ordularını  göndermemektedir.  Yarattığı  sahte  “büyüklük”
görüntüsüne aldanan pek çok geri kalmış ülke yöneticileri, kendiliğinden
“büyük güce” teslim olmakla, onların şefaatine sığınmaktadır!..

Bugün birer birer yıkılmakta olan “Arap dünyasının hilekâr liderleri”nin
durumu da aynen böyledir. Oysa Mustafa Kemal, Osmanlı’nın küllerinden
bir  ordu yaratarak; emperyalist  devletlerin  boylarının ölçüsünü almış ve
onların sahte “büyüklük” imajına en ağır darbeyi indirmiştir. “Atatürkçü
düşünce”nin  benimsenmesi  ve  “Kuvayı  Milliyecilerin”  geçmişteki
mücadelesinin  örnek  alınması,  başlı  başına  emperyalizmin  en  önemli
silahını etkisiz hale getirmektedir… Bu yüzden “Atatürk’ü unutturmak”
daha çok işlerine gelmektedir. Buna gönüllü olan pek çok “işbirlikçi” var,



onlar da kendiliğinden Beyaz Saray’ın kapısı önünde kuyruğu girmişlerdir!..
Hatta Hazreti İsa’nın inecek olduğu Şam’daki beyaz minareden maksadın,
Beyaz Saray olduğunu söyleyecek  kadar  şaşırmış  ve  ileri  gidenleri  de
vardır!0 Geriye  bir  tek  onlara  görev  vermek  kalıyor!..  Bütün  dünyanın
gözleri önünde Beyaz Saray, kendi çıkarlarına uygun düşecek şekilde rolleri
dağıtıyor!..

Türk Silahlı Kuvvetleri’ni halkın gözünde düşürmek için son 8 yılda neler
yapıldığını ve yapılmakta olduğunu görüyoruz. Gerçek Müslümanları saf
dışı yapmak için yürütülen (Ilımlı İslam, Dinler Arası Diyalog, Medeniyetler
İttifakı,  Büyük  Ortadoğu  Projesi  vb.  gibi)  yoğun  projelerden  ise  henüz
istenilen sonuçlar alınamamıştır. Her ne kadar %99’u Müslüman olan Türk
halkının önemli bir kesiminden oy alarak iktidara gelen AKP, sonuçta ABD
ve AB Koalisyon Güçleri ile işbirliği  içine girip; Irak’taki 2 milyona yakın
Müslüman’ın ölümüne katkı vermiş ise de Türk halkının böyle bir sonucu
istediği söylenemez! Gerçek Müslümanlığı öğrenmemesi için halkı cahil
bırakmak daha ne kadar işe yarayabilir, onu da bilemem…

Kuran’ın  emredici  hükümlerine  rağmen,  düşmanla dostluk kurup,
işbirliği yapanlar ve dinle alay edenlerin “zalim” olarak nitelendirildiğini
hepimiz  biliriz.  Böyle  kişi  ve  yöneticilerin  Allah  katında değersiz
olduklarını; hatta onlarla “dostluk” edenlerin de onlardan sayıldığını da
öğrenmişiz!..  Bu  son  söylediğim  sözlerin  dayanağı  olan  fakat ustaca
kurgulanmış  bir  program  dâhilinde unutturulmak istenilen  birden  çok
Kuran ayetleri vardır. Pek çok konuda sabah akşam vaaz verenler, nedense
bu ayetlere hiç yanaşmak istemezler. Bu nedenle de onları, merak edenler
için aşağıda veriyorum.0 Çünkü Atatürk Türkiye’sinin, sorumluluk duyan
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 ”Biri çıkıp Hz. İsa’nın ineceği Şam’daki beyaz minareden maksat Beyaz Saray’dır.
Hz. İsa oraya inmiş, bazı ulvi ruhlu insanlarla irtibat kurup onları yönlendirmiş ve 
büyük deccal olan komünizmi yıkmıştır diye düşünebilir…” (Lütfullah 
Yavuz, Zaman gazetesi, 10 Ocak 2004)
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 DÜŞMANLA DOSTLUK VE İŞBİRLİĞİ YAPMAYI YASAKLAYAN AYETLER:Kafirun Suresi, 6. Ayet:
“Sizin dininiz size, benim dinim bana!”
Mümtahine Suresi, 8. Ayet: Allah size, sizinle din hususunda savaşmayan ve sizi 
yurtlarınızdan çıkarmayan kimselere iyilik etmenizi ve kendilerine adaletli davranmanızı 
yasaklamaz. Çünkü Allah, adalet gösterenleri sever. 9. Ayet: Allah, yalnızca sizinle diri 
hususunda savaşanlara, sizi yurtlarınızdan çıkaranlara ve çıkarılmanıza arka 
çıkanlara dostluk etmenizi yasaklıyor size. Her kim de onlara dostluk ederse, işte onlar, 
kendilerine yazık eden zalimlerdir.
(Bu iki ayette Allah din uğruna savaşanları, Müslümanları yurtlarınızdan çıkaranları ve 
çıkarılmalarına yardım edenleri, dost edinmeyi yasaklıyor. Ayette kim onları dost edinirse 
onlar da zalimdir deniyor.)



yurttaşları  olarak,  kimseden  bir  uyarı  beklemeden,  üzerimize  düşen
görevleri kendimiz tespit ederek, yapmak zorundayız…

Sırası gelmişken Kuran’ı Elmalılı Hamdi Yazır’a Türkçeye çevirterek, onu
kolayca anlamamızı sağlayan ulu önderimize teşekkür etmeden geçmek
istemem. O bu büyük hizmeti ile bir taraftan Müslümanlar içinde “ruhban
sınıfı”  oluşmasının  önüne  geçerken,  diğer  taraftan  halka hurafeleri
yüzlerce  yıl  “din” diye  yutturan  yobazların  etkisini  de  azaltmıştır.  Bu
nedenle  “din  bezirganları”  ile  emperyalistlerin  menfaatleri  “Atatürk
karşıtlığı”  noktasında  her  zaman  örtüşmektedir!..  Onların  işbirliği
yaparak, dostluk mesajları  vermeleri  normaldir.  Normal  olmayan bizim
onların değirmenine su taşımamızdır!..

Bir  başka  ilginçlik  de  şudur  ki:  “yarı  başkanlık”  sistemi  olarak  da
nitelendirilen  Arap  dünyasının  baskıcı  yönetimleri  devrilirken,  bizimkiler
“başkanlık”  sistemine  geçmek  için  zemin  yoklaması  yapmaktadır!..
Anlaşılan başkan iken “devrilmek” daha “onurlu” zannediliyor!..

Ali İmran Suresi, 28. Ayet: İnananlar, inananları bırakıp da kâfirleri dost edinmesin. Her 
kim bunu yaparsa, Allah’tan ilişiği kesilmiş olur. Ancak onlardan bir korunma yapmanız 
başka. Allah, sizi kendisinden korkmanız için uyarıyor. Sonuçta gidiş Allah’adır.
Nisa Suresi, 139. Ayet: Onlar ki, müminleri bırakıp kâfirleri dost ediniyorlar; onların 
yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Oysa izzet ve şeref, tamamıyla Allah’a aittir.144.Ayet: 
Ey iman edenler, müminleri bırakıp da kâfirleri başınıza geçirmeyin! Kendi aleyhinizde 
Allah’a açık bir saltanat vermek ister misiniz?
Maide Suresi, 51. Ayet: Ey iman edenler, Yahudilerle Hıristiyanları dost edinmeyin! Onlar, 
birbirlerinin dostlarıdırlar. İçinizden her kim onlara yardaklık ederse, muhakkak o da 
onlardandır. Allah ise zulmedenleri doğru yola çıkarmaz.57.Ayet: Ey iman edenler, 
ne sizden önce kitap verilenlerden dininizi eğlenceye alıp oyuncak yerine koyanları ne de 
kâfirleri dost tutmayın! Allah’tan korkun, eğer inananlar iseniz.
Tevbe Suresi, 11. Ayet: Eğer tevbe edip namazı kılar, zekâtı verirlerse din kardeşiniz 
olurlar. Bilecek bir topluluk için biz ayetlerimizi daha çok açıklarız. 12. Ayet: Ve eğer 
antlaşma yaptıktan sonra yeminlerini bozar ve dininize saldırıya kalkarlarsa, o küfür 
öncülerini hemen öldürün. Çünkü onların yeminleri yoktur, belki vazgeçerler.
Enam Suresi, 82. Ayet: İman edip de imanlarını bir haksızlıkla karıştırmayan kimseler, işte 
korkudan emin olmak onların hakkıdır ve hidayete erenler de onlardır.



SON HAMLE: KALE VE MAT!..
 Bırakın  Kars’taki  “ucube”  heykeli  yıksın  Erdoğan,  günü  gelir  yenisi
yaparız…

“Aksırıp  tıksırıncaya”  kadar  içmeyebiliriz;  içkiyi  hepten  yasaklasa  ne
yazar?..

“Muhteşem Yüzyıl” dizsini de kaldırıversin bir akşam üstü; yerine “Kırık
Testi” dizini koysunlar. Hatta 7yaşın üstündekilere izleme mecburiyeti de
koyabilir, buna da ses çıkarmayalım bir süre!..

Apo’yu da affetsinler göz göre göre, onu da görmeyiverelim biraz…

Hizbullah yöneticilerini  serbest  bırakmışlar,  canları  sağ olsun!..  Bırakın
gitsinler gidebildikleri yere kadar. Dışarıdakileri sanki daha mı az tehlikeli?
Ha bir eksik, ha bir fazla ne fark eder ki?..

Kayseri ve Elazığ Belediyelerindeki  yolsuzluk olaylarını  da bir  kalemde
geçelim bugün. Hatta bir kalemde geçilecek belediyelerin başına, Ankara
Büyükşehir Belediyesi’ni de yerleştirelim… Onun da işi görülsün. Ne olur
sanki?..

Adalet Bakanlığı belge gizlemiş diyorlar,  ilk defa yaptıkları  bir şey mi?
Onu da görmeyiverin…

Kız öğrencilerle erkekler arasındaki mesafeyi, isterse 2 metreye çıkarsın
hükümet… Ne fark eder ki!..

“Aile hekimliği” bir  işe  yaramamış;  ona  da  kafanızı  takmayın.  Nasılsa
“aile imamları”nın evinize kadar geleceği günler yakındır…

Bugün her isteğine “eyvallah” diyebiliriz bu hükümetin…

Bu konularda  Başbakan  ile  tartışmaya  girilmeyeceğini  çok  iyi  öğrendik.
Onunla “polemiğe” girenler kaybedecekleri kesin!..

O nedenle bunların tümünü bir kalemde GEÇİYORUZ!..

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/son-hamle-kale-ve-mat/


Hükümetin gözden kaçırmak istediği, hayati öneme sahip başka bir şeyler
var, onları görelim artık:

AKP bir yasa değişikliği ile “karşı devrimi” tamamlamak istiyor…

Duydunuz mu?..

“Son hamleye” bir adım kalmış… O bakımdan bugün sadece o konuyu
masaya yatıracağız!..

Tüm gücümüzle ”karşı devrime” nasıl direneceğimizi konuşacağız!..

Çünkü bu tasarı yasalaşırsa, laik Cumhuriyet tersine çevrilerek, “huni”
gibi başımıza geçirilecek!..

73 milyon hep birlikte, bu büyük taşın altında kalacağız …

***

BAŞLAYALIM:

Hükümetin 12 Eylül 2010 Halkoylamasının sonuçlarına göre, “Anayasa
Mahkemesi’nin  Kuruluş  ve  Yargılama  Usulleri  Hakkında  Yasa
Tasarısı” hazırlaması  gerekiyordu  ve  bu  tasarıyı  hazırladı.
Halkoylamasında “evet” oyu verenlerin çoğu anımsamayabilir(!) bu son
derece  normaldir;  çünkü  onlar  ne  için  oy  verdiklerini  o  zaman
bilmiyorlardı…  İşte  o  halkoylamasında  oyladığımız  maddelerden  biri  de
“bireysel başvuru” hakkının tanınmasıydı…

Bu  hakkın  tanınması,  gerçekte  bir  hak  tanımaktan  çok,  var  olan bir
hakkın  geri  alınması ya  da  kullanılmasını  engellemek anlamına
gelmektedir.  Zira  bu  “bireysel  başvuru  hakkı”  Avrupa  İnsan  Hakları
Mahkemesi’ne  yapılacak  olan “bireysel  başvuru”nun önüne bir engel
olarak  konulmuştur!  Bu defa  yargısal  yolu tüketebilmek için,  Anayasa
Mahkemesi’ne  yapılan  başvurunun  sonucunu,  beklenmek  zorunda
kalınacaktır.  Diğer  işlerinin  yanında  bir  de  “bireysel  başvuru”larla
uğraşacak olan Anayasa Mahkemesi’nden, ne zaman karar çıkabilir? Bunun
çok uzun zaman alacağı kesin olduğundan, “bireysel başvuru” ile bize
bir hak verildiğini söylemek yerine; var olan bir hakkımızın kullanılmasını
engellemekten söz etmek daha doğru olacak. Ne var ki, bugünkü konumuz
bu değil.  “Bireysel başvuru” hakkından yola çıkılarak, yapılmakta olan
yeni  yasa  ile rejimi  kökünden  değiştirmek olanağı  elde  edilmiştir!
AKP’nin “kansız darbe”si bu şekilde tamamlanmış olacak!.. Bu nedenle
diğer  konular  bir  tarafa  bırakılıp,  dikkatler  bu  husus  üzerinde
yoğunlaşmalıdır…

Biliyorsunuz ki 12 Eylül 2010 günü oylamaya katılanların %58’i (bu oran
toplam  seçmenin  %42’si  kadardır)  Anayasa  Değişikliklerine  “evet”
demişti.  Böylece  Anayasa  Mahkemesi’nin görev ve  yetkilerinin
belirlenmiş  olduğu 148.  maddenin  birinci  fıkrasına,  Ek 18.  madde  ile
“bireysel başvuruları karara bağlar” cümlesi eklenmiştir. Aynı şekilde
148.  maddeye bir de 3.  fıkra eklenerek “bireysel başvuru hakkının”
kapsamı  belirlenmiştir.  Buna  göre,  bireysel  başvuru  hakkı,  Anayasa  ile
güvence altına alınmış olan temel  hak ve özgürlüklerden,  Avrupa İnsan
Hakları Sözleşmesi kapsamında kalanlar ile sınırlandırılmıştır. Bu temel hak



ve özgürlüklerin  neler  olduğunu anlayabilmek için  Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’ne bakmak gerekir…

(Meraklılar için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Evrensel İnsan
Hakları Beyannamesi’ni ekte veriyorum.)

Bu belgelerle güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerden herhangi
birinin “kamu gücü” tarafından ihlal edildiği iddiası ile herkes, Anayasa
Mahkemesi’ne  “bireysel  başvuruda”  bulunabilecektir.  Bireysel
başvuruya  ilişkin  usul  ve  esasların  kanunla  düzenleneceği  yine  bu
değişiklikle Anayasa hükmü haline getirilmiştir.

Hükümet  “bireysel  başvuru”nun  usul  ve  esaslarını,  Anayasa
Mahkemesi’nin Kuruluş ve Yargılama Usulleri Hakkında Yasa Tasarısı içinde
düzenlemiştir.  Tasarının 45 ila 50’nci  maddeleri,  bireysel  başvuruya
ayrılmış olup, yürürlük tarihi 29.09.2012 olarak belirlenmiştir.

“Bireysel başvuru hakkı” ilk bakışta kulağa çok hoş geliyor. Bu hakkın
Anayasal  güvenceye  bağlanarak  tanınmış  olması,  Avrupa  İnsan  hakları
Mahkemesi’ne bireysel başvuruya engel teşkil etmediği için ilave bir yol
gibi görünüyor. Gerçekten de öyle midir? Bugün bu sorunun yanıtı ile de
ilgilenmeyelim.  Anayasa  Mahkemesi’ne  yüklenen yeni  görevle birlikte,
yargı sistemimizde ne gibi temel değişiklikler meydana geliyor, asıl onları
görmek gerekir. Sonuçta söyleyeceğimiz söz: “Yargı erkinin fonksiyonel
olarak”  niteliğini  idareye  terk  edeceği  ve  göstermelik  hale  geleceği”
olabilir mi? Bunu şimdiden söylemeyelim…

Beni izlemeye devam edin:

Tasarının “bireysel başvuru” ile ilgili en önemli maddesi 50. maddedir.
Bu maddenin 1. fıkrasında:

“Esas  inceleme  sonunda  başvurucunun,  hakkının  ihlal  edildiğine  ya  da
edilmediğine  karar  verilir.  İhlal  kararı  verilmesi  halinde  ihlalin  ve
sonuçlarının  ortadan  kaldırılması  için yapılması  gerekenlere de
hükmedilebilir” denmektedir!..

Dikkat  edilirse  bu  madde  ile  getirilen  düzenlemeye  göre,  yüksek
mahkemeye  “yerindelik  denetimi”  yapma  yetkisi  verilmektedir.
(Danıştay  kararlarında  yerindelik  denetimi, idarenin  yerine  geçerek
karar verme olarak nitelendirilmektedir.)  Örneğin “hak ihlali” bir idari
işlemden  kaynaklanmışsa,  mahkeme  bu  işlemi  iptal  ettikten  sonra,
yapılması gereken işlemin ne olduğuna da hükmedebilecektir. Hali
hazırda  idare  hukukumuzun  temel  prensipleri  arasında  olan;
“mahkemelerin  yerindelik  denetimi  yapamayacağı”  kuralı,  bu
düzenleme  ile  ortadan  kaldırılmaktadır!  Böylece  Anayasa  Mahkemesi,
idarenin yerine geçerek, işlem tesis edebilecektir!..

“Bireysel  başvuru”  üzerine  verilecek  olan  kararlar, 6.  fıkra  hükmüne
göre;  yasama,  yürütme  ve  yargı  organları  ile  gerçek  ve  tüzel  kişileri
bağlayacağından,  Anayasa  Mahkemesi  yeni  haliyle,  idarenin  yetki  ve
görev alanına kolayca el atabilecektir! Hukuk Fakültelerinde “fonksiyon



gaspı”0 olarak öğretilen ve “yok” hükmünde kabul edilen, başka bir ifade
ile hukuken “yokluk ile malul” olan (yetki gaspı ve  yetki tecavüzü)
gibi eylemler, yasal hale getirilmiş olacaklardır!..

Anayasa’nın 125.  Maddesi(*) ile  İdari  Yargılama  Usulü  Kanunu’nun  2.
maddesinin0 yasakladığı “yerindelik denetimi” bu yasanın 50. maddesi
ile Anayasa Mahkemesi’ne serbest bırakılmış olacaktır!..

50. maddenin 2. fıkra ile getirilen: “İhlalin bir mahkeme kararından veya
idari işlemden kaynaklanması durumunda, ihlale neden olan karar ya da
idari işlemin iptaline karar verilebilecektir” şeklindeki düzenleme ise,
insana küçük dilini yutturacak kadar tehlikelidir!..

Görüldüğü gibi bu madde ile Anayasa Mahkemesi’ne verilen yetki oldukça
genişletilmiş  ve  mahkeme  bir  tür  “süper temyiz  mahkemesi”  haline
getirilmiştir…  Temyiz  mahkemeleri  olan  Yargıtay  ile  Danıştay  (Askeri
Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni de bu kapsamda düşünmek
gerekir)  istinaf  mahkemesi  konumuna getirilmiş  olacaklar.  Ayrıca  İstinaf
Mahkemeleri  de  var.  İki  kademeli  istinaf  mahkemelerinin  üzerinde,  bir
“Süper Temyiz Mahkemesi”!.. Üstelik yürütmenin etkisine açık, üyeleri
arasında  yargıç  olmayanlar  var!  Yargıda  tam  bir  karmaşa  ve  “kaos”
yaşanacağı gün gibi ortadadır…

Anayasa  Mahkemesi,  Yargıtay,  Danıştay’ın  “onama”  kararlarını iptal
ettiğinde, ortaya nasıl bir durum çıkacaktır?..

Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Danıştay’ın (Askeri
Yargıtay’ın ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’nin) “onama” kararlarının
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 Fonksiyon Gaspı: Yasama, yürütme ve yargı fonksiyonlarının görevlerinin neler 
olduğu yani neleri yapıp, neleri yapamayacakları kanunlarla belirlenmiştir. İşte bu 
organlardan herhangi birisi kanunlar gereği yapamayacağı bir işlevi yapar diğer 
organın görevine taşarsa Fonksiyon Gaspı söz konusu olur
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 İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNUMadde 2
1. (Değişik: 10.6.1994 – 4001/1 md.) İdari dava türleri şunlardır:
a) (İptal: Anayasa Mahkemesinin 21.9.1995 tarih ve E: 1995/27, K: 1995/47 sayılı kararı 
ile; Yeniden Düzenleme: 8.6.2000-4577/5 md.) İdari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, 
konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için 
menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları,



“iptaline” karar verebilecektir!.. Hukukumuzda, “iptal kararları”nın, iptal
edilen  işlemin  hiç  yapılmamış  gibi,  en başa  dönecek  şekilde  hüküm ve
sonuç doğuracakları  açıktır.  Dolayısıyla  Anayasa Mahkemesinin  vereceği
iptal kararları da aynı şekilde hüküm ve sonuç doğuracaklardır. Bir başka
ifade  ile birinci  derece mahkemesinden  başlayarak, temyiz
mahkemesine kadar yaşanan yargılama süreci,  bir  çırpıda yok sayılarak
başa döndürülmüş olacaktır. Bu durumda Anayasa Mahkemesi, dosyayı ilk
derece mahkemesine  gönderebileceği  gibi, ilk  derece  mahkemesi
yerine geçerek, kendisi  de karar verebilecektir.  2’nci fıkranın: ”Kararın
iptal edilmesi kendiliğinden hak ihlalini ortadan kaldırmazsa yargılamanın
yeniden yapılmasına hükmedilir” şeklindeki ikinci cümlesinden anlaşılan
budur. Yargılamanın yeniden nerede yapılacağı ise Anayasa Mahkemesi’nin
inisiyatifine bırakılmıştır…

45. maddenin 2. fıkrası: “İhlale neden olduğu ileri sürülen işlem, eylem
ya  da ihmal için  kanunda  öngörülmüş  idari  ya  da yargısal  başvuru
yollarının tamamının  bireysel  başvuru  yapılmadan  önce  tüketilmiş
olması gerekir” şeklindedir. Başvurucunun, adli veya idari yargı yoluna
başvurarak, davasını Yargıtay veya Danıştay’a kadar getirmiş olması ve
bu  “yüksek”  (artık  yüksek  değiller)  mahkemelerin  “onama”  şeklinde
vereceği  kararı  alarak, yargı  yolunu  tüketmesi gerekecektir.  Ancak
bundan  sonra  “bireysel  başvuru”  hakkını  kullanabilir.  Düzenlemede
başvurunun  en  geç  ne  kadar  süre  içinde  sonuçlanacağı  hakkında  bir
hüküm yoktur.  O husus da belirsizdir. 10 yıl  mı  olur, 20 mi  onu kimse
bilemez. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru ise, ancak bu süre
geçtikten  sonra  olabilir.  Bu  durumda  başvurucunun  torunları  kararı
görebilirlerse şanslı sayılırlar!..

3. fıkrada: ”İhlal, bir kamu gücünün kanunen yapması gereken bir işlemi
yapmamasından  kaynaklanmışsa,  Mahkeme,  kararının hangi  makam
tarafından yerine getirileceğini ve  özel  durumlarda kararın yerine
getiriliş şeklini  belirleyebilir” denmektedir. Bu maddenin gerekçesinde:
“İhlalin  bir  kamu  gücünün  kanunen  yapması  gereken  bir  işlemi ihmal
etmesinden  kaynaklandığı  belirlenmişse,  buna  ilişkin  işlemin  nasıl
yapılacağını düzenlemektedir” denerek, kamu gücü kullanan makamların,
“ihmal” suretiyle meydana getirecekleri hak ihlalleri ile ilgili hususların da
dava konusu edilebileceği belirtilmiştir. Bu kavram belirsizdir. İdarenin
“takdir  yetkisi”  göz  önünde  tutulduğunda  bu  alanın  ne  kadar geniş
olduğu  açıklamaya  bile  gerek  yoktur.  Asıl  önemli  olan  kamu  gücünü
kullanan  makamların,  işlem  ve  eylem  yapmadığı  bütün  alanlarda,
Mahkemenin  “ihmal”  görmesinin  olasılık  dâhilinde  bulunduğudur.
Mahkeme, idarenin ihmal suretiyle eksik bıraktığı alanlarda “ne yapılması
gerektiğine”  karar  verebilecek  yetkilerle  donatılmıştır.  Avrupa  İnsan
Hakları  Sözleşmesi  ve  eki  Protokoller  çerçevesinde  düşünüldüğünde,
Evrensel  İnsan  Hakları  Beyannamesi  de  işin  içine  girecek  ve  ihmal
suretiyle ihlal edilebilecek çok sayıda hakkın söz konusu olduğu ve buna
bağlı olarak da bir o kadar dava ortaya çıkacağı anlaşılmaktadır. Örneğin:
Bir “özelleştirme” yapmak gerekirdi(!) de hükümet gecikerek veya ihmal
ederek bunu yapmadı  ise,  bundan dolayı  hak  kaybına  uğradığını  iddia
eden  gerçek  veya  tüzelkişi,  “bireysel  başvuru”  hakkını  kullanabilecek
midir?.. Bu konuda sınır nereye göre belirlenecektir? Yasada bu sorunun da



yanıtı verilmiş değildir.  Dolayısıyla Anayasa Mahkemesi’nde sınırsız dava
açılma  olasılığı  ortaya  çıkartılmıştır.  Bu  iyi  bir  şey  midir?  Asla  değildir.
Çünkü pek çok davanın bir tek mahkemede birikmesi, hem karar verilme
sürecini  uzatır,  hem  de  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi’ne gerçek
“bireysel başvuru” olanağını geciktirir. “Geciken adalet, gerçekleşmeyen
adaletten farksızdır”!..

Üçüncü fıkra hükmünde Mahkeme’nin “kararın yerine getiriliş şeklini
belirleme”sinden de söz edilmektedir.

Bu ifade ile anlatılmak istenen nedir?

Kararın yerine getiriliş şeklini belirleme hususunu, “yerindelik denetimi”
kavramı  içinde  değerlendirmek  gerekir.  Ortaya  çıkan  zarardan  dolayı,
idareyi sadece tazminata mahkûm etmekle bırakmayıp, kararı ne şekilde
yerine getireceğine de karar verilecektir. Bu idarenin “takdir yetkisini”
elinden alıp,  idare  yerine geçerek “yerindelik denetimi” yapmakla  eş
anlamlıdır.  Başka  bir  ifade  ile  yargının  yürütme  fonksiyonunu  gasp
etmesidir…

AKP hükümeti,  iktidardan  düşme  olasılığına  karşı, Yüce  Divan’da
yargılamaktan kurtulmanın önlemini de bu tasarı ile almıştır! Bu kadarla
kalmayıp,  Yüksek  Mahkemeye  “yerindelik  denetimi”  yapma  yetkisini
tanıyarak,  iktidardan  düştükten  sonra  dahi,  yarım  bıraktığı  icraatlarını
devam ettirmenin bir yolunu bulmak istemektedir. Tek sorunları kalmıştır. O
da:  Anayasa  Mahkemesi’ni  tam  olarak  ele  geçirmek.  Son  Anayasa
değişiklikleri sonucunda, mahkemeye gönderilen üyeler ile bu mahkemede
önemli ölçüde etkisini artıran AKP’nin, bir dönem daha seçilmesi halinde,
son hamlesini tamamlayacağına kesin gözüyle bakılabilir!..

Görüldüğü  gibi  Anayasa  Mahkemesi,  bu  tasarı  ile  hem  birinci
derece mahkemesinin yargılama yetkisine sahip olmaktadır; hem
de  temyiz  mahkemesinin  görev  ve  yetkisini  üzerine  almış
olacaktır…

Diğer yandan “yerindelik denetimi” de yapabilecektir. Ortaya çıkan bu
tablo  içinde  “bağımsız”  yargıdan  söz  edilemeyeceği  gibi,  “yargı
erkin”nden  de  söz  etmek  oldukça  zorlaşmıştır.  Zira  Anayasa
Mahkemesi’nin  üyelerinin  seçimi,  büyük  ölçüde  TBMM ve
Cumhurbaşkanı’nın kontrolüne geçmiş olmakla; bu mahkemenin üyeleri
ile Cumhurbaşkanı’nı, yasama organı içinde çoğunluğu olan ve yürütmeyi
elinde  bulunduran  partinin  seçmiş  olması;  yürütmeye, yargı
fonksiyonunu gasp edebilme olanağını  yaratmaktadır!..  Aynı  zamanda
yargının  tepesindeki  yüksek  mahkemeler  (Yargıtay,  Danıştay  ve  Askeri
Yargıtay)  Anayasa  Mahkemesinin,  hiyerarşik  olarak  altına
yerleştirildiğinden, “yargı erki”, top yekun yürütmenin etkisine açık hale
getirilmiş olmaktadır!..

Böyle bir yargının “adalet” dağıtamayacağı kesindir!..

“Adalet” kavramının tarifi, Adalet ve Kalkınma Partisi tarafından yeniden
yapabilecektir. Buna engel olabilecek bir güç kalmayacaktır. Muhtemelen
parti isminin başındaki “adalet” sözcüğü bu tarif içinde yerleştirilecektir!
Sonra işlerine  gelene “adalet” dağıtıp  gelmeye dağıtılmayacaklarından,



bir kesim için “adalet” kavramı ortadan kalkmış olacaktır. Aynı zamanda
“devlet” kavramı da zedelenip, anlamsız hale geleceğinden; devlete olan
güven ortadan  kalkacaktır.  Daha  da  önemlisi,  bundan  sonra  yapılacak
olanları, dizginleyecek bir mekanizmanın bulunmaması, “karşı devrim”i
hiçbir güç önleyemeyecektir!..

O gün AKP, Türk ulusuna ŞAH çekebilir!..

Yasa çıkartmak suretiyle, “karşı devrim” nasıl gerçekleşir, onu o gün hep
birlikte yaşayıp göreceğiz. MAT olmaktan kurtulmak için bir şansımız daha
var: 12  Haziran  2011 günü  yapılacak  olan  seçimlerinde  bu  beladan
kurtulabiliriz…

Aksi halde 13 Haziran 2011’de günü hepimiz için: “Geçmiş olsun, oyun
bitti” diyeceğim!..

 (*) Anayasa Mahkemesi

3. Görev ve yetkileri

MADDE 148.  –  Anayasa Mahkemesi,  kanunların,  kanun hükmünde kararnamelerin ve
Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  İçtüzüğünün  Anayasaya  şekil  ve  esas  bakımlarından
uygunluğunu denetler(Ek: 7/5/2010-5982/18 md.) ve bireysel başvuruları karara
bağlar.  Anayasa değişikliklerini ise sadece şekil bakımından inceler ve denetler. Ancak,
olağanüstü  hallerde,  sıkıyönetim  ve  savaş  hallerinde  çıkarılan  kanun  hükmünde
kararnamelerin  şekil  ve  esas  bakımından  Anayasaya  aykırılığı  iddiasıyla,  Anayasa
Mahkemesinde dava açılamaz.

Kanunların şekil bakımından denetlenmesi, son oylamanın, öngörülen çoğunlukla yapılıp
yapılmadığı;  Anayasa  değişikliklerinde  ise,  teklif  ve  oylama çoğunluğuna  ve  ivedilikle
görüşülemeyeceği  şartına  uyulup  uyulmadığı  hususları  ile  sınırlıdır.  Şekil  bakımından
denetleme,  Cumhurbaşkanınca  veya  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  üyelerinin  beşte  biri
tarafından istenebilir.  Kanunun yayımlandığı  tarihten  itibaren on  gün geçtikten  sonra,
şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i yoluyla da ileri sürülemez.

(Ek: 7/5/2010-5982/18 md.)Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak
ve özgürlüklerinden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi
birinin kamu gücü tarafından,  ihlal  edildiği  iddiasıyla Anayasa Mahkemesine
başvurabilir.  Başvuruda bulunabilmek için  olağan kanun yollarının  tüketilmiş
olması şarttır.

Bireysel başvuruda, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlarda inceleme yapılamaz.

Bireysel başvuruya ilişkin usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Anayasa Mahkemesi Cumhurbaşkanını,(Ek: 7/5/2010-5982/18 md.)Türkiye Büyük Millet
Meclisi  Başkanını,  Bakanlar  Kurulu  üyelerini,  Anayasa  Mahkemesi,  Yargıtay,  Danıştay,
Askerî  Yargıtay,  Askerî  Yüksek  İdare  Mahkemesi  Başkan  ve  üyelerini,  Başsavcılarını,
Cumhuriyet Başsavcıvekilini, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve Sayıştay Başkan ve
üyelerini görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla yargılar.

(Ek:  7/5/2010-5982/18  md.)Genelkurmay  Başkanı,  Kara,  Deniz  ve  Hava  Kuvvetleri
Komutanları  ile  Jandarma Genel  Komutanı  da  görevleriyle  ilgili  suçlardan  dolayı  Yüce
Divanda yargılanırlar.

Yüce Divanda,  savcılık  görevini  Cumhuriyet Başsavcısı  veya Cumhuriyet Başsavcıvekili
yapar.

(Değişik:  7/5/2010-5982/18  md.)Yüce  Divan  kararlarına  karşı  yeniden  inceleme
başvurusu  yapılabilir.  Genel  Kurulun  yeniden  inceleme  sonucunda  verdiği  kararlar
kesindir.

Anayasa Mahkemesi, Anayasa ile verilen diğer görevleri de yerine getirir.



ANAYASA

125. Madde 4. Fıkra:

(Değişik:  7/5/2010-5982/11  md.) Yargı  yetkisi,  idarî  eylem  ve  işlemlerin  hukuka
uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup,  hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde
kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak
yerine  getirilmesini  kısıtlayacak,  idarî  eylem ve işlem niteliğinde veya  takdir  yetkisini
kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez.



“HÜR” ADAM!..
“Hür adam” ile öğütlenen esareti kabullenmektir-II

Tartıştığımız konu Said-i Nursi’nin bilgi düzeyi değil. Onun kimliği ve kişiliği
de  bizi  ilgilendirmiyor!  Önce  bu  belirlemeyi  yapalım… Said-i  Nursi’nin
yeterince  tanıdığını  da  sanmıyorum!  Tartıştığımız  “hür  adam”  filmi  ve
verdiği mesajlardır. Yani filmin nereye hizmet ettiğidir bizi ilgilendiren.
Oradan  yola  çıkarak  üstadınızın,  sağlığında  nereye  hizmet  ettiğini  de
söyleyebiliriz…

Öte  yandan,  en  çok  ahkâm kesenler  filmi  izlemeyenler.  Anlaşılan  onlar
önceki  ezberlerini  tekrar ediyorlar.  Anlattıklarını  filmde de göremezsiniz.
Ama benim seçtiğim cümleler orada yüksek sesle söyleniyor. Bilerek ve
kanıtlara dayalı halde söylüyorum sözlerimi. Bir önceki paylaşımda, Said-i
Nursi’nin  diğer  yanlarına  da  kısaca  anlatmıştım.  Önümüzdeki  günlerde
gerek olursa, onun bilinmeyen başka yanlarını da anlatabilirim.

Ezbere konuşmuyorum. Elimde bazı kanıtlar var. Hem de onun el yazısı ile
kaleme alınmış yazılar.  Pek çok kişi  ise onun risalelerinden yola çıkıyor.
Okudukları  temel  kaynak  öğrencilerinin  hakkında  yazdığı  anılardır.  Her
neyse konuyu Said-i Nursi  üzerinden tartıştığımız zaman, asıl söylemek
istediklerimiz gözden kaçar…

Bir kere şurası kesindir:  üstadınız laiklik ve cumhuriyet karşıtıdır.  Bu
durumu filmde de özellikle öne çıkartılıp vurgulanıyor.  Bu yanıyla adeta
övünülüyor. Umarım siz başka(!) Bir Said-i Nursi’den söz etmiyorsunuz!
Öyle birini de ben duymadım zaten! Sizin konuşurken gizlediğiniz konular
filmde  gizlenmiyor… Üstadınızın  karşı  geldiği;  sadece  kravat,  şapka  ve
Türkçe ezan değil.  Latin harflerine de karşıdır,  yeni  takvime de. Hukuk
devrimine, kadın haklarına da karşıdır Said-i Nursi hocanız…

Filmde  bunlar  “es”  geçilip,  karşı  olduğu  konular  “sarık”  ile
sınırlandırılmıştır! Kravatla alay edilmesi temel konuları gizlemek içindir.
Çağdaşlığa  ve  yenileşmeye  karşı  olduğunu  gizleyememiş  yapımcılar.

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/hur-adam/


Olayları  kendi  nesnelliği  içinde  değerlendirenler  bu  durumu  rahatlıkla
görebiliyor; siz neden görmek istemezsiniz, anlamamız mümkün değildir…

Özünde  “hukuk  devrimi”  ile  “kadın  haklarına”  karşıdır  “nurculuk”
dediğiniz karanlık düşünce!… bir başka ifade ile “şeriatı” savunmaktadır
üstadınız. Şeriat  ise  sadece Kuran ayetleri  değildir. Hadis, kıyas ve
icma-i ummet (içtihatlar) de şeriata dâhildir! Hukukunu bu dört kaynağa
göre “dizayn eden” devlet, şeriat ile yönetiliyor demektir. Böyle bir rejim
için  “teokratik“tir  denir.  “Hür Adam”  filminde  şeriatı  temsil  eden
“sarıktır“.  Sarığı  çıkarmamak  uğruna,  başımı  (bin  tane  olsa  binini  de)
veririm ne demektir? Mübalaa sanatı mı yapıyor Said hocanız?..

Laik devlet düzenini kabul etmemek bir tercihtir elbette. Bunu dürüstçe
ortaya  koyduğunuz  vakit,  sorun  yoktur.  Ama tam tersini  anlatırsanız,  o
zaman  hocanızı  size  anlatmak  bize  düşer!  İşte  ayrıldığımız  nokta  da
burasıdır.  Yoksanız  hocanız  “âlim”miş,  takva  sahibi  imiş,  bağış  kabul
etmezmiş, merhametli imiş, fen ilimlerinin okunmasına karşı değilmiş kime
ne?  Bunlar  bir  şey  ifade  etmez.  Onun  ibadeti  Allah  ile  arasındaki  bir
meseledir. Kimseyi de ilgilendirmez…

Sonuç olarak denebilir ki; üstadınız başta demokratik laik cumhuriyet
olmak üzere, Atatürk Devrimlerinin tümüne karşıdır!

Gelelim Atatürk ile karşılaşma meselesine: tarihte ve kayıtlarda öyle bir
karşılaşma yoktur. Bu söylenti tamamen uydurmadır. Zira Mustafa Kemal
Atatürk Meclis Başkanı, Başkomutan ve Cumhurbaşkanı olarak; daha ilk
günden bu yana (yaveri Salih Bozok’a) hem anı defteri tutturmuştur, hem
de  devlet  geleneğinden  geldiği  için,  bütün  ziyaret  kayıtlarını.  Resmi
defterler arşivlerdedir. Öyle ki, yolda giderken kendisine ayran ikram eden
köylü  kadının  adı  dahi  bu  kayıtlara  alınmıştır.  Hatta  çiftliğin  bahçesine
kadar  gelip,  onu  görmek  isteyen  şehit  anası  bir  kadının,  çıkını  içinde
getirdiği peynir de yazılmıştır! “suratına kapıyı çarparak” odasını terk
edecek  kadar  gözü  kara  bir  adamı,  ulu  önder  “es  geçmezdi”.  Böyle
saçma fikirlere inanmayın!..

Aynı  şekilde İsmet  Paşa’nın  tuttuğu  günlük  notlar  da  kızı  tarafından
ziyaretçilerle  paylaşılmaya başlanmıştır.  Bir  daha Ankara’ya  geldiğinizde
Pembe Köşke gidip görebilirsiniz. Milli Şef, evine akşam alınacak 1 kg
mercimeği bile  kayıt  altına  almıştır.  Devlete  ait  işler  ise,  en  küçük
ayrıntıları  ile  kayıtlıdır.  Ayrıca  onların  hiç  bir  arkadaşı  anılarında, Said-i
Nursi’nin  Atatürk  ile  karşılaştığından  söz  etmemiştir!..  Mecliste  bir
konuşma yapmış olabilir. Benim kişisel yorumum şudur: kurtuluş savaşına
destek vermeyen diğer arkadaşları gibi, zaferden sonra Ankara’ya o da
gelmiştir.  O günlerde Atatürk’ten kurtulmak isteyen muhalifler,  ona kol
kanat germiş olabilirler. Ziya Hurşit’i de el üstünde taşımışlar uzun süre.
Onun gibi bir şey. Saltanat ve hilafeti geri getirebilmek için hey yolu
denediler bilirsiniz. Hiç kuşku yok ki, arkalarında padişah da vardı… Ama
istediklerini  yapamadılar.  O sıralar Mustafa Kemal’in silah arkadaşları  ile
yolları  ayrıldı.  Bunları  birbirine  karıştırmayın.  Çünkü  milli  mücadelede
onlar  başından  beri  vardı.  Ama  üstadınız  aralarında  hiç  bir  zaman
bulunmadı!..



Atatürkçü  düşünceden  “Cumhuriyet  karşıtları”  bir  gün  rövanş
alınabilecek mi? Onu bilemem, yaşayıp göreceğiz. Ama böyle bir eylemin
içinde doludizgin koştuğunuz görülüyor! Neden? Sizi ibretle izliyoruz, sizin
için  üzülüyoruz  da…  başarısız  olmanız  için  elimizden  geleni
yapacağımızdan hiç kuşkunuz olmasın!..

Her neyse, üstadınızın Atatürk ile karşılaşması yukarıda anlattığım gibidir.
Size anlatılanlar  öğrencilerinin uydurduğu veya hocanızın  öğrencilerine
anlattığı yalanlardır. Biliyorsunuz “şeyh uçmaz onu müritleri uçurur…”
hocanızı uçurmadıklarına şükredin!..

Said-i  Nursi kurtuluş  savaşını  desteklemiş  değildir! Madalyasını Rus
savaşına  katılması  nedeniyle  almıştır. Alay  müftüsü olarak  katıldığı
orduda,  bir  süre  sonra,  alay  komutanlığına  getirilmiş  ve  Ruslara esir
düşmüştür. Firar edip İstanbul’a geldiğinde padişah tarafından 150 lira ile
ödüllendirildi.  Bir  de madalya  verildi  kendisine.  Padişahın “tuttuğu” bir
adamdır.  Bu doğru olabilir.  Nitekim daha sonra 5.000 kuruş maaşa da
bağlanmıştır!..

Ankara’ya hemşerisi ve arkadaşı olan milletvekillerinin (onunla aynı kafada
çok  milletvekili  vardı) daveti üzerine  gelmiş  ve  Gar’da  yine  onlar
tarafından  karşılanmıştır.  Atatürk’ün  mecliste  olmadığı  bir  gün,  o
milletvekillerinin teklifi üzerine mecliste bir de konuşma yapmış olabilir. Bu
olay  büyütüldüğü  kadar  önemli  değildir.  Bu  konuşmasında Atatürk’e  ve
Cumhuriyet’e  dizdiği övgüler,  kendisini  önemsetmek  içindir!..  Rica
üzerine yapılmış bir konuşmadır. Çünkü laik bir sistemde “mollaların” bir
değerinin  kalmayacağını  bilmektedir!..  Mebus  olmayan  ve  meclisin  de
davet etmediği birinin, mecliste konuşması mümkün mü? Nedense böyle
yalanlara hemen inanırsınız!. Sonuç olarak diyebiliriz ki, Said-i Nursi ne
mecliste  ne  de  Çankaya’da,  hiç  bir  zaman  Atatürk’le karşılaşmış  ve
konuşmuş değildir… bu kesindir!..

Bunun aksine olacak şekilde varsayımlara dayalı olarak anlatılanlar, baştan
aşağıya palavradır…

Gelelim Atatürk’ün karşısında ayak ayak üzerine atıp oturmasına. Bütün
dünyanın  önünde diz  çöktüğü bir  başkumandanın  karşısında,  Bitlisli
hoca Said, ayak ayak üstüne atacak ha!..

Yok daha neler…

Sürgünde  bulunduğu  yerlerdeki  zabitlerin  karşısında  “esas  duruş”
gösteren  imam,  Reisi  Cumhurun  karşısında,  böyle  bir  terbiyesizlik
yapabilecek durumda mıydı sizce? Biraz sıkar!.. Ben böyle bir şeye asla
inanmam;  çünkü  bir  taraftan  da  onun  için  “çok  kibar  bir  adamdı”
diyorlar.  Hangisi  doğru  acaba?  Siz  Said-i  Nursi  Hocanızı  Obama ile
karıştırıyorsunuz  galiba…  Bütün  dünyanın  saygıyla  önünde  eğildiği  ulu
önder Mustafa  Kemal  Paşa’nın,  bir  de kapıyı  suratına  kapatması
sahnesi var ki, buna (acı acı ) gülerim işte!..

Bu filmle Mustafa Kemal mi sıradan bir lider gibi gösterilmek istenmiştir,
yoksa üstadınız hak etmediği kadar büyük mü gösterilmiştir?.. Peki ama
neden? Bunu hiç düşündünüz mü?..



Hocanız birlikte görev yaptığı ve bugün şeriatçıların ilk İslam “akademisi”
olarak kabul ettikleri “dar-ül hikmeti-il İslamiye” adlı birimde, Mehmet
Akif ve  Elmalılı Hamdi Yazır ile birlikte aylık 5000 kuruş ücret alarak
komisyon üyeliği yapmıştır. Bu birimi padişahınız efendiniz kurdu. Amacı
halifeliği güçlendirmekti. Sonraları  İngiliz  ve Yunanlılarla işbirliği içine
girmiş  olan  padişah,  kontrolündeki  bütün  kurumları  da  bu  amacını
gerçekleştirmek  üzere  görevlendirdi.  Mehmet  Akif kurtuluş  savaşını
desteklediği için padişah tarafından görevinden alınmış iken, sizin üstad
“dar-ül hikmeti-il İslamiye”deki görevinde devam etti…

Acaba neden?..

Kurtuluş savaşı bittikten sonra Ankara’ya gelen pek çok hilafet yanlısı
vardır.  Said-i  Nursi  de  onlardan  biridir  sadece.  Dolayısıyla  üstadınızın
Ankara’ya  gelmesi  “saltanat ve hilafet”  yanlısı  olması  gerçeğini
değiştirmez. Onun cumhuriyete ve Atatürk’e karşı olmadığını söylemeniz,
inandırıcı değildir. Çünkü “ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz”…

Tıpkı  sizin  tarih  bölümü  öğrencisi  olanların,  tarih  bilmesi
garantilenmeyeceği gibi…

Her  şeyi  bir  yana  bırakabiliriz  bugün.  Peki,  sizler  said-i  nursi’nin
benimsediğiniz  düşünceleri  ile  karşısına  geçtiğiniz Gazi  Mustafa
Kemal’in, Çanakkale’de ve kurtuluş Savaşında, bu vatan için kanlarını
akıtan şehitlerin Başkumandanı olduğunu da mı bilmezsiniz?..

Tanrı  katında şehitler makbuldür olur  da Başkomutanları olmaz mı?..
Hangi  akla  hizmet  edersiniz?  Kurtuluş  ordusundan frar edip,  peşine
takıldığınız adam kimdir?.. Buna cevap verin…

Sizden istenen: biraz insaf, biraz akıl, biraz da anlayıştır…

Gerisini biz Kemalistler hallederiz, hiç merak etmeyin!..



“HÜR” ADAM!..
“Hür adam” ile öğütlenen esareti kabullenmektir-I

Derdinizin Atatürk ile  olduğunu söylemenize  gerek  yok!  Onu biliyoruz.
İğrenç yorumlarınız mahkûm numaranız gibi sırtınıza yazılıdır. Yalnız da
değilsiniz  bu  duruşunuzla.  Bütün  emperyalistler  ve laiklik  karşıtları
sizinledir! Yani sizin cepheniz bizden daha kalabalıktır. Her konuda ulu orta
konuşuyorsunuz;  bu  medeni  “cesaretiniz”  tarih  bilginizden(!)  Mi
kaynaklanıyor?..

Emperyalistlerin, savaşarak kabul ettiremeyeceği pek çok şeyi, Atatürk’e
kabul  ettirdiklerini  söyleyebiliyorsunuz!  Pes  doğrusu!  Ayıptır  ayıp,  insan
biraz utanır!  Bunu söyleyebilmek için sizde, tarih bilgisinin de ötesinde bir
şeyler olması lazım. Ya falcısınız ya da emperyalistlerle sır ortağı!.. Başka
türlü böyle bir iddiada bulunamazsınız!..

Bu  tür  sözlerle  kast  ettiğiniz  “batılı  değerler”  ise,  onları Atatürk’e
emperyalistler kabul ettirmiş değildir. Bu yönde gidiş “hayatta en hakiki
(mürşit) yol gösterici ilimdir” vecizesinin gereğidir. Batının uygarlığını
sahiplenmek, çağdaş olmanın bir sonucudur. Bu Türk milletinin bir kararıydı
o  günler.  Kaldı  ki,  Türk  milleti,  o  sizin  hayranlık  duyduğunuz
emperyalistleri, iki  defa  üst  üste  yenmiştir.  Yenik  durumdaki
emperyalistlerin, Kemalistlere bir şey dayatma veya dikte ettirmeleri söz
konusu olamaz! Bu kadar basit bir şeyi de anlayamadınız mı? Yenilenler ne
zamandan  beri   “mütareke  şartlarını”  belirlemeye  başlamıştır?..
Saçmaladığınız yeter!..

Emperyalist devletlerin “Lozan Barış Anlaşması’nı kabul etmek zorunda
kalmaları,  bu  söylediğimin  en  somut  kanıtıdır.  İşbirliği  içinde  olmaktan
mutluluk  duyduğunuz ABD’nin,  o  anlaşmayı  imza  etmemesi  gelecekte
“büyük devlet” olarak kabul edilme ve ileride “kural koyma” hakkını
küçük  devletlerle paylaşmamak  içindir…  bugün  hiç  bir  büyüklüğü
olmadığı halde ABD’yi “süper devlet” kabul etmeniz de o duruşlarının bir
sonucudur.  Bu  kadarını  da  anlayın  artık!..  Emperyalizmin  önünde
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işlenmemiş bir tarla gibi durmanız için, ne kadar borcunuz var? Söyleyin,
diyetini da biz ödeyelim…

 “hür adam” filminiz izleyenlere “hür insan olma” fikrini vermiyor. Tam
aksine,  emperyalist İngiltere yerine,  emperyalist ABD ile işbirliğine
girenlerin,  “devletlerini”  kurabileceğini  anlatıyor.  Bunu  açıkça  yapıyor
sizinkiler!..  Tıpkı  bir  kısmınızın, Atatürk  karşıtı  olmayı, övünecek  bir
şeymiş  gibi  anlatmanızda  olduğu  gibi…  başka  bir  ifade  ile  söylersek:
Atatürk  ile  derdinizin  olduğunu  söylemenizdeki  gibi..  Derdiniz  nedir
gerçekte?..

Bir  kez  daha  tekrar  ediyorum,  filminizle  verilen  mesaj:  ”İngiltere  ile
işbirliğine  girerseniz  başarılı  olamazsınız;   ama Gandi gibi ABD  ile
işbirliği  yaparsanız  devletinizi  de  kurabilirsiniz”dir!..  Filmin  ana
teması  budur…  bu  mesaj  daha  çok  Kürtlere veriliyor. Talabani ile
Barzani örneklerini  hatırlamak izleyiciye bırakılıyor sadece; onlar henüz
hafızalarda tazeliğini koruyor…

Sonuçta sizin de kabul ettiğiniz gibi, bu savaş; emperyalist devletlerle
Kemalistler  arasında devam ediyor.  Siz  düşüncelerinize  uygun olan
yerde (elbette ki, ABD saflarında hocanızın  arkasında olmanız  beklenir)
konuşlandınız;  bu  görülüyor… o  sizin  tercihinizdir! Ne  var  ki, bu
noktadan itibaren bize yurtseverlik taslayamazsınız! Bize akıl vermeye de
kalkışmayın!..  Tarih  içinde  bu  topraklar  üstünde  yaşayıp  da düşmanla
işbirliğine girenlere her zaman rastlanmıştır. Ha bir eksik olursunuz, ha
bir fazla… çok da önemli değildir…

Aynı  şekilde  hocanız Fetullah’ın Pensilvanya’da  konuşlanmasına  da
kimse bir  şey demiyor!..  Onunki  de bir tercihtir şüphesiz.  “seyahat ve
yerleşme hürriyeti” diye bir  hürriyet  var.  Bu hocanız da hürriyetini  öyle
kullanıyor!.. Ayrıca, her düşünce kendisine daha yararlı ve yakın olan ile
ittifak eder. Bu son derece doğaldır…

Kısaca bize ilan ettiğiniz savaştan kaçmıyoruz; savaş kabulümüzdür!..

Dilerseniz  yeri  gelmişken  bir  de  kanıt  sunayım  size.  Dinleyecek  kadar
sabrınız  ve  cesaretiniz  umarım  vardır.  “Mavi  Marmara  baskı”nı
hatırladınız  değil  mi? AKP  hükümeti  (danışıklı  veya  değil,  onu
bilemiyorum)   ağzından  tükürükler  saçarak,  İsrail’e  karşı  “en  sert”
şekilde  tepkisini  ortaya  koyduğu  günlerde,  sizin Fetullah  hocanız:
”otoriteye karşı gelmemek lazım” demişti… anımsadınız mı?..

Uluslararası sularda otorite kimdir?

Bu  soruya  verilecek  bir  cevabınız  var  mı?  Bize  göre  o  sularda  hiç  bir
devletin  egemenlik  hakkı olmadığı  için, otorite  Allah’tır..   Allah
sözcüğünü zorunlu  kaldığım  için  kullandım.  Yoksa  sizin  gibi din
sömürüsü yapıyor değilim! Fetullah Hoca’nıza göre, kimseye ait olmayan
bu denizlerde, İsrail veya ABD otoritedir! Hocanız görevini sizden daha
iyi yaptı!.. Bütün İslam dünyasına: hiç bir devlete ait olmayan uluslar
arası Allah’ın sularında, otoritenin ABD olduğunu kabul etmelerini
öğütledi!.. “ağzına sağlık!..”

Yoksa siz aksi fkirde miydiniz?..



Bak sen şu işe!..

“hayır,  öyle  demek  istemedi”  dediğinizi  duyar  gibiyim.  O  zaman
açıklayın bakalım, hocanız bu sözleri ile ne anlatmak istedi?..

Sıkıştığınız  her  yerde “din ve dince kutsal sayılan değerleri” satışa
çıkartıyorsunuz!  Satacak  bir  şeyiniz  kalmadı  mı?   Doğruyu  söylemek
gerekirse, sizin ve içinde bulunduğunuz işbirlikçi grubun dinle bir ilginiz
yoktur!..

“Kuran’ın,  düşman  devletlerin  boyunduruğu  altına  girmeye, izin
vermeyen ayetleri ile son hak dinin İslam olduğuna ilişkin ayetlerini,
inanan insanlara “unutturmakla” görevlendirildiniz!?.. Farkında değilseniz
bile yaptığınız iş budur!. Göreviniz: Müslümanların emperyalist devletlere
karşı  oluşan  direncini  kırmak!..   İsterseniz  bu  dediğimin  (ayetlerin)
örneklerini de tek tek sayabilirim size…  emperyalizme karşı direnen diğer
güç  “ya  istiklal  ya  ölüm”  şiarını  benimseyen  Atatürkçü  düşüncedir,
Kemalistlerdir!..  “Atatürkçü  düşünceyi”  halkın  gözünde  küçültmek
için,  yürüttüğünüz faaliyetleri  de az önce sözünü ettiğim ayetlerle  aynı
kapsamda değerlendirmek gerekir…

Bu işi ne kadar da severek yapıyorsunuz!.. Amacınıza ulaştığınız gün; 780
bin  kilometrekarelik  Türkiye  “bütün  uçakların”  sorunsuz   ve  kontrol
kulesine  ihtiyaç  duymadan  inebileceği,  bir  uluslararası  hava  limanı
olacaktır!.. O günler için bugünden gözünüz aydın olsun!.. 

O  gün hocanızla birlikte limana inersiniz!..

Sizi “karşılamaya” gelenler arasında ben de olacağım!?..

“ılımlı İslam” , “dinler arası diyalog”  ve “medeniyetler buluşması”
adları  ile  yürütülen  projelerin  tümü bu  amacı gerçekleştirmek  için
yürürlüğe konmuş senaryolardır! Dolayısıyla bir yandan da “şirk” bataklığı
içinde debeleniyorsunuz. Sizin gibilerin,  din ile ilgili  söyleyeceği bir tek
sözü  olamaz.  “din  tüccarlığı”   yaparak,   geleceğiniz  yer  ancak  bu
kadardı… Bütün foyalarınız ortaya çıktı… o bakımdan ne söyleyecekseniz,
dini işe karıştırmadan söyleyin. Din sizin ağzınızda kirleniyor!..

Ayrıca büyük orta doğu projesi denen ve 2 milyona yakın Müslümanın
ölümüne  neden  olan ABD’nin,  bir  müttefiki  olarak; sizin  de  elleriniz
kana bulaşmıştır.  Cebinizde taşıdığınız bop  (yol) haritası,  amacınızı
çok açık olarak ortaya koyuyor. Bu duruşunuzla bize yedi kat yabancıdan
da  yabancısınız…  bizim  rehberimiz,  ulu  önder Mustafa  Kemal
Atatürk’tür… onun  bize  gösterdiği  çağdaş  uygarlık  yolunda  ilerlemeye
devam  edeceğiz.  Ana  ilkemiz  “yurtta  barış,  dünyada  barış”tır…  ne
kimsenin  bir  karış  toprağında  gözümüz  olur,  ne  de  kimseye  bir  karış
toprağımızı veririz!..

O çok önemli sandığınız “hür adam” filminiz, Türk halkına savaşmadan,
sizler gibi ABD’ye teslim olmayı öğütlüyor!  Türk halkı  ile  Ortadoğu
halklarına Saîd-i  Nursi  denen  Cumhuriyet  ve  laiklik  düşmanını  “alim”
olarak satmaya çalışıyor! Onun yolunda gidenlerin, tıpkı Gandi gibi başarılı
olup,  “devlet  kurabileceklerini”  anlatıyor!  Türk  halkına  bugün  için
verilecek olan mesajları böyle saptamış büyük abiniz!..



Seyrettiniz  mi  bu  filmi?   Seyretmeseniz  de  olur.  Çünkü  siz  zaten
kendiliğinizden bu filmde oynuyorsunuz!..

Kapitalsiz kapitalistsiniz; kraldan fazla kralcılar gibi…

Son  bir  şey  söyleyerek  bitiriyorum:  bütün  dünyayı  “localar ve
masonlarla” açıklamaya çalışmanız kolaycılığa kaçmaktır.  Aynı zamanda
cehaletinizi  gizlemek içindi  bir  kılıf.  Bunu  anlamadığımızı  sanmayın.
Oysa  gerçek  sizin  sandığınız  gibi  değildir.  Emperyalistlerin  Atatürk
hakkında neden “kötü bir şey” söylemediğini  merak ediyorsunuz değil
mi? Ona sizin “hür adam” filminizde de şöyle bir cevap bulmuş sizinkiler:
güya İngilizler Atatürkçülerin “arkasında” her zaman varmış! Dolayısıyla
Atatürkçüleri arkadan onlar yönetiyormuş!..

Böyle bir yalana samimi olarak inanıyor musunuz? Yıllardır sizi bu yalan ile
kandıranlar inanmıyor ama.  Çünkü  onlar  adına  heyet  başkanları Lord
Curzon,    Lozan’da İsmet  Paşa’ya:  “Konferansta  bir  neticeye
varacağız. Ama memnun ayrılmayacağız. Hiçbir işte bizi memnun
etmiyorsunuz. Hiçbir dediğimizi  makul olduğuna, haklı  olduğuna
bakmaksızın  kabul  etmiyorsunuz.  Hepsini  reddediyorsunuz.  En
nihayet şu kanaate vardık ki; ne reddederseniz hepsini cebimize
atıyoruz.  Memleketiniz haraptır.  İmar etmeyecek misiniz? Bunun
için paraya ihtiyacınız olacaktır. Parayı nereden bulacaksınız? Para
bugün  dünyada  bir  bende  var,  bir  de  –  Amerikan  murahhasını
göstererek- bu yanımdakinde. Unutmayın, ne reddederseniz hepsi
cebimdedir.“ demiştir. Anımsadınız mı?

Ayrıca Churchill’in kendisini avam kamarasında savunmak için söylediği:
“Dünyaya  her  yüzyılda  bir  yalnızca  bir  tane  dâhi  gelir  bu
yüzyıldaki dâhi Türk milletine gelmiştir.”  sözlerini de hatırlayın!..

 Bu sözler Atatürk ile işbirliği içindeki adamların sözleri olabilir mi?

 gerçekten söylediklerinize inanıyor musunuz?..

Siz şimdi bunların Atatürk ile işbirliği içinde, üzerinden güneş batmayan
kendi imparatorluklarını yıktıklarını mı söylüyorsunuz?.. Böyle bir şey akla
yatkın mı, hayatın olağan akışına uyar mı? 

Emperyalistler Mustafa  Kemal’in  karşısında yenilmişlerdir!..  Bütün
dünyanın kabul ettiği bu gerçeği, siz neden kabul edemezsiniz?  Düşman
devletler,  adam  gibi  galip  gelinin  hakkını  verdiler.  Sizin  gibi  işin  içine
“şeytanlık”  yerleştirmeye  çalışmadılar.  Atatürk  için  “kötü  şeyler”
söyleyenler,  o  tarihlerdeki  “Mandacılar”dır.  Bugün  sizin  savunduğunuz
düşünce  ile  “İkinci  Cumhuriyetçiler”  de  aynı  çizginin  devamısınız
maalesef… onun büyüklüğünü, gerçek düşmanlar kabul edip, dostluğunu
kazanmaya çalıştıkları halde; bu koca yer kürenin üzerinde bir tek düşmanı
siz kaldınız!..

Aferin size!..

Marksizm’e yönelik sözleriniz ise, bu konuda bilgi sahibi olmadığınızın en
çarpıcı  kanıtıdır.   O  zaman  bilmeniz  gerektiği  kadarını  ben  söyleyeyim:
Marksizm  kapitalizme karşı  geliştirilmiş ekonomik bir  sistemdir sadece.
Sizin  sandığınız  gibi  ilaç  rehberi değildir.  Her  sorunun  yanıtını



Marksizm’de bulamazsınız. Ayrıca din de değildir Marksizm. Bu nedenle ne
zaman dinden söz açılırsa, sözü Marksizm’e getirmeniz gerekmiyor!.. Yakın
geçmişte gördüğünüz gibi Marksist ekonomi ile kapitalist ekonominin
ikisi  de  çökmüştür.  Ayakta  kalan,  yine karma ekonomik  sistemdir.
Onun da fikir babası Mustafa Kemal Atatürk’tür!..

Sanırım bu son söylediğim diken gibi batıyor size!..

Bütün  dünya,  küresel  krizden  sonra,  kurtuluşlarını planlı  ekonomide
(karma ekonomik sistem) ararken, sizi “Atatürkçü Düşünce” neden bu
kadar rahatsız ediyor,  anlamak mümkün değildir!..

Acil şifalar diliyorum, geçmiş olsun!..



ORADAR BURADAN DUYDUKLARIM!
Başbakan bölünmüş yolların 2002’den önceki durumunu gösteren haritayı
gösterdiğinde,  AKP  milletvekillerinin  “çılgınca”  alkışladıklarını  görünce
“sırtım açıldı”, üşüdüm. Başbakan da “çok” utandı, böyle bir grup ile artık
övünemezdi.  Parmak  kaldırıp  indirme  makinesi  haline  getirdiği
milletvekillerini, bir tek alkışlamak konusunda serbest bıraktığı, o gün belli
olmuştu. AKP Grubundan çıkan “şak şak” sesleri, dalga dalga Anadolu’ya
yayıldı.  O  sırada  ütünün  fişini  tamir  etmekte  meşgul  olan  komşunun
ortanca oğlu da elinden kontrol kalemini bırakarak alkışlayanlara katıldı. Üç
yüzler, binleri buldu bir anda; derken yüz binlerin alkış sesleri, sınırlarımıza
kadar dayandı. Delikanlının babası: “Hayırdır oğlum toz mu bulaştı, ne diye
çarpıyorsun  ellerini  birbirine”  diye  sordu.  Oğul:  “Hayır  baba,  Başbakanı
alkışlıyorum, şu bölünmüş yolların uzunluğuna bakar mısın” diye karşılık
verdi…

Başbakan’ın  yüzünde alaycı  bir  tebessüm, o  da  ne? Meclis  kameraların
tespit  ettiği  bu  görüntüleri,  Başbakan:  “Alkışlayacağınız  harita şimdi
geliyor” diyerek, geçiştirmeye çalıştı. Nafile, olan oldu bir kere. Başbakan
asıl  alkışlanacak  haritayı  gösterdi  bu  kez.  Babası  ile  göz  göze  gelen
delikanlı,  fena  halde  bozuldu!..  İkinci  haritayı  bu  nedenle  alkışlamadı
galiba…

Sonunda genç delikanlı Başbakan’ın gösterdiği ikinci haritadan, bölünmüş
yolları görerek, bir fikir sahibi olmuştu!.. Türk milleti işte, görerek daha iyi
öğreniyor!..  Allah’tan  ecnebi  olan  yan  komşu  yok  bugün.  Grupta  ikinci
harita öyle  bir  alkışlandı  ki,  kıyamet koptu.  Birinci  harita alkış  sesinden
masadan yere  düşmüştü,  o  çok  da  önemli  değil.  Alkış  sesleri  diyorum,
alkış…  Aksi  halde  adamı  kapının  önüne  koyar  Başbakan!..  Başbakan’a
sorsalar grupta oturanlar “milli iradeyi” temsil ediyor. Milli irade değilse
de halkın iradesini temsil ettikleri doğrudur!.. Başbakan’ı eleştiren kimse
yok! Zaten eleştirilmeyi de hiç sevmiyor civanım delikanlım. Muhalefete
tahammül edemiyor, onları bu nedenle dinlemiyor…

http://cemilcan.gen.tr/2009/12/oradar-buradan-duyduklarim/


Başbakan’a  yakın  duranlar,  kapıya  konma  tehdidi  altında,  iyi  niyetli
uyarılarını  bile  yapamadılar  hiçbir  zaman.  Kala  kala  onu  eleştirenler,
benimle birlikte bir kaç yüz kişi kadar olabiliyor. Bizden yararlanıyor mu
onu da bilmem ama ben AKP milletvekillerinin yapması gereken eleştiri
işini  fazlasıyla  yaptığıma  eminim.  Bu  iş  için  parayı  alanlar  ise AKP
milletvekilleridir. Çelişkiye bakın! Diğerler muhalifler için bir şey diyemem.
Benim yaptığım işin ücretini neden AKP milletvekilleri alıyor? Bu da AKP’nin
“adalet”  anlayışı  işte.  Her  neyse  o  milletvekillerinin  8  yıldır  aldıkları
ücretin çoğu, benim hakkımdır! Paramı aralarında toplayıp getirsinler ya da
İsviçre’deki  hesabıma  havale  etsinler.  Yoksa  karışmam!..  “Wikielaks”
belgelerinden birini daha açıklarım!.. Bütün sırlarınız elimdedir!..

İsterseniz bir tanesini paylaşayım: Geçenlerde en eğitimli kesimimiz olan
büyükelçilerimizin,  önemli  bir  “raporlarını”  ele  geçirdim.  “Üçüncü
Büyükelçiler Konferansı” için Ankara’ya gelen büyükelçilerimiz, Avrupa’daki
Türk toplumunun,  Tamil toplumundan bile geri olduğunu söylediler. Beni
daha fazla konuşturmayın dilerseniz. Avrupalı olanımızın durumu böyleyse,
varın geri kalanınızı kendiniz tahmin edin!..

***

Her 5 saniyede içinde 10 çocuk açlıktan ölüyormuş. Birleşmiş Milletler’in
İsviçreli  Konsey  Başkanı:  “Kapitalistlerin  elinde  bulunan  para,  dünya
nüfusunun iki  katına  (12 milyar)  bakar”  diyor… Ey kapitalizmi  savunan
kapitalsizler, duydunuz mu? Peki bir günde kaç tane 5 saniye var? Bari onu
hesaplayın. Bulduğunuz rakamı 10 ile çarparsınız, bir günde açlıktan ölen
insan sayısını bulursunuz. Yaptığınız hesap doğrudur: Dünyada bir günde
17.280 çocuk  açlıktan  ölüyormuş…  Duydunuz  mu?  Artık  kapitalizmi
ölümüne savunabilirsiniz, yakışır size!..

Ankara Ticaret  Odası’nın  araştırmasına  göre,  bankalardan  kredi  alma
koşullarının kolaylaşması ile birlikte, Türkiye nüfusunun %56,5’i bankalara
borçlu  duruma gelmiş.  Nakit  krediler,  son  bir  yıl  içinde %48,3 artarak
460,4  milyar  TL’ye  yükselmiş!..  Bugün  itibariyle  Türk  vatandaşlarının
469,4 milyarlık taşınmaz malı ipotek altındadır. Borç ödenmediği zaman,
doğal olarak bu taşınmazlar satılacaklar. Borçları ödemek için geliri artan
kimse  var  mı  oralarda?  Bizim  buralarda  yok!..  Borçlandığımız  bankalar
kimin? Alacaklı alacağına mahsuben satışa çıkartılan taşınmazı alabilir
mi?  Elbette  alabilir,  mevzuat  müsait…  İhaleye  başka  giren  olmazsa,
durumun  böyle  olması  kaçınılmazdır.  Borcunu  ödeyemeyen  kişilerin,
taşınmaz  malları,  bu  yöntemle  yabancıların  eline  geçer  mi  geçer!
Topraklarımızı  yabancılara  satmak  için  illa  ihale  açmak  gerekmiyor!
Topraklar elimizden, heyelanla da çıkıp gidebilirler, böyle de!..

Hani ekonomimiz düzelmişti; hani milli gelirden aldığımız pay yükselmişti?
Hükümet  milli  gelirden  payımıza  düşeni,  kredi  borçlarımıza  vererek,
hesabımızı  kapatsın  öyleyse.  Madem  hazinede  para  çok,  bizi  bu  işe
karıştırmadan  ipotekleri  de  kaldırsın  taşınmazlarımızın  üzerinden…
Önümüzdeki  seçimde,  kredi  kartlarımızı  da  zarfın  içine  koyarak  oy
sandığına atacağız! Önce bu sorunu çözsünler…

Hükümet bir taraftan ülkemizin en değerleri arazilerini yabancılara satıyor,
diğer  taraftan  bizi  yabancı  bankalara  borçlanmak  zorunda  bırakıp,



elimizdeki  tarlaların  yabancılar  eline  geçmesine  ortam hazırlıyor!  Bütün
bunlar  yapılırken,  anlatılan  masal;  ekonomik  durumumuzun  iyiye  doğru
gittiğidir! Bu iyiye gidiş nasıl oluyor? Sakın bankaların işi iyiye doğru gitmiş
olmasın!  Başbakan bizi  banka sahibi  mi  sanıyor?  Vatandaş yatağa girip
düşündüğünde, bankalara borçlu durumda olan bir tek kendisin olduğunu
sanıyor.  Dolayısıyla kabahati de  kendinde  buluyor  zavallı.  Başbakanın
arada bir köylüyü fırçalayıp, becerisizlikle suçlaması ise işin tuzu biberi.
Vatandaş,  bir  de “yandaş”ların durumu ile  karşılaştırma yapınca,  doğal
olarak hükümetin yerine, kusuru kendisinde arıyor… Öyle ya kendisinden
bir farkı olmayan komşunun durumu niye o kadar kötü değil?

Kusuru kendinde bulan halk hiçbir şekilde hesap da soramıyor tabi!..

Üretim olmayan bir  ülkede, satışlarla nereye  kadar?  Sata  sata  komşu
köyün sınırına dayandık. Kötü mirasyediler gibi, ha bire satıp pavyonlarda
yiyoruz! Beyler bir gün bu tarlalar biter!..

CHP  Milletvekili  Fatih  Akay, Oger  Grubu’nun  Telekom’a  ait  bazı
taşınmazları  satışının yasal  olmadığını  eleştirirken,  sözü Başbakan’ın:
“Lübnan’a  gittim,  büyük  ilgi  gördüm”  sözlerine  getirdiğinde,
“Kıskanmayın kıskanmayın” diyerek laf atan, AKP Milletvekili Ayhan Sefer
Üstün’e: “Gazetelerden öğrendik ki, Lübnan polisi mitinge katılan
herkese, 3 günlük yevmiye vermiş arkadaşlar” demiş.

Biz  Başbakan’ı  değil,  asıl  mitinge  katıldığı  için üç  yevmiye  alanları
kıskandık!..  Bizde  sadece  vaat  var,  köfte  ekmek  bile  vermiyorlar!..  Aşk
olsun…

***

AKP’nin  iktidara  geldiği  günden  bu  yana,  sağlık  sektörü  başta  olmak
üzere; eğitim, yerel yönetimler gibi birçok kamu kurum ve kuruluşlarında,
taşeron çalışan sayısının 5-6 milyondan  fazla  olduğu  tahmin  ediliyor.
Çalışanların %90’a yakını 4B, 4C diye tabir edilen sözleşmeli, ücretli gibi
çeşitli  biçimlerde  “güvencesiz”  olarak  çalıştırılıyor.  Peki  taşeronlar
kimlerdir? Bu sorunun yanıtı verilmiyor. Eğitim düzeyleri yeterli  olmadığı
için bürokraside görev verilemeyen “yandaşlar” taşerondur. Bunlar aynı
zamanda AKP’nin oy  deposu.  Taşeron  şirketlerin  çoğu,  seçim
zamanlarında AKP Gençlik Kolları gibi çalışırlar…

***

Deniz  Feneri e.V’nin  kurucusu ve Euro 7’nin  Genel  Müdürü Mehmet
Gürhan, daha az ceza alabilmek için, Alman yargısı ile anlaşarak itirafçı
olmuş ve “Deniz Feneri e.V’ye yapılan bağışları şirkete ‘borç’ olarak
verdim”  itirafında  bulunmuştu.  Bu  şirketlerin  isimleri  ile  yönetim
kurumlarında  kimlerin  olduğunu  da  söylemişti  Gürhan.  Alman  savcılar:
“Asıl failler Türkiye’de” diyerek, Başbakan Erdoğan’ın yakın arkadaşı ve
hısımı olan Kanal 7’nin Yönetim Kurulu Başkanı, Zekeriya Kahraman ile
RTÜK Başkanı Zahid Akman’ın ismine dikkat çekiyorlar!..

Deniz  Feneri  e.V’nin  son  başkanı Mehmet Taşkan’a,  bağış  paraları  ile
alındığı  ifadelere  yansıyan  “gemi”  ile  ilgili  soruların  da  sorulması
bekleniyor.  Taşkan  geminin  alımı  için  Türkiye’deki  isimlerden  “onay”
alındığını itiraf etmişti!..



Türkiye’deki yargılamalar sorun değil,  onları yoluna koymak mümkün de
Alman  yargısı  ile  galiba  başımız  derde  girecek!..  Allah’ta  bizimkiler
Almanya’dan aday değil!..

***

Hükümet sözlü  sınavlardaki kamera  uygulamasını,  “özel  hayatın
gizliliğini ihlal” ettiği için kaldırmayı düşünüyormuş. Bütün ülkeyi yasa
dışı  dinleyen bir  hükümet,  kameraları Baykal’ın  yatak odasına koymayı
düşünmüyor herhalde!.. O görüntüleri, iz sürerek bulma olanağı bir tek
onların elindedir. Nedense bu yöndeki çalışmalar durdurulmuş!.. Hükümet
“özel  hayatın  gizliliğini”  savunmaya  başladıysa,  önce  Baykal’ın
sorununu çözsün. Ayrıca bu hükümet temel hak ve özgürlükleri ne zaman
genişletmek üzere yola çıkmışsa, çok daha önemli bir hakkımızı elimizden
almıştır. Örnek mi istiyorsunuz? Verelim: İşte size referandum. Referandum
ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne başvuru hakkımızı da elimizden
aldılar.  Bildiğiniz  gibi  ilk  başvurular  Anayasa  Mahkemesi’ne  yapılmak
zorundadır. Bunun için iki sene bekleyin, gerekli düzenlemeler yapılsın bir
kere.  Sonra  davanın  bitmesi  için  de  10  sene  bekleyin.  Daha  sonra
torunlarınız  sizin  yerinize  olmasa  da  mirasçınız  olarak,  İnsan  hakları
Mahkemesi’ne başvurur.

Bağımsız yargı için ise hiç bir şey demiyorum. Yargı bağımsız olacak yerde,
hükümete bağlansın daha iyi!  Hiç değilse başı  bağlı  olur!  Adaletimiz ile
övünemesek de “bizde adalet yok” diyerek hakkıyla dövünürüz…

Hâkim ve savcılar için yapılacak sözlü sınavlarda, kamerayı kaldırarak, asıl
yapılacak  olan  “yandaş”ları  adliyelere  doldurmaktır.  Zaten fşlenmeye
bile  ses  çıkartamayarak,  rıza  gösteren,  hâkim  ve  savcıların  dağıtacağı
“adalet”ten ne çıkar? Üstü de onlara kalsın, kendi de!..



EMPERYALİZMİN BAŞI “ANITKABİR” İLE 
DERTTEDİR!..
Emperyalizm  Anıtkabir’i  bir  türlü  geçemedi.  Onların  derdi  daha  başka.
Bugüne dek hiçbir şekilde Atatürk engelini aşamayan emperyalistler, yeni
bir  yöntem geliştirip,   uygulamaya  koydular.  Türk  toplumunda Atatürk
sevgisini azaltmak düşüncesiyle şimdi de Said-i Nursi (Said-i Kürdi) adlı
baş  cumhuriyet  karşıtını,  “milli  kahraman”  yapmaya  çalışıyorlar.
“Mustafa”  filmiyle,  Atatürk’ü  sıradan  bir  lider  konumuna  itmeyi
planlayanlar, şimdi ulu önderin karşısına, “ayak ayak üstüne atmış” ve
Mustafa  Kemal’in  suratına  “kapıyı  çarparak” çıkacak  kadar  kendine
güvenen,  cesur  ve  biraz  da  Atatürk’ün  bile  “hayran”  olup  öğütlerini
“dinlediği”, bir Said yaratmak istiyorlar!.. Amaç  Said-i Nursi’yi yüceltmek
değil  aslında,  “Mustafa”nın  sıradan  bir Türk olduğuna  halkı
inandırmaktır!..  “Hür  Adam”  filmi  bu  amaçla  düşünülüp  sahneye
konulmuştur.  Film  geçmişimize  karşı  yapılmış  tipik  bir saygısızlık  ve
terbiyesizlik örneğidir…

Dünyanın en büyük devletlerinin liderleri, ulu önderin karşısında saygıyla
eğilmişlerdi. Bugün onun yüzüne “kapıyı çarparak” çıkan, Said-i Nursi
değil  aslında.  O  sadece  bir  karakter  bu  oyunda.  Zaten  öyle  bir  olay
olduğuna  dair,  en  küçük  bir  kanıt  da  ortaya  koyulmuş  değil.  Sırtını
emperyalizme dayayıp,  düşmanla  işbirliği  içine  girenlere, ödeyecekleri
bedel olarak  şimdilik  sadece Atatürk’ü  kötülemek görevi  verilmiş
anlaşılan.  Düşmanla  işbirliğine  girenler,  yarın  daha  ağır  ve  alçakça
“görevleri” de üstleneceklerdir. Buna şaşırmamak gerekir!..

Said-i Nursi denen adam; sonunda İngiliz ve Yunan işbirlikçisi durumuna
düşen “Dar-ül Hikmet-il İslamiye”0 adlı kurumdan, yıllarca maaş almış
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bir  elemandır!0 Mehmet  Akif  Ersoy  da  aynı  “akademi”  içindeki
komisyonlardan  birinin  üyesiydi.  Tıpkı  Elmalılı  Hamdi  Yazır  gibi.  Akif,
Kurtuluş Savaşı’nı desteklemesi nedeniyle, 1920′de Başkâtipliğini yaptığı
Dâr-ül  Hikmeti-il İslimiye’deki  görevlerinden  azledilmişti.0 Ama Şaf
Said-i Nursi’nin üyeliği devam etti. Kendi ifadesi ile söylersek, buradaki “en
büyük  hareketi  hareketsizliğidir”0 Said’in  Kurtuluş  Savaşını
“desteklemesi”  pek  çok  hilafet  ve  saltanat  yanlısınınki  gibi,  Kurtuluş
Savaşı’nın kazanılmasından sonradır! Bitlis’te  fahri  Alay Müftüsü olarak
üstlendiği  görevi,  fahri  Alay  Kumandanı  olarak  sürdürürken Ruslara  esir
düşmüş  olabilir.  Bu  savaşın  Kurtuluş  Savaşı  ile  bir  ilgisi  yok  zaten.
Dolayısıyla  Said-i  Nursi’yi  Kurtuluş  Savaşı  kahramanı  gibi  kimse
gösteremez!.. 

Emperyalizmin derdi Mustafa Kemal Atatürk’ledir.  Hiçbir zaman İslam
umurlarında olmadı. Çünkü Müslümanları cami içine hapsetmek, onlar için
her zaman mümkündür. Arap ülkelerine bir göz atın.  Bu nedenle, ulusa
önce içi boşaltılmış bir Atatürkçülük dayattılar. Tutmadı tabi. Kenan Evren
gibi  emperyalizme  maşa  olan  paşaların,  Atatürkçülüğü  savunmasını
öğütlediler.  Evren,  hadislerle  süslü  cümleler  içinde  sözüm  ona
“Atatürkçülüğü”  savunuyordu.  Darbe  koşulları  iyi  bir  fırsat  gibi
düşünülmüştü. Sıkıyönetim Cezaevlerinde işkence eşliğinde, gençlere güya
“Atatürkçülük”  öğretiliyordu.  Gençleri  Atatürk’ten nefret ettirmek için
daha güzel  bir  ortam bulunamazdı.  Atatürkçülük en ağır  darbeyi yemek
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üzereydi  sandılar,  bu  da  olmadı.  O  gençler  kendilerine  Atatürk’ü
anlatanların  Atatürkçü  olmadığını  kısa  sürede  kavradılar.  Çünkü  onlar
Kuvayı Milliyecilere inanmış devrimcilerdi. Yemedi tabi!..

Sonra Atatürk’ü  resim  ve  heykelleri  içine  hapsedip,  sıra  Kemalizm’i
yozlaştırmaya  geldi.  O  da  olmadı  tabi!..  Sonrası  ise  tehdit:  “Kemalist
ideolojiyi  terk etmedikçe,  AB’ye giremezsiniz” dediler.  İktidara AB
düşmanı  olarak  bilinen  ve  birliği  bir  “Hıristiyan Kulübü”  olarak  kabul
eden “Milli Görüşçüleri“ getirdiler. İki tarafın işine geldi böyle bir işbirliği;
Atatürkçülüğü bitirmek ortak hedefleriydi. AKP, AB’nin Türkiye’yi içine
alacağına inanmadığı  halde, AB’ye  girmek  bahanesiyle  Atatürk
düşmanlığının önünü sonuna kadar açtı… “İkinci Cumhuriyet” fikri de bu
düşüncelerle  filizlendirildi.  En  gözde  akademisyen  ve  yazarlar,  İkinci
Cumhuriyeti savunmaya başladılar. Atış serbestti!.. Ama 8 yıl geçmesine
rağmen, doğru dürüst bir yol alamadılar;  Atatürkçülük daha da güçlendi…

Denedikleri  hiçbir  yol  istedikleri  sonucu önlerine getiremedi.  Anadolu’yu
askerlerinin  postalları  ile  çiğneyerek  de  geçemezlerdi.  Daha  önce
denenmiş bu metoda destek bulamazlardı. Çünkü yakın geçmişte aldıkları
iki ağır ders, hafızalarında bütün canlılığı ile duruyordu. Ayrıca “yedi kat
yerin altından uğultular geliyor”. Yöneticilerimiz derin uykulara dalsa
da Kuvayı  Milliye  Şehitleri uyumuyor.  Ortadoğu  ve  Ön  Asya’nın
zenginliklerine Anadolu üzerinden “süvari” birlikleriyle de ulaşamazlar!..
O  halde  başka  bir  yöntemi  denemek  zorundadırlar:  “Mustafa”  filminin
devamı olan “Hür Adam” bu nedenle sahnelendi…

Tepki göstermek için bu filme gitmemeyi öğütleyen yok aramızda!.. Ekmek
paramızdan  keserek,  yine  de  bu  filme  gidip,  bu  rezilliği  gözlerimizle
göreceğiz. Bir gün ekmeksiz kalsa çocuklarımız ölmezler ki? Ama başsız
kalırsa  bu  vatan,  çocuklar  ve  gelecek  nesiller  o  zaman  ölürler!  “Hür
Adam”  filmi  ile  Türk  halkı esir alınmak isteniyor!  Arkadaşlar,  bu  bakış
açısıyla  filmi  izlemeye  gidiyoruz!  Emperyalizme  ilk  yanıtımız:  “Türkiye
laiktir  laik kalacak” sloganı  ile  o  salonlarda verilecek!..   İkinci  yanıtı,
tokat  mesafesine  giren  hükümete  sandıkta  seçmen  verecek!..  Mustafa
Kemal’i öldürüp, yerine Said-i Nursi’ye canlandırmak neymiş göreceğiz!..



“HİZBULLAH”0 VE BİZİMKİLER!..
Son günlerde “taşları bağlayıp köpekleri serbest bırakmak” deyimiyle
örtüşen  gelişmeler  yaşanıyor.  Yüzlerce  kişiyi,  Allah  rızası  için  “domuz
bağı”  ile  bağlayıp  canlı  canlı  toprağa  gömerek,  üzerine  beton  atan
müteahhit; HİZBULLAH adlı  terör  örgütünün,  militanları  serbest
bırakılmış! “Hukuk Devleti”de olur böyle şeyler. Doğal olarak kurbanların
aileleri  tedirgin!  Katiller  cezaevi  önünde  “korsan  miting”  düzenleyip
halay  çekiyorlar.  Örgüte  yakın  internet  sitesinden  gözdağı  da  veriliyor.
Caniler devlet ile alay ediyor, kimin umurunda…

Hükümet  gelişmelerin  bu  noktaya  doğru  geleceğini  önceden  biliyordu
kuşkusuz.  Sürpriz  olarak  yaşanan  bir  şey  yok.  Elhamdülillah!  Katiller
aramızda  dolaşınca,  insanlardaki  tedirginlik  de  artıyor,  hepsi  o  kadar.
Bugünler için can güvenliğini sağlamakta “içeriye düşmek” daha iyi bir
seçim. Can  Yücel’in  dediği  gibi:  “Biliyorum,  biliyorum.  İçerisi  de
bombok,  dışarısı  da  bombok. Ama  hiç  olmazsa  içeride,  içeriye
düşme korkusu yok.”

Aklına gelen bir şey söylüyor. Halkın yaptığı espriler ise, Nasrettin Hoca’yı
aratmıyor bugünlerde. Aziz Nesin’in yazdığı ve Ali Poryazoğlu’nun sahneye
koyduğu “Deliler  Boşandı” oyunu yaya kalır  bu yaşananların  yanında.
“Orostopontopolis  Tımarhanesi”ne  kapatıldıktan  sonra,  hastane
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yönetimini  ele geçiren üşütük; fettan dilber, Madam Arşulaz’ın,  rolünü
kapmak için kıyasıya bir yarış var! İktidarda bulunanlar Madam Arşulaz’ı
aratmıyor maşallah!… Anlayacağınız Anadolu bir büyük açık hava tiyatrosu
gibi.  Bir  saniyeliğine  bile  perdeleri  kapanmıyor;  yirmi  dört  saat  oyun
oynanıyor hayatımız üstüne!..

AKP Grup  Başkanvekili  Bekir  Bozdağ:  ”İstenirse  ‘bir  günde’  dosya
bitirilebilir” diyor Yargıtay’da. On binlerce sayfa tutan dosyayı, bir günde
bitirmek  mümkün  galiba!  Dosyayı  okumadan kararı  “onayın” diyor
iktidarın  sözcüsü. Yargısız  infazın en  acımasızca  olanını  öneriyor
hükümeti adına. Yeter ki, kendileri kusurlu gösterilmesin. Bence AKP’nin
“adalet anlayışını” en güzel özetleyen cümle bu olabilir…

Alt sınırdan uzaklaşma gerekçesini yazmak, oldukça zor olduğundan, ceza
mahkemelerinde genellikle alt sınırdan uzaklaşmadan ceza tertip edilir…
Cezaların %90’ından fazlası 10 yıldan daha azdır kanunlarımızda. Bundan
anlaşılıyor  ki,  pek  çok  suçtan  yapılan  yargılamaların  uzaması halinde,
yargılama  sonunda  verilecek  cezalar  da  tutuklulukla  birlikte  çekilmiş
olacak!  Bir  tür  “peşin  cezalandırmak”  yani;  adalet  işleri  “yargısız
infaz”larla  yürütülecek  anlaşılan!..  Silivri’de  yapılanlarla  da  bunun  ilk
işaretleri verildi zaten…

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nda zarfları daha açılmamış 50 bin dosya
var.  Bozdağ,  eleştirmeye  devam  ediyor:  “Yargıtay  Başkanı’nın
açıklamaları  Yargıtay’ın  mazeretlerini  sıralamaktan  ibaret  bir
açıklama gibi geldi bana. Yargıtay’da üyeler ve başkanlar bütün
dosyaların klasörlerini tek tek açıp okumuyor” diyerek, önceki fikrini
tekrar  ediyor  aslında.  Hükümet  adına  yüksek yargıçları  “okumamakla”
itham ediliyor. Sanki hükümet üyeleri ile destekçilerinin gözleri şiş olmuş
okumaktan! Aslında Bozdağ, dosyaları okumadan karar verin  ve bizim
eleştirilmemize engel olun diyor. Hükümet adına yapılan bu açıklamadan
sonra, Madam Arşulaz rolünü, ona versek daha adil olacak; bunu fazlasıyla
hak etmiş!..

Adalet Bakanı:“UYAP’tan 980 tahliye dosyası olduğunu biliyorduk”
demiş.  Mahkemeleri  kontrol  altında  tutmak  ayrı  bir  ayıp,  onu  geçelim
şimdilik. Önceleri Yargıtay’ın üye sayısını250’den 150’ye, daire sayısını da
32’den 20’ye düşürmek isteyen hükümet, yeni HSYK’nın ardından, bu kez
üye ve daire sayısını artırmak istiyor. Acaba neden?

Halen Yargıtay’da 20 üyelik de boş duruyor. “Tıkanıklık yüksek yargıda,
müdahale  şart”  sloganıyla  ortaya  çıkan  hükümetin,  “yargıya  ele
geçirmek” hesabı içinde olduğu son derece açık. AKP döneminde göreve
başlayan hâkim ve savcıların çoğu, “yandaş” olmasına karşın, meslekte
kıdemleri  yeterli  olmadığı  için,  yüksek  mahkemeye kadar  gelememişler.
AKP’nin bütün derdi, iktidardan düşmeden, bunları da önemli mevkilere
getirebilmek! Yargıda tıkanıklığı aşabilecek olan ve gerçek anlamda “yargı
reformu” sayılan “İstinaf Mahkemeleri”ni yasaya rağmen, çalıştırılmaya
başlamamış olmanın bir  açıklaması  olmalı.  Adalet  Bakanlığı parasal bir
sorunları  olmadığını  defalarca vurgulamıştı.  Peki  bu gecikme nedendir  o
zaman? Her zamanki gibi yanıt yok!..



2005 yılında dosya sayısı 724 bin iken, 2010 yılında bu sayı 1 milyon 869
bine yükselmiş.  Neredeyse herkes birileriyle  davalı… Nedense davaların
çoğunda,  Başbakan  davacıdır,  o  da  biraz  tuhaf  değil  mi?..  Başbakan
vatandaşları dava eder mi?

TCK’nun  mantığına  göre,  tutukluluktaki  uzatma  süreleri, temel  alınan
sürenin yarısı kadar belirlenmiştir. 102 maddenin 1. fıkrasında, ağır ceza
mahkemelerinin görevine girmeyen işlerde, tutukluluk süresi en çok bir yıl
olarak belirlenmiştir. Ancak bu süre zorun hallerde, gerekçe gösterilerek
altı ay (temel sürenin yarısı) kadar uzatılabilir. Aynı şekilde 2. fıkrada, ağır
ceza mahkemelerinde temel tutukluluk süresi iki yıl olarak belirlenmiş. Bu
süre de zorunlu hallerde gerekçe gösterilerek (temel sürenin yarısı) bir yıl
kadar uzatılabilecektir. Böylece toplam tutukluluk süresi 3 yıl eder. Doğru
yorum  ve  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi’nin  kabul  ettiği  “makul
süreye” uygun olan bu yorumdur.  Zaten uzatma süresinin asıl  süreden
fazla  olduğunu düşünmek,  mantığa  ters  düşer.  Futbol  maçları  düşünün,
takımlar 90 dakika oynayıp berabere kaldılar; uzatma süresini 120 dakika
olarak koydunuz. 90 dakikadan sonra 120 dakika oyun oynanır mı? Şimdi
de tutukluğu göz önüne getirin ve tutuklu olan sizsiniz diye düşünün. Bu
olay için “duygudaşlık” yapın bir kere. Böyle bir yasayı adil kabul edebilir
misiniz? Yasayı yapanın eline sağlık der misiniz?

İşin doğrusu yukarıda anlatıldığı gibidir. Gerisinin çağdaş hukukla uzaktan
yakından ilgisi yoktur. Ne var ki, hükümet tutukluluk süresi 2 artı 3 olacak
şekilde anlaşılması için 102’nci maddinin2’nci fıkrası bilerek, çok kötü bir
şekilde  kaleme almıştır.  Bu da  ayrı  bir  gerçektir.  Amaç bu şekilde  elde
edilecek olan 5 yıllık süreyi, Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde (2 kat)
10 yıl  olarak uygulayabilmekti!  Bu “adalet” anlayışına ben her zaman
hayran olmuşum!.. Muhalifleri10 yıllığına tık içeriye!..

Bu  arada  “Hizbullah  Davası”  sanıkları  da tahliye edilecekmiş,  kimin
umurunda?  Hükümetin  bütün  derdi,  “Ergenekon  Mahkemeleri”nde
tutuklanan şüphelilerledir… Bu durumu öngören hükümet, bu şekilde fiili
bir durum da yaratarak “af kanunu” çıkarmak için kamuoyunu hazırlıyor.
Bunu  da  göz  ardı  edemeyiz.  Olası  iktidar  değişikliğinde,
dokunulmazlıklar nedeniyle bekleyenlerden başka, bu beylerin görülecek
daha  çok  davaları  olacak.  Bu  fırsattan  yararlanarak,  onlardan  da
kurtulmanın  hesabını  yapıyorlar!..  Olası  “af”  kanunundan Apo
yararlanacak mı? Onu bilemem. Üniversiteye dönüşü sağlanan Apo’nun,
siyasete dönüşüne halk  henüz hazır  değil  galiba.  Ona da zaman içinde
hazmede hazmede alışacaklar. Bu halk neleri hazmetmedi ki!..

26 Ekim’de Yargıtay’a gelen “Hizbullah Davası” 84 klasör, 40 bin sayfa
belgeden oluşuyor.  Ocak ayı başında da duruşma için gün verilmiş. 5 yıl
Adli Tıp’ta bekletilen 40 bin sayfalık dosyayı,  hükümet 2 ayda okuyun
diyor? Hükümet belge okumayı üfürükçülük sanıyor galiba! Hayatında hiç
kitap okumadığı belli olan Bekir Bozdağ, bu işin “bir günde” olabileceğini
söylüyor. Aynı şekilde okumakla arası hoş olmayan pek çok kişi, bu yalana
inanıyor. Çünkü hepsinin ortak yanları; okumamak!..

Ülkemizi  “okumaya  yabancı” olanlar  yönetiyor!  Ne  yazık  ki,  kitap
okumaktan  ve  okuyandan  nefret eden  bir  seçmen “profilimiz”  var.  Bu



kesimin duygularına tercüman olan, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın, okur
yazar olanlara karşı  yönelttiği:  “Değişime karşı çıkan, çağın nabzını
tutamayan  statükonun  kibirli  mensupları…”  şeklindeki  haksız  ve
yersiz suçlamaları da bu nedenle garipsenmiyor!..

Bilmediği halde sorulan adresi “ıkınarak” tarif  etmeye çabalayan insan
tipi, bir tek bizde var. Adamı boşuna yere ne diye dolandırırsın be adam!
“Bilmiyorum” deyip çıkabilirdin işin içinden! Bizim insanımız bu, her şeyi
bilmek zorunda hissediyor. “Bilmiyorum” diyemez bir türlü. Öğrenmekte
öğrenmez  mübarek.  Hiçbir temel  bilgisi olmadığı  halde,  her  konuya
maydanoz olması, bu nedenle değil mi zaten?

Sayısal  üstünlüğü tartışmasız  olarak  kabul  edilen  ve  “bizden” olarak
tarif  edilen bu seçmen kitlesi,  ilk  önce sağlam bir  fikir  sahibi  olduğuna
inandırılır.  Sonrası  kolay arkadan gelir  zaten.  İnandığı  “sapkın fkirler”
etkileyici bir erkek sesi ile azarlama tonunda tekrar edilince, bunların ne
kadar  da  “isabetli”  olduğuna  inanarak,  kendilerini  “ulema”dan
sayabilirler.  Ne  de  olsa  pek  çok  insanın,  yıllarca okuyarak öğrendiği
şeyleri,  onlar doğuştan biliyorlardır.  Şu  Tanrı  vergisi  özelliğe  bakar
mısınız?..  En  son  aşamada  sıra,  herkesin  bilebileceği  ve  halen
savunulmakta  olan  o  “eski”  fikirlerin  karşıtını  savunmaya(!)  gelir!  Onu
savunurlar ölesiye!..

Ne  yazık  ki,  bizim  insan  malzememiz  böyledir.  “İnsan  Kaynakları”
birimine  bu  şekilde  rapor  ediyorum. Kör  kütük  cahil olan  bu  ezici
çoğunluğu  örgütledin  mi,  dünyanın en  tehlikeli  silahı,  artık  senin
elindedir! Nükleer silahları  boş verin siz. Yürek dediğiniz en güçlü silah
insanda bulunur. Cahil ve inanmış bir insanın, yüreği havadaki füzeyi bile
vurur. Füze kalkanına gerek duyulmaz. Adam Allah rızası için oturur füzenin
üzerine, onu olduğu yerde imha edebilir!.. En tehlikeli ve tükenmez silah
elinizdedir ha gayret. Dilediğinize “one minute” deyip efelenebilirsiniz!..

Körler  ile  sağırlar;  ancak  bu  şekilde  birbirini  ağırlayabilirler!..  Biraz  da
iktidar  nimetlerinden  dağıttınız mı,  yemeyin  de  yanında  yatın! 20 yıl
iktidarda  kalacağınızı  garanti  ederim.  Bir  örnek  mi  vermemi  istediniz?
Buyurun  veriyorum:  Ankara  Büyükşehir  Belediyesi  Başkanı  Gökçek’in
durumu bu anlattıklarıma tıpa tıp uyuyor. Başkanın 20 yıldır dişe dokunur
bir  icraatı  var  mı?  Her  seçim  döneminde  kendisini  Yavuz  Döneminin
İstanbul Şehremini0 ile karşılaştırır; biraz kömür, biraz bulgur, birkaç paket
de makarna dağıtarak, Ankaralıların oylarını alır!.. Ankaralılar bu durumdan
şikayetçi mi?.. Hayır! Erdoğan da aynı yolda ilerlemiyor mu? Yolumuz uzun,
“durmak yok yola devam” başka bir anlama mı geliyor sandınız?..

Bir  tek Allah’ın önünde kul,  yasaların  önünde yurttaş olarak eşit olan
bireyler,  biliyorsunuz  ki,  bilgi  ve  diğer  hususlar  bakımından  asla eşit
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değiller. Bu son  derece  açık  bir  olgudur…  Bu  konuya  girmeyelim
isterseniz;  dananın  kuyruğunun  koptuğu  yer  burasıdır.  O  bakımdan  bu
konuya girmedin mi halkla bir sorunun da olmaz. Halk seninledir, acınacak
halde olmasına rağmen, yine de sana acıyıp sahip çıkar. Bir tek, kendisine
ayna tutandan nefret eder, onlardan hiç hoşlanmaz. Ayna tutarak, onları
içinde yaşadıkları “düş dünyasından” uyandıranları hiç sevmez bu millet.
Ve  bu  nedenle  de  onları  “statükonun  kibirli  mensupları”  olarak
niteleyip,  uzak  dururlar!..  İktidarların  “kibirsiz”  mensupları,  bu  durumu
“halkın  içine  girememek”  olarak  tanımlayıp  bugüne  kadar
yutturabildiler  bize!..  Bu  gidişle  aynı dolmaları daha  çok  getirecekler
önümüze!.. Ama yutmayacağız bu sefer, maymunun gözü açıldı nihayet!..



SUÇUM NE?
Haberal’ın hapse  girmesini  isteyen  ne  çok  insan  var.  Hoca  Silivri’ye
tıkılınca ne kanıtlanmış olacak? Yeni yılda onun için “özgürlük” dileyen
sevenlerinin bu insanca dileklerine karşı söylenenler insanın içini acıtıyor.
Bunlardan biriyle aramızda geçen konuşmayı paylaşmak istiyorum bugün.
Çünkü biliyorum ki, aynı düşüncede olan milyonlarca insan var…

Adın  bana  hazreti Ömer’in  adaletini  çağrıştırıyor.  Çok  mu  uzaklardasın
bilmiyorum.  Yanıma  gelemezsen  de  sana  savcıların Haberal’a  sorduğu
180 soruyu gönderebilirim. Başkent Üniversitesi’nin BÜTÜN DÜNYA adlı
bir dergisi çıkıyor. Geçen ay sorular o dergide de yayınlandı. Oradan da
okuyabilirsin. Haberal’a sorulan 180 sorunun arasında, suçlandığı konu ile
ilgili  bir  tek soru yok!  Hoca “örgüt üyesi” olmakla  suçlanıyor  ama bu
örgüte ilişkin bir  tek soru sorulmuyor.  Acaba neden? Adının çağrıştırdığı
adaletten, zerre kadar kaldıysa yüreğinde, bu soruya cevap ver.

Anlaşılan,  Hoca’nın  hastalığına  “takanlar”  arasına,  sen  de  girmişsin
dostum.  Boynuna bir  “steteskop”  da  taksaydın  bari!  Yakışır  mı  yakışır
hani.  Hukukta  inatlaşma  olmaz  öğretmenim!  Hâkimler bağımsız ve
tarafsız  davranmak zorundadır.  Bağımsız  olmayan  hakimler,  tarafsız
davranamazlar!..  Oysa  hocanın  tutuklanmasına  karar  verenler,  Yüksek
Mahkememiz  olan  Yargıtay  tarafından, haksız ve hukuka  aykırı
tutuklama yaptıkları için  tazminata  mahkûm edildiler.  Bunun  üzerine
hükümet, hâkimlerin hukuka aykırı kararları nedeniyle, mahkûm olacakları
tazminatları, ödemeyi de üzerine almaya kalktı! Sizinkiler bu konuda
yasa çıkarma girişimi içerisindeler!..

Buna ne dersin, bunun da mı bir anlamı yok?

Şöyle  düşünebilir  miyiz  örneğin:  “Siz  bizim  istediğimiz  gibi  karar
vermeye  devam  edin,  tazminattan  ise  korkmayın.”  Bunu  demek
istiyor olabilir mi Hükümet? Tazminat dediğin şey; sonuçta para değil mi?
Para ise el kiri… Para dediğin şey bizde gani. Öderiz biter!..

Yoksa sizin elleriniz de mi kirlendi öğretmenim?..
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İşte  bize Ziya  Paşa‘nın  o  ünlü  “Kadı  ola  davacı  ve  muhzır  dahi
şahit/Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet” (Hâkim davacı olur
ve mübaşir de şahitlik ederse/böyle mahkemenin vereceği hüküm adaletli
olabilir  mi?)  sözünü hatırlatan,  bu  gelişmelerdir… “Adalet”  herkese bir
gün lazımdır. Adalet hava ve su gibi bir şeydir. Onun kıymeti ancak  yok
edildiğinde anlaşılır…

Bir  an  için Haberal‘ı  meslektaşlarının  “koruduğunu”  ve  ona  biraz
“abartılı”  rapor  verdiklerini  düşünelim!  Bu  durumun  karşılığı,  adaleti
ayaklar altına almak mıdır? Sonuçta devletin karşısında böyle bir eylemi
yapan en fazla bir kaç kişi olabilir. Onlar duygusal davranabilirler; hata da
yapabilirler. Ama devlet duygu sahibi değildir. Devlet heyecanlanmaz, inat
yapmaz, adaletten şaşmaz. Devlet nesnellikten ayrılamaz öğretmenim!..
Hele  hele  Şamil  Tayyar  ve  onun  gibi  düşünenlerin,  çağ  dışı  isteklerini
yerine getirmek için doğru yoldan sapamaz devlet. Haberal Hoca’yı içeri
“alamayan” hükümeti, devlete hakim olamamakla suçlayan bu kafalar,
faşist değil  de  nedir?  Yoksa  siz  de  Şamil’in  “düşüncelerine”  değer
verenlerdensiniz?..

Dilerseniz  gelelim Haberal  Hocanın bekleyen ameliyatlarına.  Önce
kendisi “tedavi olsun” diyorsunuz ya, siz bu alana da girdiniz anlaşılan.
Dilediğiniz gibi bu konuda konuşabilirsin! Alaycı bir tarzda hocanın “hasta
olmadığını”  söylüyorsun  galiba.  “Kendi  hasta  olan  bir  adam,  başka
hastalara  yararlı  olamaz”,  demenizden  bunu  anlıyoruz?  Aşk  olsun  size
öğretmenim,  aşk  olsun!  Yargılama  yönteminizi  bir  kez  olsun  gözden
geçiremez misiniz?.. Bence tıbbın içine o kadar girmeseniz daha iyi olur;
bildiğim kadarı ile o konuda ehliyetli değilsiniz!..

Bir an için söylediklerinizi doğru kabul edelim. Hoca söylendiği kadar hasta
olmadan,  hastanede  tutulmuş  olsun! Tutuksuz yargılansa  da  kendi
hastanesinde, o 600 hastanın ameliyatını yapsa, daha iyi olmaz mı? Şu
anda yattığı hastanede bekleyen,  polis  ve jandarma ekipleri, onu kendi
hastanesinde bekleseler, gökte bir delik mi açılır?.. Bir yere kaçamaz ki…
Haberal Hoca niye kaçsın ki?.. O, 600 kişinin sağlığı ile oynamak sizce
doğru mu? Aralarında ölenler de varmış; öyle söyleniyor yazık değil mi?..
İnsanlığa  yakışır  mı  bu?  Onların  arasından  birinin  bile  ölümü,  hiç  mi
vicdanınızı sızlatmayacak?..

Sanırım aralarında senin de bulunduğun bazı kişilerin, inadı yerine gelsin
diye,  suçu  günahı  olmayan  insanların,  hayatını  tehlikeye  atmayı  göze
alabiliyorsunuz.  Bu  durumunuzu  neyle,  nasıl izah edeceksiniz?..  Yoksa
buna da “millet iradesi” mi diyeceksiniz?..

Şimdi soruyorum: O insanların hayatı tehlikeye atıldı mı atılmadı mı?..

Bari bu kadarını dürüstçe söyleyin…

Yanıtınız nedir? “İyi oldu” mu diyorsunuz?.. Yoksa “yazık oldu” mu?.. O
hastalardan birisi siz veya çocuğunuz olsaydı da böyle mi düşünürdünüz?
Sizi  böyle  katı,  insafsız  ve  kötü  düşünmeye  sevk  eden  nedir?  Size  bu
kötülüğü  kim  yaptı  öğretmenim,  sizi  ne  zaman  bu  kadar  zehirlediler?
Sonuçta karşınızda duran, eli kolu bağlı, sizin gibi bir insan değil mi?..



Gelelim en can alıcı konuya: Bir mahkemedeki hâkim, taraflardan biri ile
hasım  durumuna  düşerse,  onun  davasına  bakamamalı.  Öyle  değil  mi?
Hem hukuken  yasaktır,  hem etik  olmaz  böyle  bir  durum.  O hâkimlerin
çekilmesi  gerekir…  Peki  hiç  aklınıza  geliyor  mu  Haberal’ın  davasına
bakanlar neden çekilmiyorlar?.. Yoksa sizin inadınız, bütün erdemlerden
daha mı önemlidir?..

Son  bir  şey  söyleyerek  bitiriyorum:  Avukatları  arasında  benim  de
bulunduğum tarihi bir dava var: DEV-YOL davası. Anımsadınız mı bilmem…
12 Eylül 1980 darbesinden sonra açılmış bir davadır. Sanık sayısı 200‘ü
geçmez. İddianamenin sayfa sayısı  ise 300-400 sayfa arasında bir  şey.
Kanıtların  toplandığı  klasör  sayısı  ise  aklımda  kaldığı  kadarıyla 500
civarındaydı.  Tam rakamlarını isterseniz, yarın sizin için yazıhaneyi  açıp,
oradan  bakarak  söyleyebilirim.  Şimdi  sıkı  durun  ve  söyleyeceklerimi
dinleyin: 1980′den  bu  yana 30 yıl  geçmiştir  ve  bu  dava  hala
SONUÇLANAMADI!.. Benim bu dava içinde sanık olup da 10 yıl  tutuklu
kaldıktan sonra BERAAT eden müvekkilim var. İsmini buradan söylemek
yakışık almayabilir!.. Bir gün çayımı içmeye gelin, dosyasını göstereyim…

Bu örnekle ne anlatmak istediğimi anladınız mı bari?

Bir  daha  söylüyorum: DEV-YOL davası 30 yılda  bitmediğine  göre,
“ERGENEKON DAVASI”(İddianamesiyle, ekleriyle, sanık sayısı ile ondan
en  az 10  kat fazla  olduğundan)  en  iyi  ihtimalle 100  SENEDE
BİTİRİLEMEZ!..

Bir insan ömründe 100 sene ne demektir bunu bilir misiniz?

Bilirsiniz  elbette  bilmez  misiniz?  Tanrıya  yakarmak  üzere  her  el
kaldırışınızda kendiniz için dilediğiniz “ufak” bir şey!..

Dilerseniz  size  kuşlardan  bir  örnek  vereyim  de  iyice  yerleşsin  demek
istediğim: Şu bizim  kuzgun dediğimiz karakargalardır  sanırım; ortalama
300 yıl yaşıyorlarmış. Ama insanlar öyle değil. Şairin deyimiyle “beygirle
aynı ayardayız” yaş konusunda; ortalama ömrümüz75 yıl.  Şimdi  bana
söyler  misiniz?  En  az 100 yıl  sürecek  bir  davada, şüpheli  olarak
yargılanmak ister  misiniz?  Üstelik  davanıza  bakacak  olan hâkimlerle
aranızda, mahkeme kararı ile kesinleşmiş husumetiniz de olacak!..

Tutuklama süreleri  bu  mahkemelerde iki  kat olarak  uygulanıyor,
duydunuz  mu?  Adalet  Bakanlığınız  tutuklama  süresi  konusunda, 10 yıl
olsun diye  diretiyor.  İki  yıl  bile  oldukça  fazla,  böyle  olunca 5 yılı  kabul
etmek zorunda kalıyoruz!..

Evet, yanlış anlamadınız, cezadan bahsetmiyoruz bugün. TUTUKLULUK
SÜRESİDİR 10 yıl olarak uygulanmak istenen!

Evet  bildiniz;  sizin  seçtiğiniz  Adalet  Bakanı,  sizin  hükümetinizdir  bize
bunları reva gören!.. Almanya’nın değil!..

Selçuklu sultanları Alpaslan ve Melikşah’ın vezirliğini yapan Nizamü’l-
Mülk,  “Siyasetname”  adlı  eserinde,(1902)  “Devlet  yönetiminde
adalet, mertebe olarak dinimizin de üstündedir”  diyerek, adaletin
devlet  yönetimi  için  ne  kadar  önemli  olduğuna  vurgu  yapmıştı.  Bunu
unuttunuz  siz!..  Bundan  böyle  iyice  yerleşsin  diye  beyninize,  bu  sözü



sürekli tekrar edeceğiz:  Devlet yönetiminde adalet, mertebe olarak
dinimizin üstündedir!…

12  Eylül’de  yapılan  halk  oylamasında  pek  çok  kişiyi  Anayasa
değişikliklerine  “evet”  demesi  için  ikna  etmiştiniz  ya,  aslında  sizin  ve
onların  “evet”  dediğiniz,  Haberal  olayında  ortaya  çıkan  “yeni”  adalet
anlayışınızdır.  O  gün  sandıkta  adalet  terazisini  bozdunuz  öğretmenim!
Yalnız  değildiniz  kuşkusuz.  Oylamaya  katılanların %58’i  sizinle  sandık
içinde “evet”te buluşmuştunuz, anımsayın. Yaptığınız işle bugün ne kadar
“övünseniz”  azdır!  Sayısal  çoğunluk  yine  sizde…  Şimdi  suçluluk
hissediyor musunuz bilmem!..

O  “ak” oylarınızı  verdiğiniz, AK Partinizin adalet  anlayışı  budur  işte.
Böyle  bir  “adalet”  anlayışını,  siz  de  benimsiyor  musunuz?..  Oyunuzu
AKP’ye  verirken,  böyle  olsun  istiyor  muydunuz?  Hiç  değilse  bugün
“pişmanız aldatıldık” diyebilin!…

Bütün bunların olmasını isteyerek AKP’ye oy verdiyseniz eğer, bu çorbada
sizin  de  tuzunuz  var  demektir.  Çorbanızı  kotarın  ve  yiyebildiğiniz  kadar
yiyin… O kadarı da “hakkınızdır”!..

“Yiyin” deyince aklıma Tevfk Fikret’ten bir de mısra geldi:

“Yiyin efendiler yiyin, bu han-i iştiha sizin,

Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin!”(*)

 (*) O  gün  sınıfta  öğretmenimizin:  “Arkadaşlar  ezberlemeyin,  verdiği  mesajı
belleyin” dediği şiiri okumanın sırası geldiği için aşağıya alıyorum.

HAN-I YAĞMA

Bu sofracık, efendiler – ki iltikaama muntazır
Huzurunuzda titriyor – şu milletin hayatıdır
Şu milletin ki mustarip, şu milletin ki muhtazır
Fakat sakın çekinmeyin, yiyin, yutun hapır hapır…

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

Efendiler pek açsınız, bu çehrenizde bellidir
Yiyin, yemezseniz bugün, yarın kalır mı kim bilir
Şu nadi-i niam, bakın kudumunuzla müftehir
Bu hakkıdır gazanızın, evet, o hak da elde bir…
 
Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı zi-safa sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

Bütün bu nazlı beylerin ne varsa ortalıkta say
Haseb, neseb, şeref, oyun, düğün, konak, saray
Bütün sizin, efendiler, konak, saray, gelin, alay
Bütün sizin, bütün sizin, hazır hazır, kolay kolay…

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

Büyüklüğün biraz ağır da olsa hazmı yok zarar



Gurur-ı ihtişamı var, sürur-ı intikaamı var
Bu sofra iltifatınızdan işte ab ü tab umar
Sizin bu baş, beyin, ciğer, bütün şu kanlı lokmalar…

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı can-feza sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

Verir zavallı memleket, verir ne varsa, malini
Vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini
Bütün ferağ-ı halini, olanca şevk-i balini
Hemen yutun düşünmeyin haramını, helalini…

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı iştiha sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin

Bu harmanın gelir sonu, kapıştırın giderayak
Yarın bakarsınız söner bugün çıtırdayan ocak
Bugünkü mideler kavi, bugünkü çorbalar sıcak
Atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak…

Yiyin efendiler yiyin, bu han-ı pür-neva sizin
Doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin 



58.14, 41.86’DAN DAHA BÜYÜKTÜR!..
“EVET” DEMEYENLER DAHA ÇOKTUR!

(58.14, 41.86’dan daha büyüktür)

Bildiğiniz  gibi  bu  son  anayasa  değişiklikleri  ile  Anayasa  Mahkemesi’ne
“bireysel başvuru hakkı” tanınmıştır! İki yıl içinde alt yapısı hazırlanarak
uygulamaya konulacak olan bu değişiklik, ilk bakışta kulağa hoş geliyor.
Aslında Anayasa  Mahkemesi’ne  “bireysel  başvuru  hakkı”  ile Avrupa
İnsan  Hakları  Mahkemesi’ne  “bireysel  başvuru  hakkı”mız ortadan
kaldırılmıştır!  Güya,  hak  veriliyor  gibi  yapılmış  ama aslında  zaten var
olan çok önemli bir hak geri alınmıştır!..

Ne kadar kurnazca değil mi?

Bunun nasıl olduğunu anlatayım da öğrenin:

Herkesin bildiği gibi Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1987 tarihinden itibaren,
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde “bireysel başvuru hakkını”
kabul etmiştir.0

Yeni yapılan düzenleme ile iç hukuk yolları tüketildikten sonra, bu hakkı
kullanacak  olanların  önüne,  yeni  bir engel çıkartılmış  oluyor!  Bundan
böyle  iç  hukuk  yolları,  Anayasa  Mahkemesi’ne  yapılacak  olan  bireysel
başvurudan sonra tüketilmiş  olacaktır.  Türkiye’de 1 tane  Anayasa
Mahkemesi  olduğunu  hesaba  katarsanız, Avrupa  İnsan  Hakları
Mahkemesi’ne  başvuracak  olan  bireyler, önce bu  mahkemeye
başvurmak zorunda kalacaklardır. Başka türlü iç hukuk yollarını tüketmek

0

 http://www.aihmbasvuru.com/

http://www.aihmbasvuru.com/
http://cemilcan.gen.tr/2008/12/58-14-41-86dan-daha-buyuktur/


mümkün değildir! Diğer işlerinin yanında, bu başvurular nedeniyle iş yükü
aşırı  derecede artacak olan Anayasa Mahkemesi’nin,  elindeki  davaları
uzun sürede sonuca bağlayamayacağı bir gerçektir. Biz bu gerçeği, yerel
mahkemelerdeki davaların sonuçlanma sürelerinden biliyoruz. Demek ki,
Anayasa  Mahkemesi hızlı bir  şekilde  “adalet”  dağıtma yerine,  Avrupa
İnsan  Hakları  Mahkemesi’nin  dağıtacağı  adaletin  de  “gecikmesine”
neden olacaktır. Böylece “geciken adalet, gerçekleşmemiş adalettir”
özdeyişi, Anayasa Mahkememiz ile ete kemiğe bürünecektir!..

Sonuç  olarak  denebilir  ki,  Anayasa  Mahkemesi’nde  tanınan  “bireysel
başvuru  hakkı”  ile  Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi’nde  var  olan
“bireysel başvuru hakkı”mız filen kullanılamaz hale getirilmiştir!..

Ve bu necip0 millet, böyle bir düzenlemeye “EVET” diyebilmiştir!..

Ne kadar övünsek azdır!..

Bir  diğer  hoş  değişiklik  ise  gavurca  adı  “ombudsman”  olan  “kamu
denetçiliği”  kurumudur.  Kamu  adına  idareyi  denetleyecek  olan  bu
kurumunun, durumu pek de iç açıcı değildir. Zira kuruma seçilecek olanları,
TBMM üyeleri  seçecektir.  Mecliste  çoğunluğu  olan  parti,  bir  taraftan
hükümeti  kurarken, diğer  taraftan  da  o  hükümeti  kamu  adına
denetleyecek  olan  kurumun  üyelerini seçecektir!  Buna  denetleme
denebilir mi? Ne dersiniz?..

Bu necip millet, 12 Eylül günü bu düzenlemeye bile “EVET” demiştir!

Dilerseniz,  memurlara  verilen  “toplu  sözleşme  hakkına”  da  kısaca
değinelim.  Biliyorsunuz  hâlihazırdaki  memur  sendikaları, işveren
durumundaki  devlet  ile  uzun  zamandan  beri  ücret  ve  sosyal  haklar
konusunda “toplu görüşme” adı verilen pazarlıklar(!) yapmaktadır. Bu
pazarlık  sırasında  memurların  “grev” gibi  bir  silahı  bulunmamaktadır.
Başka  bir  ifade  ile  memurların,  işçiler  gibi  gerektiğinde  başvuracakları
“grev  hakları”  yoktur.  Çünkü  içinde  “zorunlu  tahkim”  vardır  ve  bu
kurum, çalışanları grev hakkını kullanmaya kadar getiremez! Yeni yapılan
düzenlemede ise “toplu görüşme” kavramının yerine, “toplu sözleşme”
kavramı  getirilmiştir.  Özetle,  bu  konuda  da  dişe  dokunur  bir  değişiklik
yapılmamıştır. Sonuç itibariyle, memura “grev hakkı” yine tanınmamıştır.
Ne var ki, ILO Sözleşmelerini Türkiye çok önceden imzalamıştır. Türkiye bu
sözleşmeleri  imzalayarak,  “çalışanlara toplu sözleşmeli  grev hakkı”
verileceğini kabul etmişti. Gel gör ki, nedense AKP bu değişiklikte “grev
hakkı”nı  memura  vermeye hiç  yanaşmamıştır.  Dolayısıyla  yine  sonuçta
değişen bir şey yok. Memur eski memurdur; ilk gördüğünüz memura sorup
gerçeği öğrenebilirsiniz!0

0

 Necip: Soylu, soyu temiz.



Bu necip millet, memuruna grev hakkını tanımayan bu düzenlemeye de
“yetmez ama EVET” diyebilmiştir!..

Hükümet, bundan böyle yaşlılar, gaziler, kadınlar, çocuklar ve sakatlar vb.
için “pozitif ayırımcılık” yapılabileceğini de anayasaya koyarak; sözüm
ona, bu kesimlere çok önemli bir hak daha vermiştir! Duyun da inanmayın!
Bunların “pozitif ayırımcılık” dedikleri, zaten filen uygulamada olan ve
bizde aileden gelen, “terbiye” olarak öğrendiğimiz bir davranış şeklidir.
Bu  memlekette  poliklinik  kuyruğundaki  acil  bir  hastanın  ön  sıraya
geçmesine bir şey diyen mi vardı? Yaşlı ve hamile olan kadınlara belediye
otobüsünde veya tramvayda yer vermeyen birini mi gördünüz? O halde
“pozitif ayırımcılık” dedikleri, sadece de bir aldatmacadır. Geçiniz bunları
beyler, geçiniz!..

Bu necip millet, bu aldatmacayı da verilmiş yeni bir hak sanmış, ona da
“EVET” demiştir!..

Hepsinden daha da önemlisi, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ve
Anayasa  Mahkemesi’ne  üye  seçimi  ile  ilgili  yapılan  düzenlemelerdir.
Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu, mahkemeleri kuran ve hâkimler ile
savcıların atamalarını  yapan en  önemli  anayasal  bir  kuruldur.
Hükümetin,  icraatlarının  yasalara  uygun  olup  olmadığını denetleyen
mahkemeleri  de  bu  kurul  oluşturur.  Mahkemelerin  yargılama  yapma
görevinin  yanında,  bir  de  “yargı  denetimi”  yaptığını  biliyoruz.
Denetlemeyi yapacak olan mahkemelerin üyelerini seçecek olan bu kurul,
hükümete  bağlanırsa,  hükümeti  denetleme  görevini  bağımsız ve
tarafsız olarak yerine getirebilir mi? Hükümete bağlı olan bir kurumun,
adının önüne “bağımsız” takısının bulunması, gerçekte onu bağımsız hale
getirilebilir  mi?  Örnek  vermek  gerekirse,  hükümetin  aşırı  derecede
partizanlık yaptığını  düşünün,  hatta  icraatlarında  adaletten  ve
doğruluktan saparak, keyfliğe da kaçsın diyelim, peki o hükümete kim
“dur” diyecek?

Cevap:  “Bağımsız  ve  tarafsız  yargıdır kuşkusuz.  Yargı  bağımsız  ve
tarafsız  değilse  o  zaman  ne  olacak  dersiniz?  Bunun  cevabını  artık  siz
verebilirsiniz!..

Yanlış değil duyduklarınız, bu necip millet böyle kötü bir düzenlemeye için
de “EVET” demiştir!..

Gelelim Anayasa Mahkemesi’ne üye seçimi ile ilgili değişikliğe. Anayasa
Mahkemesi’nin görevi,  mecliste  çoğunluğa  sahip  hükümetin  çıkarttığı
yasaların  “evrensel  hukuk  kuralları” ile Anayasa’ya  aykırı  olup
olmadığını  denetlemek  değil  mi?  Bu  mahkemenin  üyelerinin,  mecliste
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çoğunluğu  olan  hükümet  tarafından  seçilmesine  izin  verilirse,  artık  o
mahkemenin “bağımsız ve tarafsız” karar verebileceğinden söz edilebilir
mi?  Hükümetin  seçtiği  üyeler,  yine  aynı  hükümetin  çıkartacağı  yasaları
iptal edecekmiş. Buna gülerim işte!..

Öte yandan, Anayasa Mahkemesi’nin “Yüce Divan” sıfatıyla yaptığı bir iş
daha  var.  O  da  gerektiğinde  Başbakan ve bakanları  yargılamaktır.
Şimdi  bana  söyleyebilir  misiniz?  Aynı  zamanda  hükümeti  de  kuran,
mecliste  çoğunluğu  olan  bir  partinin,  sırası  geldiğinde  kendilerini
yargılayacak ve  hatta  iktidar  partisi  hakkında  açılacak kapatma
davasına  bakacak olan  yüksek  mahkemenin,  üyelerini  de  seçmiş
olmaları  halinde,  o  mahkemenin  ”bağımsız”  ve  “tarafsız”  karar
verebileceğine inanır mısınız?..

Böyle bir şey yaptığımızı ecnebiler duysa, gülmekten kırılırlar vallahi!..

Bu necip millet, dişini sıkarak, felaketle eşdeğerde olan bu değişikliğe
dahi “EVET” demiştir…

Halkla alay edilen, bir diğer değişiklik ise vergi borcu olduğu için vergi
dairelerince yurt dışına çıkışlarına yasak konulan işadamlarının, bundan
böyle mahkeme  kararı  ile yurt  dışına  çıkışlarının  yasaklanabileceği
hususu  idi.  Aman  ne  kadar  da  önemli?  Halkın  tek  derdi  budur  sanki!
Başbakan, bu değişikliği ballandıra ballandıra anlatırken, onu dinleyenleri
ben  de  izledim.  Önce  alkışlayan  nasırlı  ellerine,  sonra  da  yüzlerindeki
kırışıklıklardan aşağıya doğru inen tere baktım. O gün kafamdan aşağıya
kaynar sular döküldü, utandım. “Ben kafayı yedim galiba” diyerek, derin
bir nefes aldım ve Rize’deki mitingden ayrıldım!..

Dilerseniz buraya kadar anlatılanlara bir nokta koyarak, başka bir soruya
geçelim. Bu soruyu “CHP’ye muhalif olmayı” bir meslek, bir ödev ya
da  kendini  fark  ettirmek  için  bir araç olarak  kabul  edenlere  soralım?
Önümüzdeki  seçimlerde,  mecliste CHP’nin  çoğunluğu  sağlayacağını  ve
yukarıdaki  yetkilerin  tamamını, CHP’lilerin  kullanarak,  hayati  önemdeki
bütün  atamaları  yapacağını  hiç  düşündünüz  mü?  Bugün  için AKP’ye
cömertçe verdiğiniz bu yetkileri, CHP veya MHP’nin kullanmasına da razı
mısınız? Yoksa zaten bir daha seçim yapılmayacağından emin mi oldunuz?
Anayasa değişikliklerine kör kütük “EVET” diyenlerin,  (kendilerine saygı
duyma  gibi  bir  sorunları  vardır  mutlaka)  o  bakımdan  bu  soruya  da
verilecek bir yanıtları olmalıdır!…

Böyle  bir  düzenlemeye  “EVET”  demek,  gerçekte  seçimlerde  çoğunluğu
elde  eden  bir  partinin,  milletvekillerini  ilelebet  “dokunulmazlık”  ve
“sorumsuzluk” zırhı ile korumak değil mi? Bunun için insanın akla yatkın
ve geçerli bir nedeni olmalı!..

Gel gelelim, bu necip millet böyle bir düzenlemeye de “EVET” diyerek, en
yüksek yargı  organlarını  hükümetin  emrine  vermiş ve  gelecek
nesillerin ipini, kendi elleriyle bugünden çekmiştir!..

Olan oldu bir kere. Hiç değilse artık doğruyu söyleyerek, kendimize olan
saygımızı koruyalım. Hadi şimdi de onu deneyelim, önümüzde bir seçim
daha var… Hatadan dönmek de bir erdemdir.



Gerçek  iradenizin  böyle  sonuçların  ortaya  çıkması  yönünde  olmadığına
eminim. Sakın “elimiz kırılsaydı da…” demeyin. Elinize haksızlık etmeyin
çünkü  ona  komut  veren beyninizdir!..  Beyninizi iğfal edenleri
cezalandırmanız gerekir!..

AKP iktidarının kulağa hoş gelen makyaj niteliğindeki anayasa değişikleri
kısaca  böyledir.  Sonuç olarak denebilir  ki,  bu değişikliklerle  “kuvvetler
ayrılığı”  ilkesi,  “kuvvetler  birliğine”  dönüştürülecek  ve  cumhuriyet
rejimini,  demokratik  parlamenter  sistemden, baskıcı  “başkanlık”
sistemine  doğru  yönlendirecektir!  Benim  de  katıldığım  bu  değerli  fikir,
anayasa değişiklilerin mimarı Profesör Dr. Burhan Kuzu’ya aittir.0 Onu da
bir yerlere kaydedelim şimdilik…

“Hak”  verme  adı  altında  başlatılan  bu  çalışma  ile  aslında rejim
değiştirilmek istenmektedir!

Verilen “haklar” da zaten hükümetin iki dudağı arasında olup, herhangi bir
güvenceye  bağlanmış  değillerdir.  İstenildiğinde  “bir  gece  yarısı
operasyonu” ile hepsi geri alınabilir…

***

Allah’tan,  referandumda  “Evet”  diyenler  bu  defa  ÇOĞUNLUĞU
SAĞLAYAMAMIŞLARDIR!

Hükümet  “vuvuzela”larının,  odun  harmanı  üzerine  çıkan  horoz  gibi
ötmesine  bakmayın  siz.  Onlar  matematik  biliminden  bihaberdir!  Doğru
hesabı ben sizin için yaptım, yarım dakika ayırıp, onu dinleyin lütfen:

Bu necip millet, Anayasa değişikliklerine gerçekte “EVET” dememiştir!..

Nerden mi bildim?

Çünkü  ben  bir  matematik  öğretmeniyim.  Bu  kadar  basit  bir  aritmetik
işlemini  yapabilirim.  Önce şunu belirtmeliyim ki,  hükümet ve yandaşları
aritmetik  oyunları  ile  bizleri  aldatmaya  devam  ediyorlar,  onlara  asla
inanmayın!..

Bildiğiniz gibi bu referandumda KULLANILAN OYLARIN %58’i “Evet”tir.
TOPLAM  SEÇMENİN  İÇİNDE  “EVET”  DİYENLERİN  ORANI:  Ancak
%41.86 eder.  Geriye  kalan  seçmenler  “EVET  DEMEYENLER”dir  ki,
bunların toplam seçmene oranı ise, %58.14’tÜr.
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 Prof. Dr. Burhan Kuzu 1997’de yayınladığı “Türkiye İçin Başkanlık Sistemi” adlı 
makalesinde: “Başkanlık sistemi diktatörlüğe dönüşme eğilimi gösterebilir.” 
demiştir. Ama Başbakan’dan “Hadi Burhan başla…” komutunu aldıktan sonra, 
“bilim adamı kimliği” ile açıkladığı bu görüşünün tam tersine   olacak şekilde, 
“siyaset adamı kimliği” ile büyük bir hevesle işe koyulmuştur! Görüldüğü gibi 
Türkiye’de siyaset yapmanın bu şekilde ödenecek bir bedeli de oluyormuş!..



Çok mu şaşırdınız?

Bu  yalın  gerçek,  bir  haftadır  iktidarın  borazanı  haline  getirilen, TRT ile
“yandaş ve yalaka”  medya  tarafından tam  tersine imiş  gibi
gösterilmektedir! Ne yazık ki, bir Allah’ın kulu çıkıp da bu gerçeği millete
anlatamıyor!…

“Referandum”0 denilen  “halkoylaması”  ile halkın  çoğunluğunun
iradesinin ne  yönde  olduğu  tespit  edilir.  Tespit  edilecek  olan  salt,
oylamaya katılanların iradesini değildir!

Bunun sonucu olarak,  oranlama kullanılan oylara göre değil, toplam
seçmen sayısına göre yapılır!..

“Boykot” etmek “Evet” anlamına gelmediği gibi “çekimser” kalıp, hiç oy
vermemek de  “Evet”  olarak  nitelendirilemez! “Evet”  olarak  kabul
edilecek olan oylar, yalnız ve sadece “EVET” olanlardır!…

O halde aritmetik diliyle, bir kez daha söylersek, “EVET demeyenler”
%58.14’dür, “EVET diyenler” ise %41.86’dır..

58.14 ise hem 41.86’dan, hem de 57.88’den daha büyüktür. Demek ki
çoğunlukta olanlar “EVET demeyenler” olup, bunların toplam seçmene
oranı %58.14’dür…

Çıplak gerçek budur!..

Bu  matematiksel  gerçeğe  aykırı  düşen  bütün  açıklamalar  ise  tek  yanlı
“EVET” propagandasını  sürdürmekten başka bir anlama gelmez. Sırası
geldiği  için  bir  şey  daha  söyleyerek  bitireyim.  Referanduma  katılan
partilerin  başarı  durumlarını,  bu verileri analiz ederek ölçmek mümkün
değildir! O yöndeki polemiklere de aldanmamak gerekir!..
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 Referandum (Latince referandum) genelde anayasa değişikliği, yasaların kabulü veya çok
önemli meselelerde halkın iradesini belirlemek amacıyla 
yapılan oylamadır.http://tr.wikipedia.org/wiki/Referandum
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‘FAİZ HARAMDIR’ HARAM!..
“Alamancı”sın değil  mi? Muhafazakâr ve dindar bir  aileden geldin öyle
mi? Lüzumsuz masrafın olamaz. Yıllarca birkaç arkadaşı ile birlikte işçilere
tahsis edilmiş, baraka gibi bir yerde kaldın. Düzenli  ödemeleri  arasında;
kira parası, elektrik, su, gaz, telefon ve yönetim giderleri vardı. Yemeklerini
kendileri  pişirir,  çamaşırlarını  kendileri  yıkarlardı.  Ütü  yaptığına  dair  bir
kanıt  bulunmadı.  1960’lı  yılların  “Alamancı”  Türk  işçileri  bu  yaşam
tarzlarıyla  biraz  da  işçi arılara benziyorlardı.  Masraf  yok,  ha  bire  para
biriktiriyorlardı. Yılda bir kez izine gelirken, çocuklara birkaç küçük hediye;
o da belki…

Kendi de “icazetli” olan Çaykaralı Ali Hoca, o yıllarda eski meslektaşları ile
gizli  bir  “alimlik”  yarışı  içindeydi.  Almancayı  öğrenip  dünyada  ne  olup
bittiğini izlemek yerine, köyünden getirdiği Arapça kitapları gözden geçirip,
bilgiçlik taslıyordu yanındakilere. Akşam sohbetlerinde genellikle “iyi bir
Müslüman nasıl olunur” sorusunun cevabı aranıyordu. Türkler arasında
ufak tefek hırsızlıklar görülüyordu, bu nedenle biriktirdikleri paraları, yastık
altında  tutamazlardı,  bankaya  yatırmak  zorundaydılar.  Buraya  kadar  bir
sorun yok!..

Sorun  bankanın  verdiği  “faiz”  haram  mıydı  değil  miydi?  Haramsa  faiz
bankada mı bırakılacaktı?.. Bu önemli sorunun cevabını, Diyanet İşlerinin
Konsoloslukta görevli müftüsü verdi: Faiz haramdır alınamaz!..

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/faiz-haramdir-haram/


Haftalarca  “riba”0 ile  ilgili  ayetler  tartışıldı  işçilerin  iki  odalı  evindi.
Sonunda müftünün fetvası üstünde görüş birliği sağlandı: Faiz haramdır!
Tartışma bıçak gibi kesilip atıldı… Tersini savunmak Allah’ın emrine karşı
gelmek  olacağından  imkânsızdı!  Müslüman  olan  biri,  artık  Almanya’da
kazandığı  paraları  yatırdığı  bankalardan  faiz  alamazdı!  Karar  dinin  bir
gereği  idi  ve  kesindi.  Bu  “fetva”yı  Türkiye’deki  “din  adamları”  da
desteklediler.  Bundan  böyle faizler  Almanlara kalacaktı!..  Haramsa
Almanlar yesinler…

Bir  süre  sonra  faiz  yerine  “gelir  ortaklığı”  diye  bir  formül  bulundu.
Tasarrufları  Alman  Bankalarına  yatırma  yerine,  Türklerin  kurmuş  olduğu
halka açık “çok ortaklı anonim şirketlere” vererek, şirketlerin “yılsonu
karından pay  almak” moda  oldu.  Aynı  zamanda  şirkete  ortak  olmak
anlamına  geleceği  için,  dine  de  uygun  bir  çözüm  olarak  sunuldu
Anadolu’dan kopup gelen işçilere.  Dinimiz  “ticarete cevaz”  veriyor  ve
hatta helal edinilmiş kazancı, teşvik ediyordu. Peygamber efendimiz bile
tüccar değil  miydi?  Sorun  yok!  Birkaç  uyanık  Türk’ün,  -muhtemelen
arkalarında siyasetçiler de vardı- kurduğu şirketlere, bizimkiler balıklama
daldılar. Her biri kendini bir “holding”in ortağı, büyük bir “işadamı” gibi
görmeye başladılar. Birikimleri düzenli olarak bu şirketlere aktarıldı. Benim
elimde şu anda bile bu şekilde kurulmuş olan 5 ayrı şirketin ortaklık payı
senetleri var. Babadan kalma tabii yadigâr tabi. Türk işçileri “haram” faizi
almamak için girdikleri “gelir ortaklığı” tuzaklarında, ana paralarını bile
dolandırıcılara kaptırdılar!..

Dini  araç  olarak  kullanan,  bu  büyük  dolandırıcılar  şebekesi,  topladıkları
paraları  ne yaptılar acaba? İslam kültüründe “para toplamak” eskiden
beri var ama nedense “denetleme” mekanizması Allah’a bırakılmış! Allah
rızası için toplanan paraya kim el sürebilir? Bu kör inanç, Müslümanların
sömürülmeleri  için  son  derece  önemliydi.  Günden  güne  pekiştirilerek,
günümüze kadar da geldi.  Kurban derileri,  yurt  dışındaki  Müslümanların
yürüttüğü  savaşlar  için  yapılan  yardımlar,  doğal  felaketlere  toplanan
paralar  vb.  gibi  “hayır”  için  toplanan  yardımlar,  her  zaman denetimsiz
kaldılar! Erbakan  Hoca bile  bu  yüzden  mahkûm  olmadı  mı?  Korkunç
rakamlara  ulaşan  bu  miktarlara,  bankaların  verdiği  faizler  haram ya,
onlar  her  zaman  zaten  hesap  dışı  kaldılar.  İşi  organize  eden  çakallar,
haram olan faizi  ceplerine indirdiler.  Bir  süre sonra,  “Allah rızası için”
toplanan ana paralarda yerlerine gitmedi!.. Bu paralar ile özel şirketler,
televizyonlar,  partiler  kuruldu  sonunda.  Dolarlar  bavullar  ile  sağa  sola
taşındı. Bütün bunlar “Allah rızası için” yapıldı!..

0

 Faiz (=Riba) ile ilgili ayetler: Bakara 275, 276, 278; Ali İmran 130; Nisa 161 ve Rum 
39’dur. 



İnançlı  temiz  Müslümanlar,  kendilerine  anlatılan  “haram”  ve  “gelir
ortaklığı” masallarına inandılar. Sadece Şeytana uyan bir kaç arkadaşları
berbat  etmişti  her  şeyi.  “Allah  ıslah  etsin”  diyerek  onlara  bile  dua
etmekten  erinmediler.  Dolandırılmış  olmada  bile  bir  “hayır”  aradı  Türk
işçiler!..

Daha fazla devam etmek istemiyorum bu öyküye. Bu öyküde geçen Hoca
Efendi  yakınım  olur;  suçu  da  bayağı  ağırdır.  O  dolandırıcılık  suçun
işlenmesini  kolaylaştırdı.  Hoca  Efendi  de  artık  fer’i  faildi!..  “Faiz
Haramdır”  fetvasını  destekleyerek;  pek  çok  arkadaşının  bu  tuzağa
düşmesine neden oldu!..

“Faiz  haramdır”  bu  kesin!..  Onu  bırakalım  Almanlar  ile  bizim
“alimlere”!..

Gelelim bugünlere:

2010 yılının  son  ayında  TBMM’nde 2011’in  bütçesi  görüşülüyor.  Bütçe
görüşmelerini eskiden beri izlerim. İktidarların geçmiş bir yılda yaptıkları
icraatlar  ile  gelecek  bir  yıl  içinde  ne  yapacaklarını,  bu  görüşmelerden
çıkartmak mümkün. 2011 Bütçe görüşmelerinden aldığım notları  sizinle
paylaşıyorum:

Bütçe  giderleri: Faiz Giderleri:47,5  milyar TL,  Personel  Giderleri:72,3
milyar  TL,  Mal  ve Hizmet  Alımları:30 milyar  TL,  Dış  Borç  Ödemeleri(dış
borçlar ve faizlerinin taksitleri toplamı): 10miyar TL, Eğitim Giderleri: 34
milyar TL, Sağlık Giderleri:17,2 milyar TL.

Şimdi de bazı gelir kalemlerine bakalım:

Gelir vergisi: 47,3 milyar TL, Kurumlar vergisi:23,1 milyar TL.0

Dilerseniz bu 47,5 milyar TL tutarlı faiz giderlerinin ne olduğunu biraz açalım.
Bu  miktar  “Devlet  Tahvili ve Hazine  Bonosu”  şeklinde  ihraç  edilen  iç
borçlanma senetleri  ile  yapılan borçlanmalara ödenen faizlerdir… Devlete
borç kimler verebilir ve bunların sayısı ne kadardır? Genellikle devlete kimlerin
borç veremeyeceği bilinir ama bu borç verenler nedense hep gizli tutulurlar.
İşçiler, memurlar, emekliler, köylüler, küçük esnaf ve öğrenciler iç borçlanma
senedi satın alamazlar! Bu senetleri alanları İMKB’nde hisseleri alınıp satılan
şirketler alabilir! Bu senetleri satın alanların, bankalarda hesapları vardır! Bu
iki veriden yola çıkarak, sorunun cevabını yaklaşık olarak bulabiliriz. Diyelim
5000 kişi veya şirkettir bunların tamamı. Sanırım fazla yanılmayız. Nüfusumuz
yaklaşık 72 milyon. 71 milyon 995 kişi, bu 5000kişi için çalışıyor demektir.
Devletimiz 47,5 milyar TL faizi bu 5 bin kişiye dağıtıyor. Bu 5 bin (gerçek veya
tüzel) kişi  kimdir? Bir örnek vereyim dilerseniz.  Yakın tarihli  olsun ki,  kolay

0

 http://www.zaman.com.tr/haber.do?
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hatırlayalım: Sabah Grubunu satın alanlar ceplerinden bir kuruş harcadı mı?
Satın  alınacak  olan tesisler  teminat  gösterilerek devlet  bankalarından
usulsüz kredi  alarak bu ikinci  büyük medya grubu,  Başbakan’ın  damadının
yönettiği yandaş bir şirkete verilmedi mi? Şimdi de bu büyük medya grubu
devlet tahvili ile hazine bonosu satın alarak devlete borç veriyor! Devletten
aldığın  parayı  ödemeden,  devlete  borç  olarak  veriyorsun.  Sonra  da  devlet
sana borçlanıyor. Sürekli faiz ödüyor. Ne güzel “dümen” işte!.. Grubun CEO’su
Berat Albayrak: Grubun cirosunun 2010 sonunda bir önceki yıla göre yüzde
50 artışla 2.2 milyar  dolar  olacağını, 2011 yılında  ise  3  milyar  doları
geçeceğini  belirterek,  enerji,  maden  ve  Telekom  sektörlerinde  büyüme
hedeflediklerini  söyledi.”  Allah  daha çok  versin,  ne  diyelim!.. TMSF bazen
milli  piyango gibi  çekilişler  yapıyor;  talih  kuşu sizin  başınıza konacak değil
herhalde… Talih kuşu Berat’ın başında dolanıyor. Bu dünyada, bir elin devletin
cebinde olacak,  öteki  elin öteki  cebinde!..  Bu kara kış  günlerinde,  devletin
sıcak cebinde el ısıtmaya kimin itirazı var?

Her neyse konuyu fazla dağıtmayalım. Faiz “haram” olduğuna göre, onu kime
yedireceğiz  onu  bulalım?  B..un  faizini  bulsa,  yiyecek  olan  bir  kesim  var
önümüzde; tövbe yaptılar mı bilmem. Bana sorarsanız Almanlara yedirelim!
Din ve dince kutsal sayılan değerleri vitrine çıkararak, iktidara gelen AKP’den
beklenen;  ekonomiyi  “faiz  alıp  vermeyen”  dini  ve  ahlaki  bir  temele
oturtmak değil miydi? Hani yeryüzünde “Allah’ın adaletinin tecellisi” için
çalışacaklardı.  Hani  tüyü  bitmemiş  yetimin  hakkını,  kimseye
yedirtmeyeceklerdi.  Hani  “haramdan”  uzak  duracaklardı.  Hani  halkın
soyulmasına  izin  vermeyeceklerdi. 8 yıldır  iktidardalar,  Anayasa
değişikliğinden tutun da TSK’nin kozmik odalarına girmeye kadar her yere ve
her şeye hakim olmadılar mı? Yukarıda verdiğim rakamlardan da görüleceği
gibi,  bu  beyler  bütün  ekonomik  sistemlerini  “haram”  olan  faizin  üzerine
kurmuşlar.  Başlangıç  noktaları 1960’lı  yıllara  kadar  uzanır.  Avrupa’da  işçi
olarak çalışan Türklerden topladıkları paralar tatlı gelmiş! Hiçbir zaman da bu
konuda  bir  hesap  vermediler.  Sistem  güncellenerek,  Deniz  Feneri’ne
dönüştürülmüş; bu yeni sömürü aracını kullanarak, kaç kişinin canı yakılmış?

Bugün geldiğimiz noktada birkaç bin kişi veya şirkete ödenecek olan yıllık
faiz, 47,5 milyar  TL.  Eğitim  giderlerimizin  yaklaşık iki  katı.  Sağlık
giderlerinin iki  buçuk  katı kadar.  Gelir  vergisinin  toplamı,  faize
verildiğinde  bile  yetmiyor.  Peki,  bu  faizi  verdiğimiz  şirketlerin  ödediği
vergiler ne kadar? 2011 yılı için Kurumlar Vergisi: 23.1 milyar TL. Hiçbir
şey üretmeden aldıkları faizin, yarısı bile değil! Ürettikleri bir şey (varsa) o
bu hesaba dahil edilmemiş…

2011 yılında bütçenin 33,5 milyar TL açık vermesi bekleniyor. Açık her
zaman  olduğu  gibi  iç  borçlanma  ile  kapatılacak.  Yeni  yapılacak
borçlanmalar için ödenecek faizler de eklendiğinde 2011 yılının gelir ve
kurumlar vergisinin tamamı faiz borçlarına gidecek!..

Faiz almakta haramdır; vermekte!..

Yerseniz tabi, yemeyenler gargara yapıp döksünler!..



“ÜÇ YILDIZLI” AJANLAR!..
Nükleer  enerji  konusunda çalışan İranlı  iki  bilim insanı,  sokak  ortasında
suikasta kurban gittiler.  Anlaşılan “siber saldırı” ile istenen sonuç elde
edilememiş. Mecburen, eski usulle dönmüşler!.. Ajanlar görevde…

***

Çöl bedevisi Kaddaf bile “insan hakları ödülü” vermeye başlamış! Bunu
kabul edecek ilk kişi olarak Erdoğan’ı seçmesi, pek çok hükümet başkanını
kıskandırmış!..  Vaktiyle  hocası  Erbakan  için  de  başkanlığını  yaptığı
“İslam örgütüne üye olduğunu” söyleyen Kaddafi, şimdi de dişine göre,
Erbakan Hoca’nın öğrencilerini bulmuş. Yanılmadı desek yeridir… Nerde
bizim  kabadayı  Recep,  kendinden  daha  kabasını  görünce  nasıl  da
pusmuş!.. Hoca “Kaddaf örgütü”nün üyesi ise, talebeleri nedir?..

***

Kendi  dışişleri  mensuplarını  “monşer”  diyerek  aşağılayan,  İsrail  devlet
başkanına  “katil”  diyen  bir  başbakan  için,  Amerikalı  diplomatların
söylediği:  “Erdoğan  aşırı  gururlu,  Allah  tarafından  seçilmiş
olduğuna inanıyor,  otoriter  eğimli,  maço,  kadınlara  güvenmiyor,
çevresindeki bürokrat ve danışman kadrosu yetersiz, cemaatçilik
esasına  göre  seçilmiş”  sözleri  son  derece  hafif  kalır.  Siz  asıl  İsrailli
diplomatların  yazdığı  raporları  tahmin  etmeye  bakın.  Başbakan  duysa
kafalarına  kurşunu  sıkar!  Uluslararası  ilişkilerde  düzey  düşürülmeye
başlayınca,  nerelere  kadar  ineceğini  kimse  kestiremez!  Bu  işler  böyle
gider…

***

Türk halkının muhalif kesimini, telefon ve ortam dinlemeleri ile huzursuz
eden  hükümete,  o  kişilerin  ahı  tuttu!..  Allah’ın  sopası  olacak  değil
herhalde!..  “Wikileaks”  hemen  hemen  dengeyi  sağlamak  üzere.  Yeni
belgeler yolda, bakalım kim daha fazla bunalacak!..

***

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/uc-yildizli-ajanlar/


MHP’nin bu olaylar nedeniyle kayıtsız ve koşulsuz olarak AKP’nin yanında
yer  alması  doğru  bir  taktik  değil.  Cumhurbaşkanlığı  seçimi,  “türban”la
ilgili  Anayasa  değişikliklerindeki  tutumu  ile  AKP’nin  kuyruğuna  takılan
MHP’nin, büyük olasılıkla tabanı, bu yüzden AKP’ye doğru kayıyor!.. Çünkü
“gövde” ortada dururken,  “kuyruğa” kimse itibar  etmez!..  Bir  de akla
MHP’nin  açıklanacak  olan  belgelerde,  bir sıkıntısı mı  olacak  sorusu
geliyor!..  Umarım  olmaz…  Wikileaks  konusunda AKP’yi  desteklemenin
milliyetçilikle bağlantısı  olamaz!  Çünkü  AKP’nin  kendisi,  ümmetçi  ve
ABD işbirlikçisi!.. Bir siyasi parti rakibine, -üstelik öyle bir rakip ki, MHP’yi
siyaset  sahnesinden  silmek  istiyor-  karşı  üstünlük  elde  edeceği,  böyle
önemli  bir  fırsatı  tepemez.  Zira  MHP’nin  bugüne  kadar  yaptıkları
eleştirilerin  yerindeliği,  bir  kez de bu belgelerle  ortaya çıktı.  Aksi  halde
rakibini güçlendirir; sonra da “bundan böyle MHP’ye gerek kalmadı, onun
misyonunu da biz üstlendik” diyebilirler!?..

***

Time  Dergisi,  12  Kasım’da  2010  yılının  adamı  olarak  seçtiği  ünlü
“hacker”  Julien  Assange,  Pentegon’dan  bilgi  sızdırarak  üne  kavuşan
emekli  istihbaratçı Daniel Ellsberg’e göre, gizlilik kurallarını ihlal ederek,
aslında ABD demokrasisinin  gelişimine katkıda  bulunmuş.  İlginç  bir
görüş işte!.. ABD’yi allak bullak eden bu adama, bu işi yapmadan önce,
Amerika’nın en ünlü dergisinin “yılın adamı” seçmiş olması tesadüf de
olsa, oldukça manalı değil mi?..

ABD’nin  eski  Ankara  Büyükelçisi Eric  Edelman,  Erdoğan’ın  İsviçre
bankalarında 8 ayrı  hesabını  olduğunu  ve  bu  bilgiyi iki  kaynaktan
doğrulattıklarını  rapor  etmiş.  Benzer  iddialar,  genel  seçimlerden  önce
Baykal  için  de  ileri  sürülmüştü. Baykal Adalet  Bakanlığı’na  müracaat
ederek, konunun araştırılmasını istedi. İsviçre’den verilen cevapta Baykal
ve aile üyelerine ait İsviçre bankalarında, hiçbir hesabın olmadığı bildirildi.
Konu da böylece kapanmış oldu. Başbakan “olmayan hesap araştırılır
mı” diyerek yan çiziyor. İsviçre yetkili makamlarına iki satır yazsalar, gökte
bir delik mi açılır? Baykal’ın da hesabı yoktu; ama yazı yazılarak kamuoyu
aydınlatıldı. Erdoğan’ın korktuğu bir şey mi var? Muhalefeti “şerefsiz” ve
“alçak” olmakla itham etme yerine, bu kadar basit bir iş yaparak, konuyu
kapatmak mümkün iken,  bunu yapmayan Erdoğan,  bu fırsatı  iç  politika
malzemesi olarak mı kullanmak istiyor acaba?..

Bankaların özellikle de İsviçre bankalarının “sır saklama” yükümlülüğüne
de güvenilemez! ABD’nin en “kozmik” odalarına girerek, bu kadar önemli
“kriptolu”  belgeleri  ele  geçiren  “hacker”lar,  bu  arada  İsviçre
bankalarındaki  hesap sahiplerinin  isimlerini  de  almış  olabilirler!..  Aksine
inanmam. Bu bir tahmin değil, olayların gideceği noktaya göre alınmış bir
önlemdir  sadece.  İleride kendilerini  ancak o hesap sahiplerine sığınarak
koruyabilirler. Bütün dünyayı karşısına almış 30 kişilik bir grup, bu kadarını
da  düşünür  herhalde!..  Görmediniz  mi  Wikileaks’ın  şefine,  yırtık
“prezervatif”  kullandı  diye,  “cinsel  tacizci”  damgası  vurulmuş.  O
bakımdan  kimse  merak  etmesin,  yakında  “hacker”larla  işbirliğine
girmeyenlerin  de  hesapları  açıklanır!..  Galiba  ABD’ye  ile  olan  ilişkide
“prezervatif” hiç kullanılmamış!..



***

Pek çok yorumcuya göre, ABD dışişleri  belgelerini bilerek sızdırmış. Bu
düşüncede olanlara göre, ABD’de güvenlik açığı olması mümkün değilmiş.
Bu da bir  görüş  tabi. ABD hayranlığı,  insanı  böyle  düşündürmeye sevk
etmiş  olabilir… ABD Dışişleri  Bakanlığı’nın  bu olayı 11 Eylül saldırısına
benzetmesi de maksatlı.  Dikkat ettiyseniz NATO’nun yeni tehdit tanımı
içerisinde  “siber  tehdit”  de  yerini  almış.  Türkiye’de  kurulan  “füze
kalkanı”nı  “siber saldırı”lar ile  bertaraf etmek mümkün olabilir  mi? O
belli  değil.  Bu  “tehdit” inandırıcı  olmazsa ABD,  ne  enerji  kaynaklarının
üzerine konabilir, ne de “büyük ağabey” rolünü oynayabilir. O bakımdan
“interneti” de kontrol altına ama ihtiyacını duymuş olabilirler. Bu şekilde
hem kendi savunma/saldırı sistemlerine gelecek zararı önleyebilirler, hem
de “büyük ağabey”  imajı  iyice  pekiştirilebilir.  Bu  imajı  pek  çok  savaş
aygıtından daha etkili olduğunu bilen ABD, her zaman olduğu gibi bir taşla
iki kuş vurmanın peşindedir!..

Böyle  bir  sonuca  gidebilmek  için  pek  çok  sebep  var:  Ortalığa  saçılan
bilgiler  bir  çok  kişinin  tahmin  ettiği,  fakat  elde  kanıt  olmadığı  için  ileri
süremediği iddialardır. En azından Türkiye için söylenenler böyle sayılır. Bir
de bu fırsattan yararlanarak, ABD’den ölçüsüz isteklerde bulunan Suudi
Arabistan  gibi  ülkelerin,  dikkatinin  çekilmesi  söz  konusu  olabilir.  Bu  da
ABD’nin  elini  iyice  rahatlatan  bir  karttır.  Bu  olaydan  sonra  yaramaz
çocuklar gibi tutturan bu ülkeler, kendilerine çeki düzen vermek zorunda
kalacaklar.  ABD  Wanshington’dan  elini  uzatma  yerine,  büyükelçileri
aracılığı ile işbirlikçilerinin kulağını böyle çekiyor işte!..

“Onurlu” ve “sıfır sorunlu” dış politika masalı da böylece bitmiş oldu.
Muhataplarımızın bizim danışmanları “yeteneksiz, kibirli ve beceriksiz”
bulunca, işin rengi biraz daha değişti!.. Eski laubalilikler yapılamaz artık!..

***

Belgelerde adı geçen ülke ve liderler, bu olay nedeniyle ABD’ye daha mı
yaklaştı yoksa  uzaklaştılar  mı,  bu  konuda  şimdilik  net  değil.  Belki  de
sızdırılan belgeler, sızdırılabilecek olanların çok azıdır. O kadarı bile ABD
işbirlikçilerini hizaya getirmeye  yetebilir.  İşbirliği  yapmaktan
uzaklaşanlara,  açıklanmayan  bilgiler tehdit olarak  kullanılmış  da
olabilirler… ABD kendi  işbirlikçilerinin karşısında “sirk terbiyecisi” gibi
adeta… Canlarını biraz acıtıyor, o kadar!..

***

ABD’nin  sızan  belgelerinde,  bazı  işbirlikçilerin  adları  “üç  yıldız”la
kapatılarak  gizlenmiş!..  Nedense Wikileaks,  işbirlikçilerin can güvenliği
özenle  koruyor.  Bu  işi  ABD’liler  mi  yapıyor,  yoksa  belgeleri  ele  geçirip,
yayınlayanlar mı o belli değil. Zira Wikileaks adına yapılan açıklamalarda,
belgelerin  yayınlanmasından  önce, ABD’ye  başvurularak,  can  güvenliği
tehlikeye  gireceklerin, bildirilmesi  istenmişti. ABD işbirliğine
yanaşmayarak “işbirlikçilerini” yolda bıraktı. Bu da bundan sonra eski tip
işbirlikçiye ihtiyaç duymayacağının bir kanıtı olabilir! Şimdi işbirlikçi yerine
ikame edilecek olan nedir, sanırım “elektronik bir alet” olabilir; onu da
yakında öğreneceğiz…



“Üç yıldızlı” ABD ajanlarının çoğu, dolandırıcı ve yalaka takımından… Bu
niteliksiz hainlerin, adları  açıklandığında “elim kırılsaydı da…” diyecek
olanların  sayısı  azımsanamaz. Bu anlamda belgeler  ile  pek çok hain de
suçüstü  yapılmış  olacak!  Olayları  bir  de  bu  yönüyle  değerlendirmek
gerekir.  Dolayısıyla  asıl  kendisini çıplak hissedecek  olanlar,  bizim  “üç
yıldızlı” işbirlikçi ajanlardır!..

 



BEN DUAYI ETTİM, SİZ “AMİN” DEYİN!
Çocuklara  “yumurtalı”  protesto  eylemlerinde  orantısız  güç  kullanan
polise,  Başbakan sahip çıktı.  Belli  ki,  Başbakan polislere “bizi protesto
eden çocukları dövün” demek istiyor! “Yumurta eylemlerine” katılan
çocukları “Ergenekon Örgütü” ile ilişkilendirenlere ne diyelim? Yakında
atılan bu yumurtaları  yumurtlayan tavuklar  ile  horozları  da ailece örgüt
üyesi kabul edip, tutuklarsalar hiç şaşırmayın!..

***

BM‘nin, AB‘nin,  Batı’nın  ve  Türkiye  Cumhuriyeti’nin  “terörist”  olarak
kabul ettiği El Kadı’ya0 Başbakanımız “keflim” demişti…0

Cumhurbaşkanımız  ise  rüşvet  karşılığında  ruhsat  dağıttığı  iddia  edilen
Kayseri Belediye Başkanı’na kefl oldu!..0

Bazı yandaşlar için, sorgulama, yargılama yok zaten. Deniz Feneri davası
gibi  özel  dokunulmazlık  zırhına  sokulmuşlar!  Bari  kafamızda  yaptığımız
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yargılamaya karışmayın.  Nerde  bir  şüpheli  adam var  ise  bizimkiler  ona
kefil. Belli ki bir süre daha “adalet hizmetleri” kefaletle yürütülecek!..

***

Demokratik  Toplum  Kongresi (DTK)  Kürdistan’ın  “Demokratik
Özerkliği’ni  ilan  etmiş!..  Hasip  Kaplan’a  göre,  yapılan  “pasif
başkaldırı”ymış! Ayrı bayrak, ayrı dil ve “öz savunma güçleri” ile ilgili
tartışma  alevlendirildi!  Kürtlerin  İmralı’dan  idare  edildiğine  herkesin
inanması  için  Apo,  Diyarbakır  Belediye  Başkanlığı’na  Hafize  İpek’i  “eş
başkan” olarak  getirmiş!..  “Seçilmiş”  Belediye  Başkanı  Osman
Baydemir’den  çıt  yok!  Hükümet  ise,  bu  haberi  duymamış  gibi!..  İster
misiniz Apo, Başbakan’a da bir “eş başbakan” atasın! Ben isterim vallahi,
oldu olacak o da olsun!…

Soru:  Doğu’da egemenliği kim  kullanıyor?  Yanıt:  AKP Millet  adına
egemenliği  üç  tane  “oy”  ve  “iktidar  olma”  uğruna, PKK ile  paylaşınca
olacağı buydu!.. Doğru yanıt cümlenin içinde verilmiş, bulup çıkartın!..

DTK’nın  “Demokratik Özerklik  Modeli  Taslağı”:  Siyasi,  hukuki,  öz
savunma, sosyal, ekonomik, kültürel, ekolojik ve “diplomasi” boyutlarında
örgütlenmeyi öngörüyormuş. Bekledikleri ilgiyi bulamayan Kürtler, yapılan
eleştirilere  karşı,  “bu  sadece  bir  tartışmadır,  bunlar  bizim  hedeflerimiz
değil” anlamına gelecek sözler söylüyorlar. “Öz savunma birliklerini” ordu
gibi  değil, zabıta  gücü gibi  anlamak  gerektiğini  savunan  bazıları,
“diplomasi”  boyutundaki  örgütlenme  ile  neyi  açıklayacaklar?  Yerel
yönetimlerin, hatta federe devletlerin “diplomasi” alanında örgütlenmesi
dünyanın hiçbir yerinde yok. Dış ilişkileri federal devlet yönetir. O halde
yapılan  çalışma,  “fikir  jimnastiği”  olarak  yutturulamaz!  “Bağımsız
Kürdistan”ı kurmak içindir. Şimdilik iki adım ileri, bir adım geri yapılarak
kulaklarımız “bağımsızlık” fikrine alıştırılıyor!..

“Demokratik Özerklik Modeli Taslağı”na göre, Türkiye ve Kürdistan
ortak  vatanmış!..  Bir  de  bu  ifade  Kürtlerin  niyetini  ele  veriyor.  Sırası
geldiğinde,  Azeri  lider  Haydar  Aliyev’in:  “Biz  iki  devlet,  bir  milletiz”
sözüne sığınılacak! Yerseniz tabi…

***

”Kahramanmaraş  Katliamı”nı  anma  toplantılarını  “tekbir  getirerek”
sabote etmek isteyenler  kimlerdir?  Katliamın bir  numaralı  sanığı Ökkeş
Şendiller erken davranarak olayı,  “provakasyon” olarak nitelendirmiş!
MHP yöneticileri  Şendiller’in  irtibat  bürosu  önünde  basın  açıklaması
yapmışlar;  Şendiller  sanki  bir  kurum! Resmi “web” sitesi  bile  var.0 MHP
yöneticileri:  “Provakasyonu  yapan  Şendiller’dir”  demişler…  Akıllara
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gelen  soru:  Bu  tür  eylemlerde  “tekbir”  getirmeye  neden  ihtiyaç
duyuluğuydu! Din ve dince kutsal sayılan değerleri, kirli siyasetin içine
sokarak kirletenleri, nedense bizim ülkemizde kimse kınamaz; kimse onlar
için kötü bir söz söyleyemez!..

***

Bangladeş’te Şeriat Mahkemesi’nin kararı ile evlilik dışı ilişkiye girdiği
hüküm altına alınan bir kadın kırbaçlanarak öldürülmüş! Bangladeş Yüksek
Mahkemesi’nin  kararı  ile  dini  gerekçelerle  ceza  verilmesi  yasaklanmış
olmasına  rağmen,  kırsal  kesimlerde  kadınların,  zina gibi  suçlamalarla
kırbaçlanmasına sık rastlanıyor!..

Her  sene  “umre”ye  giderek  Araplara  para  kazandıran  bizim  “dini
bütünler”  bir  sefer  de  bu  geri  kalmış  Müslüman  Afrika  ülkelere  gidip,
gerçek  İslam  Dini’nin  nasıl  olduğunu  anlatamazlar  mı?  Dileyim
anlatamazlar;  Afrikalıların  kendi  dillerinde  kitap  da  mı  götürüp
dağıtamazlar? Yoksa dinin öğrenilmesi işlerine gelmez mi? Kim bilir belki
de buna ayıracak zamanları yok. Çünkü o kadar günah işlediler ki, her sene
bir  defa  “umre”ye  gitmek  af  edilmelerine  yetmiyor.  Ayda  bir  “günah
çıkartsalar” yeridir!..  Anlaşıldığına göre, bu zavallı  Bangladeşliler, İslam
dininde olmayan ve “ulema” tarafından dine  eklenen,  “recm” cezasını
ceza  kanunlarından  kaldırdılar  da  uygulamayı  beceremiyorlar  henüz…
İran,  bir  taraftan  nükleer  silah  yapma  peşinde  koşuyor  ama  eski
uygulamada da diretiyor!..

“Din bezirganları”nın rezilliklerine ortaya çıkaranlara karşı, dünyanın her
tarafında  benzer  “linç  kültürü”  yaşatılıyor.  Sahtekârları  teşhir  edenler,
“din düşmanı” olarak gösteriliyor. En güçlü savunma silahları masum bir
soru:  ”Namazını  kılıyor  musun  sen?”  Adamlar  sanki  “sorgu  sual
meleği”  gibi!..  Bu  tür  soruları  sormak,  sanki  sadece  namaz  kılanların
tekelinde!..

***

3 Mart 1998 tarihli Hürriyet Gazetesi’nde Hanef Avcı anlatıyor: ”Benim
görevim  suç  organizasyonlarını dinlemek.  Emniyet  olarak Abdullah
Çatlı’yı dinliyoruz. Hadi Özcan Çetesi’ni dinliyoruz. Yeşil’i dinliyoruz. Bu
dinlemeleri  mahkemeden  karar  alıp  yapıyoruz.  Adamın  konuştuğu  karşı
telefonlara  bakıyoruz. MİT’e,  General Veli  Küçük’e  ait  çıkıyor.  Gizli
dediğimiz bu telefon numaralarına böyle ulaşmışız.

Ben şimdi MİT’i  dinlemişim. Bu telefonlar Susurluk Raporları’nda da yer
alıyor. 7 ay önce 32.Gün programına çıktığımda, MİT ve Mehmet Eymür
hakkımda  şikayette  bulunmuş.  Ben  de  söylediklerimin  doğruluğunu
göstermek  için  telefon  numaralarını  delil  olarak  mahkemeye  sundum.
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‘İftira  atmıyorum,  bu  telefon  numaralarıyla  Çatlı,  Yeşil  ve  Hadi
Özcan Çetesi görüşüyor’ dedim.”

Bu  açıklamada  geçen isimlere ve telefonlara dikkat  edin.  Bir  de
açıklamanın  yapıldığı  yıla  tabi.  Bu  açıklamalar,  “Haliç’te  Yaşayan
Simonlar” adlı kitaptan 12 yıl önce yapılmış… Bu haberle ilgili, yorum
yok!..

***

MİT eski  İstanbul  Bölge  Başkanı  Osman Nuri  Gündeş, Fetullah Gülen
Okulları’ndan  CIA  ajanlarının  diplomatik  pasaportla  İngilizce
öğretmeni  olarak,  görev  aldıklarını söylemiş.  Bu  işbirliği  Türkiye’de
yapılan üst  düzey  resmi  bir  toplantıda bizzat Fetullah’cı okul
yöneticisi tarafından itiraf edilmiş!..

Cemaat’in ABD tarafından yönlendirildiği iddialarına: ”Bunlar klasik eski
Marksist jargona dair, geri kalmış kafaların ürünü olan söylemler.
Klasik şeyler…” diyen kim? Nakşi Şeyhinin torunu CHP Parti Meclisi
üyesi Muhammet Çakmak. Çakmak’ın: “Fetullah Gülen bilgedir, saygı
gösterilmesi  gerekir,  Gülen  Cemaatini  selamlıyorum”  şeklindeki
açıklaması hepimizi şaşırttı! CHP acaba iktidara mı getiriliyor? Ecevit’in
Gülen Cemaati’ni  “iyi  huylu tarikat”0 olarak nitelendirdiği  anımsayın!..
Bu ne iltifat idi birader!..

Ecevit’i iktidara getiren Fetullah Gülen Cemaati miydi? Cemaat’in gücü
“sosyal demokrat” bir partiyi iktidara kadar taşıyabilir mi? Cemaat sosyal
demokrat  bir  parti  ile  işbirliğine girer  mi?  Bu sorular  hala  soruluyor…
Dolayısıyla bu tür soruların cevabının içinde, CHP’nin olası iktidarı da haklı
olarak  konuşuluyor!..  Parti  Meclisi  üyesi  Muhammet  Çakmak,  CHP’ye
yerleştirilen  ve  Cemaati  CHP  tabanına  benimsetecek  olan,  Fetullah
Gülen’in bir adamı mıydı? Erich Edelman’ın “ABD, AKP’yi çok şımarttı.
Washington,  AKP  hükümetini  şımartmaktan  vazgeçmeli,  CHP’ye
bakmalı”0sözlerini de koyun bunların yanına. Şimdi düşünün!..

Anlaşılan ABD’nin Türkiye içindeki “nur yüzlü” ve “kadife eldivenli eli”
olan Gülen, CHP dahil, girilmedik bir yerimizi bırakmadı…
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DSP iktidar Cemaat iktidar; AKP iktidar Cemaat iktidar; CHP iktidar,
Cemaat iktidar!.. Olabilir mi?.. Olur… Burası Türkiye’dir!..

***

AKP’nin  kurucu 5 adamından  biri Abdüllatif  Şenel,  Cumhuriyet
Gazetesi’ne  verdiği  mülakatta  bakın  ne  diyor:”…Bu  dönemin  zenginleri
varlıklarını legalleştirdikleri zaman, TÜSİAD üyeleri orta sınıfa dönecektir.
Henüz  bu  servetler  ortaya  çıkmadı.  Bazı  ipuçları  var.  Dolar  milyarderi
sayısının 8’den 30’a  çıktığına  ilişkin.  Ancak  tam ortaya  çıkmadı.  Orada
burada saklananlar var. Yabancı ülkelerde yatırımlar var…”

Ne diyelim? Adamlar “helalinden” kazanmışlar herhalde. “Helal kazanç”
sünnettir  bizim öğrendiğimiz…0 Hem para kazanmışlar,  hem de sevap!
Ne güzel işte!.. Bize düşen, onlar için Tanrı’ya el açıp, yakarmaktır: “Allah
razı olsun cemii cümlenizden, Allah iki cihanınızı mamur eylesin!
Amin!..
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“SİYASET” GECEKONDU KAHVESİNDE 
ÜRETİLİYOR!..
“Senin yandaşın kadar bizim emeklimiz var. Bir o kadar da işsizimiz. Bu
defa  onları  kandıramayacaksınız!  Foyalarınızı  tek  tek  ortaya
çıkartacağız!..”  Kayaş’ta  bir  gecekondu  kahvesinde  TV  ekranlarından
inmeyen  Başbakan’ı  dinlerken,  yanımda  oturan  şapkalı  adamdan
duyduğum sözlerdi bunlar…

Adamın omzuna dokunarak “bir şey mi dedin hemşerim” diye sordum.

“Evet”  dedikten  sonra,  başladı  anlatmaya.  Adam  delege  gibi…  Kalkıp
gitmeye cesaret edemedim:

“Muhalefeti  ‘halkın  içine  girememekle’  suçlamanız  inandırıcılığını
kaybetti. Bununla kast ettiğiniz Sivas’ın ötesiydi; anlamadık sanmayın, o
kadar  da  enayi  değiliz..  Muhalefet  liderlerine  demek  istiyorsunuz  ki,
‘Sivas’ın Doğusu’na neden gidemiyorsunuz’ öyle değil mi?..

Hadi  çıkartın  ağzınızdaki  baklayı.  Bunu  muhalefetin  bir eksiği olarak
göstermek bir  Başbakana yakışıyor  mu?..  Bu yalanın alıcısı  hala var  mı
ülkemizde?  O  zaman  size  hayırlı  satışlar  dostum…  Gücünüz  yetiyorsa,
muhalefete efelenmeyi bırakın da bölünmeyi engelleyin!..

Yanılıyorsunuz  dostum,  Türkiye’nin  Başbakan’ı  olamayan  Erdoğan.
Egemenliğin  kullanılmasını  terörist  başı  ‘Serok  Apo’ ile  paylaşırsanız;
şimdi ne Doğu’ya ne de Güneydoğu’ya gidemez muhalefet liderlerimiz. Siz
gidebilirsiniz belki, ona bir diyeceğimiz yok. Sizin emrinizde polisiniz var;
üstelik hepsi de çelik yelekli. Ayrıca silahlı kuvvetlerin neferleri de nöbette.
Boynunuzda  dürbün,  cebinizde  ‘yol  haritası’  var.  Yolunuz  bizden  ırak
olsun da dilediğiniz yere gidebilirsiniz!.. Devletin bütün olanakları sizin…
Nerede  ne  olacağını  da  önceden  bilebilirsiniz,  siz  terörist  başı  ile
müzakere eden devlet değil misiniz?!..

Bizim eski genel başkanımız Baykal, bu dönemde bir defa Van’a gitmişti; o
gün  başına  gelmeyen  kalmadı  zavallının;  kaset  işi  yaya  kalır  olanların
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yanında!..  Sözcünüz  Hüseyin  Çelik,  Baykal’ı  şeytan  taşlar  gibi  taşlayan
partililerinizin eylemini, ‘demokratik tepki’ olarak göstermişti… Umarım
Çelik’in yakın akrabası olan o militanların, kaba davranışını sahiplendiğiniz
için bir gün gelir utanırsınız!..”

“Beyefendi benimle mi konuşuyorsun, yoksa Başbakanla mı?, Başbakanla
konuşuyorsan ben kalkayım” dedim. Adam elimi tuttu ve yerime oturttu
beni.  “Seninle  konuşuyorum,  o  da  dinlesin”  dedi.  Adamın  yaşı  bayağı
ileriydi ama kolları güçlüydü; çiftçi olduğu kesin…

Amcam devam ediyor anlatmaya:

“Sahi, PKK’lılar  ile  el-ele vererek yaptığınız  o eylem, çok mu hoşunuza
gitmişti?  Baykal’ı  sevmeyenler,  kahve köşelerinde bu haberleri  izlerken,
keyiflerinden dört köşe idiler!.. Keyif bu, kimde bulunursa bulunsun, bize
ne!..

Şimdi de aynı olaylar Memur Kemal’in başına gelsin diye mi, onu Doğu’ya
davet  ediyorsunuz? Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik sorunu yokken,
iktidar  olmuştunuz  beyler.  Sıfır  terörle teslim  aldığınız  ülkeyi  ne  hale
getirdiniz. Bu sizin ayıbınızdır. Bu durum, sizin eksikliğinizi ve devlet adamı
olamayışınızı  gösterir. Başarısızlığınız için  bundan  daha  büyük  kanıt
göstermek gerekmez ki!..

Hiç  merak  etmeyin.  Doğu’ya  da  Güneydoğu’ya  da  yakında  gidecek  bu
millet.  Ancak  önce  yönetimi  değiştirmemiz  lazım.  Oralara  önce  devleti
götürmek gerekiyor! Devleti çıkarttığınız bu bölgelerde, PKK ile fakir halkın
oylarını  paylaştınız.  Bu  ‘işbirliğiniz’  ülkeyi  bölünme noktasına  kadar
getirdi; sırtınıza yazılı mahkum numaranız bu olsun! Suçlusunuz siz!.. İki
dil, iki bayrak ve öz savunma güçleri ile ayrı bir parlamento söylemi, sizden
alınan destekle gündeme getirilmiş. Siz önce bunların hesabını verin!…

PKK’nın sivil uzantısı olan BDP ile Demokratik Toplum Kongresi (DTK),
sizin AKP ile ruh ikizi gibi. Şimdi de birlikte yarattığınız bu Cehennem’den
çıkamıyorsunuz belli. Muhalefeti oralara çağırmanızın bir nedeni de bu olsa
gerekir!..

Sizi  ve  ülkeyi  kurtarmak  görevi  Batı’daki  halka  düşüyor  ne  yazık  ki.
Doğu’daki Kürtlerin eli kolu bağlanmış gibi. Dini duygularını istismar ederek
kandırdığınız dindar insanların da duyguları  ile oynamıştınız! Bozulan bu
dengeleri  düzeltebilmek  için  onların  bu  defa  “emanet  oylarına”
ihtiyacımız  var…  Ancak  bu  şekilde  yaratılan  haksızlıklar  ortadan
kaldırılabilirler. Seçim sandıklarına hâkim olunamayan bir yerlerde, ‘halkın
desteğini aldık’  diyemezsiniz… PKK’nın halk üzerindeki baskısına son
verilmedikçe, seçim sonuçlarından söz edilemez bu ülkede. Baskı altında
fesada uğramış bir  iradeyi,  kimse temsil  ediyorum diyerek övünemez!
Doğru olan oralara gidip efelenmeniz değil, oraları gidilecek yerler halini
getirmenizdir. İktidar olmak bunu gerektiriyor…

Sayenizde  bitmiş  olan  terör  de  yeniden  canlandı.  Ülkenin  bir  yarısı
‘bağımsızlık’  ilan  etme  hayalleri  içinde.  Halk  bıkmış  usanmış,
yalanlarınızdan, yeter artık gidiniz!…

Bizde çözüm var elbette. Önce siz çekilip gideceksiniz hükümetten. Gerisi
kolay. Feodal ağalarla işbirliğini de terk edeceksiniz. Güvenliği sağladığımız



yerlere,  devlet  eliyle  yatırımları  yine  biz  götüreceğiz.  Cumhuriyet’in  ilk
yıllarında  olduğu  gibi. GAP’ı  da  unutmayın…  On  yıllardır  Türk  ve  Kürt
halkının  alın  teri  oraya  akıtıldı.  Güvenliği  sağladıktan  sonra, tarım ve
hayvancılık da  yeniden  canlanacak.  Devletin teşvikleri yandaşlara
akıtılmayacak bu yeni dönemde. Doğu’da hayat yeniden filizlenecek. Yeter
ki, siz elinizi çekin… Pis siyasetinizle verdiğiniz zarar yeter!..

Kaynağı mı nereden bulacağız?..

Kaynak  bizde  var,  kaynak  hazır:  Hazineden çalınan  paraları geri
alamayabiliriz  belki,  ama  yeniden  hırsızlığa  izin  vermedik  mi,  kaynağı
yarattık demektir. Devleti soyanların elini çıkarttık mı devletin cebinden,
kaynak işi tamam korkmayın. Halkın ödediği vergileri, iç borç faizi olarak
yandaşlara peşkeş çekmedik mi, sorunu yarı yarıya çözdük demektir. Biraz
da tasarruf tedbirleri ile oldu bu iş. Ciplerine

haftanın  iki  günü  binmesin  hanımlarınız.  İmam  nikahlı  eşlerinizi  de
diğerinin  yanına  taşıyın.  Kiradan  tasarruf  edersiniz.  Siz  de
rahatlayacaksınız, ülkemiz de rahat bir nefes alacak… Çözüm var, merak
etmeyin!..

Kısacası  sizin  devlet  hazinesinden  yandaşlarınıza  dağıttınız  paraları,
hazinede tuttuk mu, kaynağı da bulduk!..

Kılıçdaroğlu’nun ‘Her aileye 600 TL vereceğiz’ sözlerine karşı, Başbakan
ve  Bekir  Bozdağ’ın  ne  dediğin  duydunuz  mu:’ İzmir, Antalya ve
Mersin’de belediyeler sizde, Buralardan vermeye başlayın da görelim…’
Belediyeler sanki tüccar, sanki onların başka gelir kaynakları var. Ankara
Büyükşehir  Belediyesi  gibi  diğer  belediyeler şanslı değil!  Gökçek’in
abonelerden  topladığı doğal  gaz  paraları “seçim  rüşveti”  olarak
dağıtılabilir;  biz  de  aldık  o  yardımlardan,  ama  oyumuzu  vermedik.
Arkasından  hükümet  belediyenin BOTAŞ’a  olan  borçlarını  hazinenin
üzerine  aktarmış.0 Hazine  sanki  Gâvurların!..  Gökçek’e  kaynak  böyle
yaratıldı,  hem  de 72 milyon  halkın  sırtından.  O  da  aldığı  paraları
Ankara’nın gecekondu mahallerine dağıtarak, AKP için oya çevirdi. Gökçek
dördüncü dönem yine başkan, Tebrikler!..

Eşit koşullarda adil bir seçimden söz edilebilir misiniz?..

TÜİK’in  verilerine  göre,  nüfusun %14,4’ü yani, 10.5  milyon yurttaş,
yoksulluk sınırının altında yaşıyor. 4 kişilik aile baz alındığında, 2,6 milyon
aileye aylık 600 lira maaş bağlanırsa ne olur? Bunun maliyeti ancak 18.9
milyar lirayı buluyor…

“Sosyal  Koruma Projesi”  yoksul  ailelere  düzenli  maaş  ödenmesi  için
Kılıçdaroğlu tarafından referandum öncesinde ortaya atılmış bir  projedir.
Hükümet  projeyi  sahiplenmiş.  Seçimlerden  önce  bu  projeyi  hayata
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geçirmek  niyetinde…  Orman  arazilerini  talan  edenlere  verilen  “seçim
rüşveti” AKP’yi bir daha iktidara getirmeye yeterli  olmayacak herhalde.
Yoksul kesimlere de bir şeyler vermek gerektiğini fark eden hükümet, bu iki
kesime  dağıtacağı  “seçim  rüşveti”  ile  istediğini  elde  edebilecek  mi
göreceğiz!.. Bence CHP projeyi erken açıklamış!..

İç  borçlanma  için  üç  beş  bin  kişiye 47,5  milyar  TL  faiz bulabilen
hükümet, isterse 18.9milyar TL’yi de bulur… Özelleştirmelerden gelen 30
milyar doların0 yarısı dağıtıldı mı fakire fukaraya, bu iş olur biter!..

CHP’li  belediyelerden  biri,  kendi  öz  kaynaklarına  dayanmadan;
borçlanarak  halka  en  küçük  bir  yardım yapmaya  kalkışırsa,  hükümet  o
başkanın  ümüğünü  o  anda  sıkar!  Müfettişleri  ile  savcıları  ile  başkanın
başına üşüşürler… Başkan Silivri’yi boylar!..

Aldatılmak  için  hazır  bekleyen  halk  her  yerde  bulunabilir;  bizde  bu  işi
yapacak  olanlara,  hükümet  tarafından  verilmiş  ‘bonservisi’ olma  şart
aranır…  Onu  da  bir  tek  yandaşlar  yapabilir!..  Yoksa  Başkent  gibi  bir
şehirde, dört  dönem üstü  üste  belediye  başkanı  seçilmek  öyle  kolay
değil!” diyerek, ayağı kalktı ve üşümüş elini kömür sobasına doğru uzattı…

-Garson çaylar benden!..
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“ÇOK ALAMETLER BELİRDİ VAKİT 
TAMAMDIR”(*) 
Halk 40 yıldan sonra bir daha umudunu yaratmaya başladı!..

Müjdeler  olsun,  “bir  gider,  üç  gelir”  anlayışı  ile  formülleşen hizipçi
umursamazlık da sona eriyor!..

68 ve 78 ruhu CHP’de kendine yer bulmaya başladı…

İktidarın başına fırlatılan yumurtalarda, duyuldu “tik” ettiği civcivin!..(*)

%40’ı  hedef  koyup, %30’u  tutturamazsam,  kendimi  “başarısız  kabul
ederim” diyen, bir genel başkan var başımızda; sınırsız krediyi hak ediyor
o. Bırakın bari çalışma arkadaşlarını da kendisi seçsin…

Dikkaaaaaat!…

İzleyici  sıralarında “eski solcular” kıpırdıyor!  Onlar  da Genel Başkan’ın
“ayağa kalk” komutuna uydular; bu kadar güzel  bir tablo olabilir  mi?..
Solun tüm renklerine bir şans daha verelim, bırakınız onlar da bu kulvarda
bizimle iktidara koşsunlar!..

Bu düğüne “yetmez ama evet” diyenler de geldi; göz göze geldiğimizde,
biraz da mahcup şekilde gözlerini kaçırıp, önlerine bakıyorlardı. O kadar da
önemli değil… Belli ki, onların da terapiye ihtiyacı var. Onlara da yer var
aramızda; ama bir şartla, bir adım gerimizden koşacaklar!..

İktidara “yandaş” olan tuzu kuru olanların dışında, her kesimden insanlar
oradaydı; Kurultay’da adeta yeni bir Türkiye kurulmaya başlandı!..

Kim ne söylerse söylesin, 18 Aralık günü,  halk  kendine yeni  bir  umut
yarattı. 1970’yı yılların CHP’si, Ankara’dan yeniden şaha kalktı!..

Başbakan  Muş  ve  Bitlis’te  yaptığı  açılışlardan,  Kılıçdaroğlu’na  saldırmış!
Hah  hah  ha!..  Biraz  da  gülelim  bari.  Sanki CHP iktidarda,  kendisi  de
muhalefette;  doğuya  gitmiş  olmakla  övünüyor.  Başbakan’ın 8 yıllık
icraatında,  övünebildiği  şeye  bakın. Sıfır  terörle teslim  aldığı  ülkenin,
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doğusuna gidebiliyor! Asıl komik olan CHP’yi “halkın içine girmemekle”
suçlaması. Erdoğan’ın iktidarı kaybettiği buradan belli. Onun asıl korkusu,
hesap zamanının yaklaşmasından. AKP o kadar şaşkın ki, rakibini kendi
gücüne göre “dizayn” edebileceğini hayal ediyor. Başpehlivanlık yarışına
koşulan  bir  pehlivanın,  “tüy  sıklette”  bir  rakip  seçmek  istemesinde
olduğu  gibi…Erdoğan  ve  şürekası CHP’ye  nasıl  olması  gerektiğini
anlatıyor!..

12 Eylül Faşist Rejiminden sonra yapılan ikinci seçimlerde, eski AP lideri
Demirel’in halka dediği: ”Korkmayın çadırlarınızdan çıkın, düşün peşime.
Oylarınızı bu defa emanet olarak bana verin” sözlerinden daha etkili oldu,
yurtsever Kemal’in “Korkma ayağa kalk” komutu!..

“Ayağa  kalk”  komutuna  Baykal  ile  yanındaki  birkaç  delege  dışındaki
herkes,  hatta  kurultayı  televizyonlardan  izleyenler  bile  uymuştu  o  gün.
Tıpkı 10 Kasım günü siren sesini duyanların yaptığı gibi. Baykal ve birkaç
arkadaşına  da  bu  yüzden  kızmamak  gerekiyor.  Çünkü  onlar  ayağa
kalkamayacak kadar yorgundu!? Şimdi biraz dinlensinler!

Kılıçdaroğlu’nun devrimci söylemiyle,  “Yeni  CHP”  olması  gereken
devrimci eksene, ancak şimdi oturdu. Yeni CHP ile anlatılmak istenen: Hiç
kuşku yok ki, ağırlıklı olarak gençlere görev verilmesi fikriydi. Ancak böyle
bir  yeni  bir  yapılanma, soluklanmadan iktidar  yürüyüşünü
tamamlayabilecek. Cumhuriyetin nitelikleri ve Atatürk ilkelerinden
sapma  asla  söz  konusu  değildi  ve  olamazdı!  Genel  sekreterin,  basın
mensuplarına ayrılan bölümde, dileyen her medya kuruluşu için ayrı ayrı
mülakat vermesinin bir nedeni vardı herhalde. Süheyl Hoca, kürsüde ders
anlatır  gibi  bu  gerçeğin  altını  defalarca  çiziyordu:  “Kaygılar  yersizdir,
yolumuz Atatürk’ün yoludur!..”

Kılıçdaroğlu,  yıllardır  devrimcilerin  ağzında  pelesenk  olmuş, Hasan
Hüseyin’in  “Ekilir  ekin  geliriz/ezilir  un  geliriz/bir  gider  bin  geliriz”
mısralarını  okuduğunda,  salonun  çatısı  neredeyse  başımıza  yıkılacaktı.
Ülkemizin ağır ağır faşizme doğru gittiğini söyleyen yurtsever Kemal’in,
başında Che  Guevera’nın  takkesi  olduğu  halde,  faşizme  karşı
mücadelenin simgesi  olan  Deniz Gezmiş ile  aynı  pankartta  yer  almayı
kabul etmesi, hem çok anlamlıydı, hem de bir işaret fişeği etkisi yaptı…
Sanki  “faşizme  karşı  omuz  omuza”  sloganı  her  atıldığında, Deniz
Gezmiş o  pankarttan  fırlayarak,  gençlerin  önündeki  eski  yerini  alacak
gibiydi!..

Pek çok devrimci gibi benim de gözüm, Deniz Ağabeyimizin üzerindeydi…
Deniz, yükselen sıcak havanın dalgalandırdığı,  Pendik Gençlik Kolları’nca
hazırlamış pankarttan, aşağıya atladı atlayacaktı!..  Bir defa göz kırparak
işaret ettiğinde o komutla, kürsünün tıka basa dolacağı kesin görünüyordu!
Ben bu “sessizliğin” yıllar önceden tanığıyım; bu nedenle ne olacağını
tahmin edebilirim. İstanbul Üniversitesi’nin demir parmakları  arkasındaki
Deniz,  bugün her zamanki gibi  başımızın üstümüzde duruyordu.  Bir  tek
parkası yoktu omuzlarında. Boykot heyecanı gibi bir şeydi, yaşadıklarımız
gün  boyu!..  Boynumuzda  “ağır  bir  zincir”  gibi  taşıdığımız  ve  belli  ki,
birbirinden habersiz olarak aldığımız “görevli kartlarımızı” birbirimizden
daha ne kadar gizleyebilirdik?..  Kalan birkaç avuç devrimci arkadaşımız,



sanki kurultayın (eski söyleşiyle mitingin) güvenliğinden sorumluydu. Yıllar
önce  olduğu  gibi,  yine  hep birlikte buradaydık  işte…  Kıskananlar
kıskansın!..

Çocukken “pasif” bularak eleştirdiğimiz CHP, o yıllarda bize kapılarını açtı
da mı içeriye girmedik? Biz, o günlerin biraz da yaramazlık yapan çocukları
ile bugün hükümete yumurta atanların arasında çok mu fark vardı sanki?
Böyle  bir  durumu  “fırsat”  bilerek,  Atatürk’ün  partisini  kendilerine
“istihdam edilme yeri” gibi ayıranları da affediyoruz şimdi! Faşizmin en
örgütlü ve karmaşık biçimi olan emperyalizmi;  dünyada iki  kez üst üste
yenen, o en büyük devrimci, sarı saçlı mavi gözlü devin, partisine ancak
girebiliyoruz!  Her  söylendiğinde,  hop  oturup  hop  kalktığımız
“KAHROLSUN FAŞİZM” sloganını, dağlara taşlara yazmayı bundan böyle
bize  bırakın… En  deneyimli  olduğumuz  konudur  şüphesiz;  bu  işbölümü
içinde. O kadarını da biz yapalım artık!..

70’li  yıllarda Karaoğlan’ın  yarattığı  heyecanı,  bugün “Memur Kemal”
yaşattı  bize sağ olsun!..  “Yağız oğlan” sadece bir lakap olarak geçmişte
kaldı, tutmadı işte ne yapalım!.. Genel Başkan “parti için demokrasiyi”
getireceğini, “lider sultasını kaldıracağını” söylediğinde, pek çok kişinin
gözleri benimkiler gibi, salonda Deniz Baykal’ı aradı… Ne de olsa onun da
adı, hala Deniz’di…

Toplumsal her sorunun çözümünü, ilaç rehberi olarak bildiğimiz ve öyle
inandırıldığımız Marksizm’de arayan biz 78 gençliği, uzunca bir dönemin
sonunda, baba ocağı olan CHP’de karşılaşmış olmayı, bayram ziyaretinde
buluşan  akraba  çocukları  gibi  yaşadık… Kısa  konuşmalarımızdan  ortaya
çıkan; aradığımız bütün çözümlerin, Atatürk’ün mücadelesinde zaten
var olduğu idi. Fakat bizim bunu neden yıllar sonra anlamış olduğumuzu
daha yeni anlıyorduk… Yasal ve korsan mitinglerden gelen deneyimimizi, o
gün ne kadar da kolayca kitleye aktarabiliyorduk. Salonda en küçük bir
kargaşa olmadığı gibi, kavga ve lüzumsuz hareket de yoktu!..

12 Eylül Faşist Rejimi’ne en ağır bedeli  ödeyen gençlerden, her türlü
işkenceden geçtikten sonra 10 yıl hapis yatarak “beraat eden” bir yol
arkadaşımız:”12  Eylül’den  önce,  küçücük  gövdelerimizi  siper  ederek
koruduğumuz, CHP ve Halkevleri  ’ne, bir süre sonra sokmadılar bizi. Bu
ne  büyük  bir  haksızlıktı.  Bunun  hesabını  kimse  vermeyecek  mi?”  diye
sordu.  Sorusunun  cevabını  beklemeden  eski  arkadaşlarına  simit  ikram
etmek için simitçiye doğru yürüdü, uzaklaştı  bizden. Yerden göğe kadar
haklıydı elbette… Döndüğünde, sorusunun cevabını almak için, gözümüzün
içine  bakıyordu.  Mamaklı  yıllardan  en  “kıdemli”miz:  “Oğlum  biz  oy
çokluğu  ile  bir  karar  aldık;  onların  tümünü  affediyoruz”  dedi.  Parti  içi
demokrasine “iman” düzeyinde inanmış biriydi bu arkadaşımız. “Komün”
yaşamını Mamak Askeri Cezaevinde yaşayarak öğrenmişti; demokrasiye
yürekten  bağlıydı,  çoğunluğun  kararına  çaresiz  uyacaktı…  Birbirinin
yüzüne bakıp, gülümsedik!..

Üzerinden polis otomobiliyle geçilerek ayağı kırılan ve “en çok işkence
gören” unvanlı bu arkadaşımızın, Mamak’taki koğuş arkadaşlarından biri,
omuzlarından  tutarak:  ”Kuşaklar  arasında  yaratılan  bu uçurum,  başka
nasıl  kapatılacaktı  yoldaş?  Elbette  bu  işin  bedelini  de  birinin  ödemesi



gerekiyordu, sen hepimizden daha dayanaklısın” diyerek, şakamızın altında
yatan  bir  başka  toplumsal  gerçeğin  altını  çizdi…  “Çocuklar”  dediğime
bakmayın siz. Kendi çocuklarımızı katamadık ya bu yürüyüşe, o yüzdendir
böyle  hitap  edişimiz  birbirimize!..  Bir  yandan  da,  hayıflanıp  kendimizle
alay ediyoruz; o kadarını da anlayın artık; ak saçlı delikanlılarız hepimiz!..

Kim ne derse desin, CHP halkla bütünleşiyor. Halkın umudu olma yolunda,
yelkenlerini doldurmuş, hızla yol alıyor, bu koca gemi… Dağlara, taşlara
“umudumuz  CHP”  yine  yazabiliriz.  Umudumuzu  biz  yaratıp,  yine  biz
yaşatacağız, öyle değil mi?.. Bu da bizim son şansımız!.. Demiri vira edin
gidiyoruz çocuklar!..

Atatürk’ün  devrimci  cumhuriyetini  “Osmanlı  İmparatorluğuna”
dönüştürmek isteyen,  gerici  bir  zihniyetin  karşısında,  ancak hep birlikte
çalışırsak başarılı olabiliriz!..

“The  Economist”  dergisinin,  “2010  Yılı  Demokrasi  Endeksi”
araştırmalarına göre, 2006  yılından bu yana yapılan değerlendirmelerde
devletleri; tam demokrasi, kusurlu demokrasi, melez rejimler ve otoriter
rejimler olarak 4 sınıfa ayırmışlar. 165 bağımsız devlet ve iki siyasal birim
için yapılan sıralamada, Türkiye’ye “melez rejimler” arasında; Bangladeş,
Arnavutluk,  Malawi,  Lübnan  ve  Honduras  gibi  ülkelerden  sonra  yer
bulunabilmiş ancak! 2008’de bu sıralamada 87’nci sırada bulunan Türkiye,
bu yıl için 89’ncu sıraya gerilemiş. AKP “ileri demokrasi” diyerek, halkla
alay etmiyorsa eğer, bunu anlatmak istiyor demek ki!..

Kılıçdaroğlu’nun da vurguladığı gibi, ülkemizde demokrasi yok! Sadece
kapısı birazcık aralık. Onu ardına kadar açacak olanlar, hiç kuşku yok ki,
CHP’liler  olacak. Bugün için  AKP’yi  destekleyenlerden, hiç mi hiç umut
yok!  Onlar  kendilerine anlatılan “ileri  demokrasi” masalına inanıyorlar
maalesef.  Onların  payına  düşen  işi  de  biz  yapacağız  çaresiz… Şimdi  o
kapıyı ardına kadar açma zamanıdır. Olanca gücümüzle, demokrasi kapısını
aralamak  için,  yine  eskiden  olduğu  gibi,  omuz  omuza  vererek  kapıya
yüklenmek zorundayız!..

Haydi, bakalım, hep beraber: Bir… İki… Üç…

Kılıçdaroğlu,  “başaramazsam giderim” demiş! Tebrikler!..  Öyleyse ona
çalışma  arkadaşlarını  özgürce  seçme  şansını  da  verelim.  Kimsenin
“kırılmak” veya “küsmek” gibi bir lüksü olamaz zaten. CHP kimseye tek
başına  babasından miras kalmış  değil.  Hepimiz  o  evin  çocuklarıyız!..
Bölüşülecekse  eğer,  aramızda  eşit  olarak  bölüşülecek!  Nöbet  değişim
zamanı geldiğinde, o da olacak elbette. Başarılı  olmayanların “bana bir
şans daha verin” demeye hakları yok bu ülkede! Böyle bir anlayışa izin
vermek,  başarı  şansı  yüksek  olanların  yeteneğini, başarısızlığı
kanıtlanmış olanların,  ikinci  kez  başarılı  olmaları  için  feda  etmek
anlamına gelir. Böyle olağanüstü bir kişilik ise, bizim aramızda bulunmuyor
ve olamaz da zaten!..

Denenmiş olanların,  ellerine su dökemeyeceği, denenmemiş daha nice
insan var sırada bekleyen… Hepimiz buralardayız bayanlar beyler!.. Kimse
kendini bulunmaz Hint kumaşı  sanmasın!.. “Ben merkezli” isteklerin,
toplumsal  kavgalarda  asla  yeri  olamaz… Bunu  ezbere  biliyoruz.  Çünkü



siyasi  rakiplerimiz,  bize  hiçbir  zaman ikinci  bir  şans vermedi  ve
vermezler de!..

Yeni yönetim adına genel başkan, “parti içi demokrasiye geçileceği”
sözünü  verdiğine  göre,  üyeler  sandık  başında  beklerken,  ”parti  ileri
gelenleri”  tarafından,  delegelerin  seçildiği  dönem  de  sona  ermiş
demektir!.. Gözümüz aydın olsun!..

Kendi  üyelerine demokrasiyi  hak görmeyen bir  parti,  halka ancak “ileri
demokrasi” getirebilir ki, o bizde fazlasıyla var bugün!..

Birlikte  yaşadığımız  bu  coğrafyada  “gemisini  kurtaran  kaptanlar”
olabilir; bizim derdimiz yolcuları karşı kıyıya götürecek büyüklükte bir gemi
inşa etmektir. Niyazi’nin dediği gibi, “Allah büyük ama kayık küçük” ise,
o kayık işimizi göremez. O nedenle hep birlikte CHP gemisini, yeniden
inşa etmek, yüzdürmek ve hep birlikte karşı kıyıya geçirmek zorundayız!..
Bu taraflar yaşanacak gibi değildir!..

(*) ile işaretlenmiş cümleleri, aşağıdaki şiirden esinlenerek yazdım.

KIYAMET SURELERİ 

Yedi kat yerin altından uğultular geliyor.
Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır.
Haram sevap oldu, sevap haramdır.
Ak kurt, kara tahtayı daha bir yol kemirir,
çekin ki körükleri
ateşe girdi demir.

Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır.
Duyuldu kim ölüm satılıp kâr edile,
kendi kendilerin reddi inkâr edile
ve duyuldu kabuğuna tık ettiği civcivin.
Duyuldu uykusundan uyandığı
zincirinden başka kaybedecek şeyi olmayan devin.

Yedi kat yerin altından uğultular geliyor.
Medet yoktur, bakma geri.
Kantarma zapt eyleyemez oldu beygiri.
Çıkmış üzengiden, ayağı yok mu?
Kan sızar, şak olmuş, dudağı yok mu?
Gider, böyle gider, dahi gider
bu ateş yolların durağı yok mu?
Bu yol orda biten yoldur. 

«Türabolmak ne müşküldür…»

Çekin ki körükleri
ocağa girdi demir.
Bir ateş külçesi düştü buzların ortasına.
Alâmetler belirdi, kıyamet alâmetleridir.
Haberdir, erişmekte kaynayan su galeyan noktasına.

 Nazım Hikmet Ran



YERLERDE SÜRÜNDÜRÜLEN KUTSAL DİN!..
“ŞERİAT”  ÖZLEMCİLERİNİN  HEVES  ETTİĞİ  REJİM  ve  YERLERDE
SÜRÜNDÜRÜLEN KUTSAL DİN!..

Merkezi  Almanya’da  bulunan Recme  Karşı  Uluslararası  Komite’nin
açıklamasına göre, kocasını öldürdüğü ve iki kişiyle evlilik dışı birlikte
olduğu  iddiasıyla 2006 yılında  yargılanarak  ölüm  cezasına  çarptırılan
Sakine Muhammedi Aştiyani’nin,  oğlu  ve avukatı  ile birlikte serbest
bırakıldığı  bildirildi!..  Bu açıklamayı  İran’ın  devlet  televizyonu Press TV
İnternet üzerinden yapmıştı.0

Birkaç  gün  sonra  yapılan  açıklamada:  ”Aştiyani’nin yargı  sürecini
etkilemek ve İran  rejimini  zayıflatmak maksadıyla  siyasi  amaçlar
doğrultusunda  yapıldığı”  ileri  sürülerek,  serbest  bırakılmadığı  bildirildi.
Açıklamaya göre, olay yerinde tatbikat yapılmış! Ne kadar tuhaf değil mi?
Hüküm verilmiş, tatbikat hükümden sonra yapılıyor!.. “Şeriatın inceliği”
bu olsa gerekir!..

İlk  haber,  üzerine  tartışılması  gereken  çok  önemli  bir  konu  gündeme
gelmek üzereyken, yalanlama haberiyle tartışmanın da önü kesildi. Bu kez
tartışma “İran rejimini  zayıflatmak”  konusuna  getirildi!..  Sanki  evlilik
dışı ilişkiye girenlere taşlanarak öldürme cezası ilk defa uygulanacakmış
ve  Sakine  ile  birlikte,  “şeriat  rejimi”  de  taşlanacakmış  gibi… “Şeriat
hukuku”nun  yeterince  eleştirilmemiş  olduğu  ülkemizde,  pek  çok  şeriat
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yanlısı  bulunduğu  biliniyor.  Kitle  iletişim  araçlarının  önemli  bir  kısmını
elinde bulunduran bu grubun içinde yer alan pek çok kişi, dini inançlarına
yakın bulduğu  için  onlara  destek  veriyor.  Din  ve  dince  kutsal  sayılan
değerleri sömürerek, siyaset yapan bu kesim, halkın aydınlanmasından ise,
oldukça rahatsız. Bu işi yapmaya teşebbüs edenlere karşı ilk tepki, “din
düşmanı” olarak suçlamak. Böyle ağır bir suçlamayı kim göze alabilir ki?
Ne yazık ki,  “ne haliniz varsa görün” diyenler çoğunlukta kalıyor.  Ne
zaman  tartışma,  “dinin  siyasete  alet  edildiği”  konusuna  gelirse,  o
zaman  topu,  taçta  duran  “ulemaya”  atıyorlar!..  Sorunun  cevabı,  her
zaman olduğu gibi bir sürü laf kalabalığı ile geçiştiriliyor. Tartışma başka bir
konu  üzerine  getirilerek,  dini  duyguların  sömürülmesine  olanak  verecek
şekilde bir “fetva” çıkartılıyor!..

Bu nedenle “Şeriat Rejimi” özlemiyle  yanıp tutuşanların,  “ulema”dan
“fetva” gelmeden, birinci haber üzerinde düşünerek, aşağıdaki sorulara
cevap aramaları gerekir:

1. Suçlu bulunan Aştiyani olduğuna göre, oğlu ve avukatı ile birlikte
serbest  bırakılmasından  ne  anlamak  gerekiyor?  “Cezaların  şahsiliği”0

ilkesine göre, suçu işleyen cezasını da çeker. Çağdaş hukuk sistemlerinde
kural  böyledir.  Aştiya’nin  oğlu  ve  avukatı  neden  hapse  atılmış?  Bunun
nedeni,  “hukukun üstünlüğü”  ilkesi  yerine  “üstünlerin  hukuku”nun
uygulanıyor  olmasından  başka  bir  şey  olamaz!  Aştiya’nin  oğlu  ve
avukatının tutuklanması  “Şeriat Rejimi”nin çağdışı  bir  rejim olduğunun
gözle görülür, elle tutulur bir kanıtıdır!

2. Aştiyani kocasını öldürmüşse neden serbest bırakılıyor? Suç işlediği
mahkeme  kararı  ile  kesinleşen bir  kişi,  yeniden  yargılanıp  suçsuz
bulunmadıkça,  idarecilerin  kararı  ile  serbest  bırakılabilir  mi?  Böyle  bir
ülkede “adalet”ten söz etmek mümkün değildir!

3. Aştiyani baştan beri suçsuz idiyse, o zaman neden ve nasıl mahkûm
edilmiştir?

4. Aştiyani, oğlu ve avukatının serbest bırakılmalarının, İnsan Hakları
Günü öncesine denk getirilmesi,  adaletin siyasetin emrinde olduğunun
bir başka kanıtı değil mi?

Şeriatla yönetilen bir ülkede, “insanca bir yaşam sürdürmek mümkün
mü” sorusunun cevabını, bu olayın içerisinden en çarpıcı şekliyle alabiliriz.
Şeriatla  yönetilen ülkelerde,  yaşam ile  ölüm arasında çok ince bir  çizgi
bulunuyor.  Yöneticiler,  bu  çizgiyi  her  an  ölüme  doğru  kaydırıp,
değiştirebilirler!  Vazgeçilemez  temel  insan  haklarından  olan  “Yaşam
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 Cezaların Şahsiliği İlkesi: Evrensel bir ceza hukuku normu olan şahsilik ilkesinin 
korunması için kanun koyucu suçludan başkasına ceza öngören kanun yapmamak
ya da bu tür düzenlemeleri kanunlardan çıkartmakla görevlidir.



Hakkı” yöneticilerin iki dudağı arasında olabilir mi? Faşizmde de durum
aynen bu şekildedir.  Bazı  ülkeler,  insanları  doğum nedeniyle kendilerine
“vatandaş” olarak kabul ederken, faşistler bazı insanları doğuştan suçlu
kabul  edebilirler!  Bir  ülkenin  yöneticileri,  dışarıya  karşı  bozulan
görüntülerini düzeltebilmek için “suçlu” olan kişileri, serbest bırakır veya
toplumu “zapt u rapt”0 altına almak için “suçsuz” insanları hapishanelere
tıkarsa,  o  rejimin  adında  “İslam”  sözcüğünün  bulunması,  onu
eleştirilmekten  kurtaramaz!..  Geri  kalmış  toplumlarda  “rejimi
sigortalamak” için,  rejimin  adında  dinsel  çağrışım  yapacak  kelimeler
çoğunlukla kullanılmaktadır!.. Çünkü bu çağ dışı rejimler eleştirilerken, aynı
zamanda dayalı olduğu din de eleştirilmiş olacağından, çoğu kez insanlar
bundan kaçınacaklar.

Rezil  ve ikiyüzlü bir  siyaseti,  din  ile  harmanlayarak korumaya çalışmak,
dine karşı yapılan en ağır hakarettir… Çünkü bu durumda “ilahi emirler”
siyasi  partilerin  programları  ile  yarışa sokulmuş  olmaktadır!  Sonuçta,
iktidara gelindiğinde ülkeyi yönetmek için “ilahi emirler” yetersiz kalacak
ve “zina” suçunda olduğu gibi ayetlere eklemeler yapılarak, en büyük
günah  işlenecektir!..  İşin  bu  yanını  gözden  kaçırmak  için  yapılmadık
şaklabanlık  kalmamıştır!..  Hükümden  sonra  olay  yerinde  “tatbikat”
yapmak,  “önce  cezalandıralım,  sonra  yargılarız”  mantığının
işletildiğinin en açık kanıtıdır!…

Faşist kafa işte, her zaman ve her yerde aynıdır. Ne yazık ki, “İran İslam
Faşizmi” de diğer  faşist  ülkelerde olduğu gibi,  solcuların  desteği  ile  ve
halkın oyları ile yönetime gelmiştir!..

İslam  dininde bulunmamasına rağmen,  “zina”  suçunu  işleyenlere,
“recm”0 cezası uygulamak ne anlama gelmektedir? Bir hükme varmadan
önce, bu hususun açıklığa kavuşturulması gerekir.  İslam dininde zinanın
suç  olup  olmadığını,  suçsa  cezasının  ne  olduğunu  öğrenebilmek  için,
“ulema”ya  başvurmaya  gerek  yoktur.  E.  Hamdi  Yazır’ın  Türkçe  Kuran’ı

0

 Zapt u rapt: Sıkıca tutarak bir yere ya da bir şeye bağlamak, gözetim altında 
tutmak yada gözetim altına almak, baskı altına almak ya da baskı altında tutmak.
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 Recm: Zina fiilini işleyen evli erkek veya kadınlara uygulanan şeriat cezası. Recm ile ilgili 
tartışmalar mezhepler ve tarikatlar arası ayrılığa da neden olmuştur. Recm kelimesinin 
Kuran’da taşlamakla eşanlamlı olarak değil, daha çok hor görmek, yalnız bırakmak gibi bir
anlamda kullanıldığı tefsirlerde okunur. Ancak İslam hukukunda recm, taşlama fiilinin 
karşılığı olarak kullanılmıştır. Recm kelimesi, bu yüzden, hemen hemen tüm dillerde, 
taşlama kelimesinin karşılığı olarak yer almakla birlikte, Osmanlıcaya (hukuk terimi 
olarak) “zina yapan kadın veya erkeğin taşlanarak öldürülmesi” olarak geçmiştir. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Recm
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Kerim adlı eserinde; 5 sure içindeki 11 ayet (Nisa 15, 16, 24; Maide 5;
Nur 2, 3, 4, 6, 23 Furkan 68 ve Mümtahine 12)halinde düzenlenmiş olan
zina konusunu, orijinal kaynağından okumak yeterlidir. Merak edenler için
(*) işaretli dipnota bu ayetlerin tamamını koydum, oradan okuyabilirler.

Ayetlerden  anlaşıldığına  göre,  cariyeler  dışındaki evli  kadınlarla cinsel
ilişkinin, haram olduğu tartışmasızdır. Böylece İslam dinine göre “zina” bir
suç olarak tanımlanmakta ve bu suçu işleyenlere verilecek olan ceza ise,
100  değnek olarak  belirlenmiş  bulunmaktadır.  Nisa  Suresinin 16.
ayetinde  “tövbe”0 edenlerin  cezalandırmaktan
vazgeçilmesi(affedilmesi)  buyrulmaktadır.  Bu Yüce Allah’ın bir emridir.
Gerçekten Müslüman olanların, Allah’ın bu emirleri ile de bağlı olmaları
gerekir!.. Allah’ın verdiği 100 değneklik cezayı az bularak, onu “recm”
cezasına  çevirmek  de  ne  demek  oluyor?  Bu  yapılan  en  hafif  tabiriyle,
Allah’ı eksik bulmak değil midir? Yüce Allah, Enam Suresinin 38. ayetinde
şöyle buyuruyor:”… Biz bu kitapta, herhangi bir şeyi ne eksik bıraktık ne
fazla yaptık…”0 Aynı zamanda Allah tarafından cezası konulmuş olan bir
suçun,  cezasını  az  bularak,  artırmak veya değiştirmek,  yeni  bir  ceza
koymak demektir! Ceza koyucu olan Allah’ın yerine geçmek başka nasıl
olabilir?  “Allah’a  ortak  koşmak”  da  denen  en  ağır  ve  hiçbir  zaman
affedilmeyecek olan suç, budur işte!..

Nisa  Suresinin 16. ayetinde,  onları  “cezalandırmaktan  vazgeçin”
diyerek,  Allah  “tövbe”  edip  kendilerini  düzeltenlere  bir şans veriyor.
Aştiyani’ ye Allah’ın verdiği şansı, İran İslam Rejimi hangi hak ve yetkiyle,
geri alıp kullandırtmıyor?! Açıkça Allah’ın emirlerine karşı gelmek olan bu
çağdışı durumu, İslam dinine uydurmak, yeni bir “din yaratmakla” eş
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 Tövbe:İşlediği bir günah veya suçtan pişman olarak bir daha yapmamaya karar 
verme.
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 Enam Suresi 38. ayet: Yerde debelenen hiçbir hayvan ve iki kanadı ile uçan hiçbir kuş 
yoktur ki, sizin gibi birer ümmet olmasınlar! Biz kitapta hiçbir eksik bırakmamışızdır. Sonra
hepsi Rablerinin huzurunda toplanırlar.



değerde,  bir  başka  büyük  günah değil  midir?!..  Şeriatla  yönetilen  diğer
Arap ülkelerindeki uygulama da ne yazık ki, İran’dan farklı değil!..

Bu çerçeveden bakıldığında, şeriatla yönetilen ülkelerin tamamında, Allah
adına  her  türlü  “Allahsızlığın” ve  ahlaksızlığın  yapılmakta  olduğunu
söylemekte,  en  küçük  bir  yanlışlık  yoktur!..  Bunun  nedeni  çapsız  ve
sahtekâr yöneticilere, Allah rızası için verilen destektir!..

Laik Cumhuriyetimizin paha biçilmez olan değeri, her geçen gün biraz
daha  anlaşılmaktadır. Humeyni’ye  hayran  ve Atatürk’ü  sevmeyen  bir
gençlik  yetiştirenlerin,  bu  ülkeye  ve  insanlarımıza  verdiği  zararı,  bütün
dünya  ayağa  kalksa  veremez!..  “İnancımın  gereğini  yapıyorum”
diyerek, bilmeden bu hainlerin değirmenine su taşıyan, iyi niyetli ve dindar
insanlarımızın son derece dikkatli  olmaları  gerekir.  İçinden geçtiğimiz bu
hassas dönemde, yine en çok onlar istismar edilecektir. Her yerde olduğu
gibi, bizde de dini duyguları en kolay sömürülecek olanlar, dini kulaktan
dolma bilgilerle, öğrenmeyi yeterli görenler olacaktır!..

(*) Zina ile ilgili ayetler:

Nisa
(15)

Kadınlarınızdan zina edenlerin aleyhlerine dört şahit getirin. Eğer şahitlik ederlerse, ölüm
onları alıp götürünceye veya Allah onlara bir yol açıncaya kadar evlerde hapsedin.

 

 

Nisa
(16)

Sizlerden zina edenlerin ikisine de eziyet edin. Eğer tövbe edip kendilerini düzeltirlerse,
onları  cezalandırmaktan  vazgeçin.  Çünkü  Allah,  tövbeleri  kabul  eden,  daima
merhamet edendir.  

 

Nisa
(24)

Bir de harp esiri olarak elinize geçen cariyeler dışında, evli kadınlarla evlenmeniz Allah
yazısı  olarak  haramdır. Bunların  dışındakileri  ise, zinadan kaçınıp  namuslu  yaşamak
üzere mallarınızla istemeniz size helal kılındı. O halde hangisiyle nikâh ile münasebette
bulundunuzsa  Mehirlerini  kendilerine  bir  farz  olarak  verin.  O  mihri  kesiştikten  sonra
aranızda bir değişiklik yapmak hususunda anlaşmanızda da size bir günah yoktur. Her
zaman Allah hakkıyla bilen mutlak hüküm sahibidir.  

 

Maide
(5)

Bugün temiz nimetler size helal edildi. Kendilerine kitap verilenlerin yemekleri size, sizin
yemekleriniz de onlara helaldir.  Hür mü’min kadınlarla,  sizden önce kendilerine kitap
verilenlerin  hür  kadınları,  namusunuzu  muhafaza  etmek, zina etmemek,  gizli  dost
tutmamak, kendilerine Mehirlerini verip nikâhlamak şartıyla size helaldır. Her kim şeriatın
hükümlerini  tanımazsa,  bütün  yaptıkları  boşa  gitmiştir  ve  o  ahirette  zarara
uğrayacaklardandır.  

http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=5
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=4
http://kuran.gen.tr/?x=s_main&y=s_middle&kid=3&sid=4


 

Nur
(2)

Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüz değnek vurun; eğer Allah’a ve
ahiret  gönüne  gerçekten  inanıyorsanız,  Allah’ın  dinini  uygulamada  bunlara  bir
acıyacağınız tutmasın! Ayrıca müminlerden bir grup cezalandırılmalarına şahit olsun!  

 

Nur
(3)

Zina etmiş erkek, ancak zina etmiş olan veya Allah’a ortak koşan bir kadınla; zina etmiş
kadın ise, zina etmiş olan veya Allah’a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Bu, müminlere
haram kılınmıştır.  

 

Nur
(4)

Namuslu  kadınlara     zina     suçu  atıp  sonra  dört  şahit  getirmeyen  kimselere  de  seksen
değnek  vurun  ve  artık  ebediyen  onların  şahitliklerini  kabul  etmeyin!  Bunlar  öyle
fasıklardır.  

 

Nur
(6)

Kendi  karılarına  zina  suçu  atıp  da  kendilerinden  başka  şahitleri  de  bulunmayan
kimselerden her biri ise kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair dört defa Allah’a
yemin ederek şahitlik etmelidir.  

 

Nur
(23)

Şüphe yok ki, namuslu, kötülükten habersiz mü’min kadınlara     zina     suçu atanlar, dünyada
ve ahirette lanetlenmişlerdir ve onlara büyük bir azap vardır.  

 

Furkan
(68)

Ve onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya dua etmezler; Allah’ın haram kıldığı cana
haksız yere kıymazlar ve zina da etmezler; kim bunları yaparsa ağır bir cezaya çarpılır.  

 

Mümtahi
ne
(12)

Ey  peygamber,  inanan  kadınlar  Allah’a  hiçbir  şeyi  ortak  koşmamaları,  hırsızlık
yapmamaları, zina etmemeleri çocuklarını öldürmemeleri, elleriyle ayakları arasında bir
iftira uydurup getirmemeleri ve sana hiçbir iyi işte karşı gelmemeleri şartıyla sana biat
etmeye geldikleri  zaman biatlarını  kabul  et ve Allah’tan onların bağışlanmalarını  dile!
Çünkü Allah çok bağışlayandır. Merhamet edendir.  
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EMPERYALİZME YENİ DÜŞMAN
EMPERYALİZME YENİ DÜŞMAN

(Siber0 Saldırılar!)

Amerikalı  yöneticiler  Türkiye’de  ne  olup  bittiğini  Akif  Beki’nin  yönettiği
gazeteden  veya  Metin  Metiner’in  yorumlarından  öğrenecek  değiller
herhalde. Onlar, zaten çantada keklik; hem ABD’ye yandaş, hem de açık
bilgi  kaynakları.  Onların  ne  dediğini  önemseyeceklerini  sanmam  çünkü
derinlemesine analiz etme  yetenekleri  yok!…  Bu  tür  kaynaklardan
alınacak bilgiler yeterli olsaydı eğer, aktarılırken “kripto”0 denen şifreleme
yöntemine ihtiyaç duyulmazdı.  Hiç kuşku yok ki,  raporları  şifrelemekteki
amaç:  Amerikalı  diplomatların0 hakkımızdaki  yorum  ve
değerlendirmelerini bizimkilerin öğrenip, küsmelerinin (kızmalarının değil!)
önüne geçmektir. Bu nedenle de diplomaside kullanılan dil başkadır, rapor
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 Siber terimi sibernetik kökeninden gelmektedir. İlk olarak 1958 yılında,
canlılar ve/veya makineler arasındaki iletişim disiplinini inceleyen
Sibernetik biliminin babası sayılan Louis Couffignal tarafından kullanılmıştır. 
http://www.uludagsozluk.com/k/siber/
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 Kriptoloji, şifre bilimidir. Çeşitli iletilerin, yazıların belli bir sisteme göre 
şifrelenmesi, bu mesajların güvenlikli bir ortamda alıcıya iletilmesi ve iletilmiş 
mesajın deşifresiyle uğraşır.

http://www.uludagsozluk.com/k/siber/
http://cemilcan.gen.tr/2008/12/emperyalizme-yeni-dusman/


yazmada  başka.  Nitekim  bu  gerçek,  bizimkilerin  söylediğinin  aksine,
Clinton’un özür  dilememesiyle bir  kez  daha  ortaya  çıkmıştır. ABD
Dışişleri  Bakanı,  diplomatlarına sahip çıkmış fakat  sadece bu durumdan
üzüntü  duyduğunu belli  etmiştir  ki  bu  normaldir.  Çünkü  sıradan
vatandaşlar bile tahmin edebilir ki, bu tür raporlarda belirtilen gözlemlerin,
gerçeğe en yakın şekliyle anlatılması gerekir. Aksi halde diplomatlar, kendi
ülkesinin  yöneticilerini  yanıltır.  En  iyi  sonucu  elde  etmek  için  de  doğal
olarak sözcükler seçilmez, kibar bir dil kullanmak için özen de gösterilmez!
Buna gerek de yok zaten,  tersi  işin  doğasına aykırı  olur.  Görev yapılan
ülkede  yaşanmakta  olan  gerçeği,  kendi  ülkesine  en  doğru  şekilde
aktarabilen diplomat başarılı sayılır!..

Bu yönü ile diplomasi, ceza usul hukukuna benzetilebilir. İkisi de mutlak
gerçeği arar.  Nasıl  ki,  yargılamada amaç: “Adli hata” yapmayı en aza
indirmekse, diplomaside amaç için de: İki ülke arasındaki ilişkileri en doğru
şekilde  geliştirebilmek  ve  birbirini  doğru  anlamaktır  denebilir.  Bu  işin
ustaları  ise  diplomatlardır.  En eski  mesleklerden olan “diplomatlık” bu
ihtiyaçtan  dolayı  ortaya  çıkmıştır.  Her  ülkenin  ilişki  içinde  bulunduğu
ülkelerde ne olup bittiğini, o ülke yöneticilerinin izlediği iç ve dış siyaseti
gerçeğe en yakın  şekilde  bilme hakları  vardır.  Bu ihtiyacı  en  iyi  yerine
getirecek olan da, öncelikle kendi diplomatlarıdır. Çünkü her ülkenin kısa,
orta ve uzun vadeli  çıkarlarını en iyi  onlar bilebilirler.  Hangi politikaların
kendi çıkarlarına zarar verebileceğini de yine en doğru şekilde onlar takdir
edebilirler. Bizde bu önemli mesleğin AKP iktidarları döneminde “monşer”
kavramı ile aşağılanmak istenmesine aldanmamak gerekir. Kendi ülkesinin
çıkarlarını  başka  ülkelerde  gözetmek ve  o  ülkenin  yöneticilerini  kendi
çıkarlarına  göre yönlendirmek, yetenek  ve  birikim  ister.  Başbakanın
“monşer”  aşağılaması,  kendisinde  olan  bu  eksikliğinin  hissettirilmiş
olmasına karşı geliştirilmiş bir tepkidir!..

Bir  ülkede  yaşanan  gerçekleri,  o  ülkenin  yöneticilerinin kişilik
analizlerine kadar  indirerek,  kendi  ülkelerine  bildirmekle  görevli  olan
diplomatların, Wikileaks Sitesi’nin  sızdırdığı  belgelerden de görüleceği
gibi,  raporlarında “diplomatik dil” kullanmalarını  beklemek saçmalıktır.
Görüldüğü  gibi  yeri  geldiğinde,  görev  yaptıkları  ülkenin  yöneticileri  için
“incitici”  ifadeler  de  kullanılabilmektedirler.  Amaç  görev  yapılan  ülke
yöneticilerini  en  doğru şekilde  tanıtmak  olduğundan,  bu  tür  ifadelerin
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 Diplomasi, uluslararası ilişkileri düzenleyen antlaşmalar ve teamüller bütünüdür 
ve aynı zamanda bir devletin uluslararası ilişkiler politikasının uygulama aracıdır. 
Dış politikaya bağımlıdır. Mecazi olarak, güç bir görüşmede gösterilen 
ustalık anlamına gelir. Diplomat, diplomasiyi uygulayan, başka bir ülkede veya 
uluslararası toplantılarda, görüşmelerde, anlaşmalarda ülkesini temsil 
etme işi, sanatı, bu işte çalışan kimsenin görevi, mesleği anlamına 
gelmektedir. http://tr.wikipedia.org/wiki/Diplomasi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Diplomasi


kullanılmasını  doğal  karşılamak  gerekir.  Kısaca ABD Erdoğan’ı  Recep
olarak tanımak ister, Akif Beki ile Metin Metiner’in tanıtmak istediği gibi
değil!..  Başbakanımız  için  “Allah’a  inanır  ama  güvenmez”,  Dışişleri
Bakanımız  için  “tehlikelidir”  şeklindeki  ifadelerin  kullanılmasını  bu
kapsamda  değerlendirmek  gerekir.  Çünkü  bu  nitelemeler  ile  anlatılmak
istenilen  onların  “güvenilir  olmadıkları  ve  ipleriyle  kuyuya
inilemeyeceği”dir… Hakaret  etmek  ve  aşağılamak  amacıyla  yazılmış
olma  olasılığı  hiç  yoktur  denebilir.  Çünkü  bu  bilgilerin  geçtiği  raporlar,
bugüne  kadar  kamuoyu  ile paylaşılmış değillerdir!..  Bunun  en  açık
kanıtlarından  biri;  raporlarda  adı  geçenlerin, ABD’ye  ve  o  raporları
yazanlara  değil  de,  bizim  ana  muhalefet  liderimiz  “Memur  Kemal”e
sataşarak tepkilerini göstermeleridir!..

ABD’nin  “gizli”  raporlarının  ortalığa  saçılmasından  sonra,  nelerin
yaşanacağını  kestirmek  için  kâhin  olmaya  gerek  yok.  Foyası  ortaya
çıkanların, ABD’den uzaklaşmak bir  yana, ona daha da yakınlaşacakları
kesindir!..  Örneğin İran’a  saldırması  için ABD’ye  ricacı  olan Suudi
yönetimi,  bu  durumun  ortaya  çıkması  nedeniyle  biraz  sarsıntı  geçirmiş
olabilirler  ama  hepsi  o  kadardır…  Bu  noktadan  sonra  hiçbir  şekilde
ABD’den kopamazlar! Çünkü zaten Arap dünyasından tecrit olan Suudi
yönetimi, bir de bu olayın duyulması ile iyice yalnızlaşacaktır!.. Bir başka
ifade ile söylersek, bu olayın ortaya çıkarttığı bilgilerin aleniyet kazanması
ile ABD’ye bağımlı olan ülkelerin bağımlılığı biraz daha pekişmiştir!..

“Gizli” belgeler  yayınlanınca aynı  zamanda iç  politikanın da malzemesi
haline gelmişlerdir.  Belgelerde geçen iddiaları araştırmak,  her  ülkedeki
muhalefetin savsaklanamaz bir görevi  olduğu gibi,  bu iddiaların gerçek
olup olmadığını bilmek, o ülke halklarının hakkıdır… İşin bu yanını gözden
kaçırmak  için “işbirlikçi” olan  yöneticiler,  tartışmaları  belgelerin
sızdırılması  ile  elde  edilmek  istenen  sonucun  ne  olduğunu  anlamak,
noktasına  doğru  kaydırmak  isteyebilirler.  Kuşkusuz  işin  bu  yanı  da
önemlidir.  Ama  halkların  öncelikli  olarak  bilmeleri  gereken,  kendi
yöneticileri ile ilgili olarak ortaya atılan iddiaların doğru olup olmadığıdır!..

Kimileri belgelerin sızdırılmasını ABD diplomasisi açısından bir “skandal”
olarak  değerlendirilirken,  kimileri  ise,  bu  işin ABD tarafından  istenerek
yapıldığını  ileri  sürmektedirler.  Aralarında Cumhurbaşkanı Gül ile  Meclis
Başkanı M.  Ali  Şahin’in  de  bulunduğu  ikinci  görüşü  savunanlar,  bu
fikirlerini  şu  ana  kadar  açıklanan  belgelerden  İsrail’in  hiçbir  zarar
görmemesine  dayandırmaktadırlar.  Olup  biten  her  şeyi  “Siyonizm”le
açıklamak,  aslında düşünce  tembelliğinden  kaynaklanan  bir
kolaycılıktır. Aynı  zamanda  emperyalizmi  anlamamış olmanın  bir
sonucudur. Buna rağmen, gösterilen gerekçe akla yatkın olmasa da fikir
yabana atılır gibi değildir!..

Çünkü NATO’nun son toplantısında, gelecek 10-15 yıl  için kabul edilen
yeni  “Stratejik  Konsept”teki  tehditler  arasına  “siber  tehdit”  de
konularak dünyadaki tehdit algısı değiştirilmiştir. Öte yandan, teknolojinin
getirdiği  yeni  olanaklar,  eski  tarz  rapor  düzenleme  ihtiyacını  ortadan
kaldırmış da olabilir. Bu nedenle eskimiş olan “diplomatik bilgi akışını”
deşifre ederek, daha önemli bir kazanım elde edilmek isteniyor olabilir. Bu
şekilde  bir  yandan  pek  çok  ülke, ABD’ye  daha  da bağımlı hale



getirilecekken,  diğer  yandan  dünyanın  bütün  yatak  odalarına  kadar
girilebilecektir. “Siber  tehdit”in  ilk  kurbanının İran  olduğunu  hatırdan
çıkarmamak  gerekir.0 Birkaç  ay  önce  nükleer  tesislerine  yapılan  siber
saldırıdan sonra, İran’ın Batı’dan yardım ister duruma düşmesi sıradan bir
olay  olarak  geçiştirilemez!..  İkinci  büyük  saldırının(!)  “mağduru”  olan
ABD, tıpkı 11 Eylül saldırısında olduğu gibi,  yeniden “büyük ağabey”
rolüne  soyunarak,  bu  tehdidi  ortadan  kaldırmak  için  harekete  geçebilir.
Terörü bahane ederek Irak ve Afganistan’ı işgal eden emperyalistler, bu
defa da ‘siber saldırıları’ bahane ederek, “internet dünyasını” kontrol
altına  almak  istiyor  olabilirler!..  Bu  sonucu  elde  ettiklerinde  ise,  doğal
olarak bütün bilgisayar kullanıcıları ABD’nin gönüllü personeli durumuna
düşecektir!..  Bu  durumda  eski  yöntemlerle  diplomatlara  raporlar
düzenletmeye de gerek kalmayacaktır!.. Bu yeni olanakla dilediği bilgileri
alabilecek  olan ABD,  aynı  zamanda  çok  önemli  bir  “silahı”  ele
geçirecektir.  “Siber saldırı”  yeteneğini  tek başına elinde bulunduracak
olan ABD’nin, örneğin İran’daki nükleer tesisleri vurması için İsrail’e görev
vermesine  de  gerek  kalmayacaktır!  “Fiber  optik”0 kablolar  üzerinden
(veya kablosuz) bir şekilde dilediği tesisleri yerinde imha edebilme olanağı
ellerine  geçecektir.  Kimse  de  bu  işi  yapanın ABD  olduğunu
bilemeyecektir!..  Çünkü  kontrol  merkezi, NATO gibi  uluslararası  bir
gizleme aracı  ile  kendi  ellerinde  olacaktır. ABD bundan  sonra,  kendi
yaptığı siber saldırıları, örneğin Wikileaks Sitesi’nin kurucusu olan Julian
Assange gibi “hacker”lerin0 üzerine rahatlıkla yıkabilecektir!..

Bundan  böyle  topa,  tüfeğe,  füzeye  ve  savunma/saldırı  kalkanlarına  da
gerek kalmayabilir. Emperyalizmin dünyadaki ordusu haline getirilen NATO

0

 İran’a siber saldırı: http://www.ntvmsnbc.com/id/25135114/

0

 Fiber optik ya da Optik fiber, kendi boyunca içinden ışığın yönlendirebildiği 
plastik veya cam fiberlerden oluşmuş bir optik fiberdir. Optik fiberler diğer iletişim
malzemelerine oranla uzun mesafelerdeki veri iletişiminin daha hızlı ve yüksek 
değerlerde yapılabilmesine olanak verdikleri için fiber optik haberleşme 
sistemlerinde çok sıklıkla kullanılmaktadırlar. Metal kablolar yerine fiber kabloların
kullanılmasının nedeni, daha az kayba neden olmaları ve elektromanyetik 
etkileşimden etkilenmemeleridir. Optik fiberler aynı zamanda bir çok sensor (alıcı)
ve benzeri uygulamaların yapımında oldukça sık olarak kullanılmaktadırlar. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Fiberoptik

http://tr.wikipedia.org/wiki/Fiberoptik
http://www.ntvmsnbc.com/id/25135114/


eliyle, ABD’nin bu sistemi ele geçirmesine karşı bir şeyler yapmak zamanı
gelmiştir.  Aksi  halde  “yarı  sömürge”  durumunda  olan  haklar,  kendi
elleriyle can düşmanlarını daha da güçlendirebilirler!..

Emperyalizm ve  onun  baş  aktörü ABD,  sanıldığı  gibi  bir  “süper  güç”
değildir.  Onu  “süper”  hale  getirenler,  emperyalizmin  kendini  öven
propagandalarına  teslim  olan  zavallılardır.  ABD’nin  “süper  güç”
olmadığının en açık ve gözümüz önündeki kanıtı, Irak ve  Afganistan’da
yürüttüğü  kirli  savaşın  sonuçlarıdır.  Orduları  olmayan  bu  ülkelerde,  her
türlü silah üstünlüğüne rağmen, yine de yerlerde sürünmektedirler. Aslında
ABD bu iki  ülkede de  yenilgiyi kabul etmiştir!..  Yenilgilerini “zafere”
dönüştürmek için, yeni yöntemler deneyeceklerdir elbette. Bu yöntemlerin
başında “siber saldırılar” gelir!.. O bakımdan “internet ağını” tamamen
kontrol  altında  tutmak  ihtiyacı  doğmuş  olabilir!..  Dünya  halklarının  her
şeyden  önce,  böyle  bir  “siber  saldırı”  tehdidin  varlığına  inanması
gerekiyor.  Sonra  da  bu  tehdidi  bertaraf  edecek  olan  tek  ülkenin ABD
olduğuna  tabi.  Dünyadaki  tek  “süper  güç”  o  ya!..  Gerisi  son  derece
kolay!.. ABD’ye  rağmen,  bu  yer  kürede  hiçbir  şey  olamaz  inancında
olanlar,  kendiliklerinden  bu  fikri  işleyerek, ABD’nin  işini  daha  da
kolaylaştıracaklardır.  İşte  o  zaman ABD gerçekten  bir  “süper  güç”
olacaktır!..

Antiemperyalistlerin ve ezilen dünya haklarının, bu yönde gelişecek olan
propagandalara karşı uyanık olması hayati önemdedir!..

Gelişmeleri  basit  bir  “skandal”  olarak  tanımlayan  görüşe  ise,  ihtiyatla
yaklaşıp,  bu görüşü peşinen ret  etmek doğru değildir.  Çünkü bu duruş,
teknolojideki üstünlüğü peşinen ABD’ye vermek ve onun yaymaya çalıştığı
“süper güç”  imajını  pekiştirmekten başka  işe  yaramaz.  Böyle  bir  tavır
antiemperyalist  kabul  edilemez.  O  bakımdan ABD’nin  kirli  çamaşırlarını
ortaya dökenlerin,  gerçekte ABD ile  bir  ilgilerinin olmadığını  da hesaba
katmak gerekir.  Hiç kuşku yok ki, bu fikre duraksamadan karşı çıkanlar;
ABD’nin “gücüne” taparak, ona teslim olan ve “süper güç” olmasına âşık
olup, yeşil  kart peşinde  koşanlardır…  Bir  kez  daha  söyleyelim  ki,  bu
hayranlarının  sandığı  gibi  henüz ABD “süper”  bir  güç  değildir.  Onu
“süper” hale getiren “süper” sözcüğü ile kurulan cümlelerin uyuşturucu
etkisidir!..  Bu  “kör  inanç”  tam da  yıkılmak  üzereyken,  bu  tür  olayları
hatalı  bir  şekilde  yorumlayanlar,  farkında  olmadan  emperyalizmin
hizmetine girmektedirler!..
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 Hacker: Bilgisayar ve haberleşme teknolojileri konusunda bilgi sahibi olan, 
bilgisayar programlama alanında standardın üzerinde beceriye sahip bulunan ve 
böylece ileri düzeyde yazılımlar geliştiren ve onları kullanabilen kişi” olarak 
tanımlanır. Hacker, yetenekli ve zeki bir bilgisayar kurdudur. Gerçek yeteneği ise 
bilgisayar güvenliği ve mantıksal programlama üzerinedir.



Bu tür tezgâhlara düşmemenin tek yolu, emperyalizmi doğru kavramaktan
geçer!..

Göreceksiniz pek yakında “siber saldırı”ların en büyük mağduru olarak
ortalığa düşecek olan ABD, tehdidi bertaraf etmek için BM ve NATO gibi
uluslararası örgütler eliyle, bir takım tedbirler alınmasını önerecektir. Hiçbir
ülkenin  kontrol  edemeyeceği  ve  gerçekte  ne  olduğunu  bile  anlamakta
zorlanacağı  bu  “önlemler”  ile  “siber saldırı”ların  alanı  olan sanal
düzlem, tamamen ABD’nin eline geçmiş olacaktır! Bu noktadan itibaren,
emperyalist güçler dilediği ülkenin tesislerini yerinde imha olanağını elde
etmiş olacaklardır!..

“Siber saldırı”ları yapanların kimler olduğunu dünya kamuoyu nereden
bilecektir? Bütün sorun buradadır işte. Sistemin kontrolü kimin elindeyse,
saldırıyı  yapanı  da  ondan  başka  kimse bilemez!?  Ayrıca,  bu  tür  “siber
saldırı”ları yapanları Wikileaks gibi sitelerin kurucuları olan “hacker”lar
olduğuna,  hiç  zorlanmadan  dünya  halkları  inandırabileceklerdir!..  Bu
olasılık da hiçbir zaman küçümsenerek göz ardı edilemez!..

Aynı şekilde (şimdilik) ABD’nin kontrol edemediği bazı güçler, bugünlerde
ABD’nin  başını  belaya  sokmuş  olabilirler!  Bu  son  saldırıyı  öyle  de
değerlendirmek mümkündür. Umarım ve dilerim öyledir. Çünkü o zaman,
ABD de bu alanlarda dilediği gibi at koşturamayacak demektir. Azgın olan
ulusları dizginlemek için her zaman alternatif güçler gereklidir!..

“Konvansiyonel”0 silahlarla  dünyayı  sömürmenin  giderek  zorlaştığını
gören ve yer yer yenilgiler yaşayan ABD, yeni silahını “siber saldırılar”
olarak seçmiş olabilir.  Bu olasılık, hiçbir zaman akıldan çıkartılmamalıdır.
Yenilgiyi  kolaylıkla  “zafere”  çevirebilecek  olan  bu  yeni  savaş  aygıtı,
kuşkusuz pek çok ülkenin canını acıtacaktır… Emperyalizme karşı ölümüne
direnen mazlum halklar, bu tehlikeye karşı en etkili önlemler geliştirmek
zorundadır!..

Bir  taraftan bu korkunç tehlikeye kafa yorarken, bir  taraftan da ortalığa
saçılmış  kirli  çamaşırlara  göz atalım.  Ülkemizin çıkarlarını  en iyi  şekilde
koruyacağına inanarak oy verdiğimiz yöneticilerimiz, ABD tarafından nasıl
görünüyorlar  bir  bakalım!  Günlük  gazetelerde  tefrika  gibi  verilen  bu
haberleri burada tekrar etmeye gerek yok.

Emperyalizmin hizmetinde olan danışmanlarımız var mı? Görevlerinin ne
kadarını  yerine  getirebildiler?  “Şerefsiz”  ve  “alçak”  olanları  hep
muhalefet  içinde  mi  aramak  gerekecek?..  Diğer  belgeler  de  okunmaya
başlasın  hele,  onları  da  göreceğiz.  Son bir  şey,  ABD’nin  en “kozmik”0

odalarındaki  belgeleri  almayı  becerenler,  İsviçre  bankalarındaki,  hesap
sahiplerini öğrenemezler mi? İster misiniz, önümüzdeki günlerde onları da

0

 Konvansiyonel: Geleneksel, alışılagelmiş, basmakalıp anlamına gelmektedir.



ortalığa yaysınlar. O zaman “Ak koyun kara koyun geçit başında belli olur”
elbet!..

0

 Kozmik: NATO belgelerinden dilimize geçmiştir. Aslı ”cosmic”tir. Bir sınıflandırma 
derecesidir. En üst gizlilik derecesi anlamında kullanılmaktadır.



“İRTİCA” SUÇ OLMAKTAN ÇIKIYOR MU?
Emperyalist ABD ve  “işbirlikçileri”  İran’ın  ensesinde  boza  pişirme
kararını verdikleri gün, Cumhurbaşkanı Ahmedinejat havaya birkaç füze
fırlattıktan sonra, bakın neler demiş? “Kız çocuklarının evlenme yaşı 16-
17, erkeklerin 20 olmalı.” Tıpkı bizim başbakan gibi. Erdoğan da ne zaman
gündeme çok önemli  bir  konu otursa,  o konuda söyleyecek sözü yoksa
hemen bir nikâha katılıp, çiftlere “En az üç çocuk yapın” öğüdünü verir…

Ne  Ahmedinejat  çocuk  yaşta  evlenmeyi  önermeye,  ne  de Erdoğan üç
çocuk  yapılmasını  öğütlemeye,  akla  yatkın  bir  gerekçe  bulabilmiş
değillerdir. 16-17 yaşındaki  kızlar,  eğitim  için  okullarda  olmaları
gerekirken,  onları  evlendirerek  eve  kapatmanın,  bir  ulusa  ne  faydası
olabilir? İran’daki rejimin, çocuk yaşta ve bir meslek sahibi olamayacakları
kesin  olan  kızları,  devlet  eliyle  cahil  bırakmaya terk  etmek istediği  son
derece açıktır! 20 yaşında çoluk çocuğa karışan erkeklerin, durumu da çok
farklı sayılamaz. Nüfus artırılarak, insan ihracatı mı yapılacak? Ahmedinejat
ile  Erdoğan,  emperyalizmin  emrine  vermek  için  asker  mi  yetiştirmek
istiyorlar? Her ikisinin de “tımarlı sipahi”0 den farkı yok!..

***
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 Tımarlı Sipahi: Tımarlı sipahilerin temel vazifesi savaş zamanında savaşa katılmak. 
Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlamak ve Tımar sistemine göre 
tımarı dâhilindeki halktan vergi toplayarak, bununla hem kendini geçindirmek, hem de 
tımarının büyüklüğüne göre asker yetiştirmekti.http://tr.wikipedia.org/wiki/Sipahi

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sipahi
http://cemilcan.gen.tr/2008/12/irtica-suc-olmaktan-cikiyor-mu/


Bakanlar Kurulu’nda yeni Milli Güvenlik Siyaset Belgesi kabul edilmiş.
“İrtica”nın0 tehdit olarak yer almadığı belgede; kamu düzeni ve güvenliği,
enerji arzı güvenliği, gıda ve su güvenliği, sanal ortam güvenliği, afetler ve
kamu sağlığına yönelik riskler yeni tehditler olarak sıralanmış. Başbakan
Yardımcısı Cemil Çiçek bir soru üzerine: “Kendi milletini tehdit olarak
gören  devlet,  bir  millet  olamaz.  Milleti  tehdit  olarak  gören  bir
anlayış,  zaten  bu  belgenin  içinde  olamaz”  demiş.  Hükümetin  bu
konudaki  görüşünü  özetleyen  bu  anlayış  ile  millet  “irtica”  ile
özdeşleştirilmiştir.  Bu  şekilde  “irtica”ya  sağlam  bir  kalkan  da
oluşturuvermiş!  “Özgürlükten  benim  anlayışım  başkadır”  diyen
Erdoğan, haziran seçimlerinden sonra, yeniden iktidar olursa neler yapar?
Özgürlükleri  genişletir(!)  mi,  yoksa  kendisine  karşı  muhalefet  edenleri,
özgürlük  denizinde  mi  boğar?  Bu  sorunun  yanıtı  zaten  o  cümle  ile
verilmiştir!..

“İrtica” kavramının hukuki  değil  de “siyasi” bir  kavram olduğu öteden
beni  “irticacı”  olmakla  suçlananların,  başvurduğu  bir  savunmadır.  Son
olarak  da AKP’nin  kapatılması  davasında  ileri  sürülmüştü.  Gerçekte
“irtica” kavramı “hukuki” bir kavram olup, pek çok hukuki metinde yerini
almıştır…(*)

Üçüncü dönem AKP iktidar olursa eğer, kendilerine karşı olanları  birkaç
gün  içinde  listeleyebilirler.  Ondan  sonra  “Ben  her  ne  kadar  muhalif
görünüyorsam  da  aslında  oyumu  size  vermiştim”  savunmasına  itibar
etmezler!..  “Ergenekon”  cadı  kazanını  biraz  daha  büyüterek,  bu  defa
adını  “Özgürlük  Denizi”  olarak  koyabilirler.  O  zaman  “tek  sesli”
Türkiye’yi yönetmek pek de zor olmasa gerekir…

***

“Füze  Kalkanı”na  en  etkili  “destek”(!)  İran’dan  geldi!  İran  Savunma
Bakanı  General  Ahmet Vahidi’nin,  NATO’nun:  “İslam’ın yayılmasını  ve
yükselmesini  önlemek,  İran İslam Devrimi’nin etkinliğini  kontrol
etmek  için  bir  askeri  kuşak  oluşturmaya  çalıştığını  ama  bunun
boşuna  olduğunu”  söylemesi  adeta  bir  itiraf  gibi.  Elin  gâvuru  bu
açıklamadan ne anlayacak acaba? Hiç kuşku yok ki, bu söylemden İran’ın
“İslam’ı  yayma”  gibi  bir  misyon  üstlendiği  ve  İran  İslam  Devriminin
“kontrol edilmesi” gereken faaliyetler içinde bulunduğunu elbette. İtiraf
gibi  bu  açıklama  onlara  ait.  Bu  da  “Füze  Kalkanı”na  haklılık  nedeni
kazandırıyor tabii ki. Vahidi, ABD’nin işini, bayağı bir kolaylaştırmış…
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 İrtica (Tr. “önceki yere dönüş“) veya gericilik (Arapça: raca’a kökünden, Fransızca:
Réaction), önceki şartlara dönüşü isteyen, aşırı muhafazakâr ve ilerlemelere 
karşıt olan, herhangi bir sosyal ya da siyasi hareket veya ideoloji ve buna bağlı 
eylemler.



BBC’nin  haberine  göre,  Londra’daki  Suudi  Büyükelçiliği’nin  bir  parçası
olan,  Suudi  Kültür  Bürosu’na  bağlı  Suudi  Öğrenci  Okul  ve  Kulüpleri  adı
altında  faaliyet  gösteren  40  kuruluşta, 5 bine  yakın  öğrenciye:
“Müslüman  olmayanların  ölünce  Cehennem  ateşinde  yanacağı,
eşcinsellerin taşlanmasının mı, yakılmasının mı yoksa uçurumdan
atılmasının mı daha uygun olacağı” tartıştırılıyormuş!..

Avrupa’nın  merkezinde  yaratılan  Müslüman  imajı  böyle  işte.  Bu  da
Suudilerin  “Füze  Kalkanı”na  meşruiyet  zemini  hazırlama  (!)  çabası,
kendiliğinden mi, onu bilemem!..

Irak’ta 2 milyon,  Afganistan’da 1 milyon  insanın  ölmesine  biraz  da  bu
kafalar sebebiyet vermişler. Emperyalizmi anlamamakta direnen, bu geri
zekâlı güruh, hala savaşların “din” nedeniyle çıktığına inanıyor. Bu hatalı
inanış, tarih boyunca Müslüman toplumların, aynı zamanda emperyalizmin
elindeki direksiyonu da olmuş!..

Bu durum karşısında nükleer silahlara karşı olanlar da “Füze Kalkanı”na
karşı  çıkamıyorlar.  Ne  yazık  ki,  emperyalizmin  asıl  “adamları”
Müslümanlar arasında bulunuyor. Hem de en önemli mevkilerde!..

***

MB’ına göre 140 bin, Eğitim-Sen’e göre 400 bin öğretmen açığı varmış.
Pek çok okulda 60-70 kişilik sınıflarda öğrenim yapılıyor. “Akıllı tahta”ya
yapılan yatırım, “Ayranı yok içmeye, tahtırevanla0 gider s….a” özdeyişini
akla getiriyor!..

Genel  seçimlerden  önce,  elektriksiz  köylere,  buzdolabı;  suyu  olmayan
köylere çamaşır makinesi dağıtma saçmalığıyla; öğretmensiz okullara diz
üstü bilgisayar ve “akıllı tahta” dağıtmak arasında ne fark var? Hepsi de
“seçim rüşveti” ama bu defaki rüşveti alacak olanlar, yandaş şirketler
galiba.  Bu  ihaleden  seçimlerden  önce  iyi  para  kaldıracakları  kesin.  Bir
miktarını seçim kampanyalarında kullanacaklar elbette. Yandaşlık sadece
almakla olmaz. Biraz da parti için yatırım yapılacak!..

Teknoloji  çok  hızlı  değişiyor.  Bakanlığın  aşamalı  dediği  projeler,  bu
değişiklikler için asırlar kadar uzun sayılabilirler.  Dolayısıyla kullanılmaya
başlamadan eskiyecek olan bu malzemelerin, yurtdışından satın alınması
bile  yerinde  değildir.  Okulları  bilgisayar  çöplüğüne  dönüştürecek  yerde,
acil ihtiyaçların giderilmesi gerekmez mi? Öğretmen açığı, birleşik sınıflar,
ödenek  eksikliği,  say  sayabildiğin  kadar.  Okullara  “akıllı  tahta”  değil,
ülkeye  milletin  parasını  çarçur  etmeyen  akıllı  yöneticiler  lazım.
Edebiliyorsanız “akıllı tahta” yerine Japonya’dan akıllı yönetici ithal edin!..
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 Tahtırevan: Omuzda veya deve, fil, at vb. hayvanlara yüklenerek götürülen, üstü 
örtülü, insan taşınan araç.



***

Öcalan İmralı’da  yatarken,  Diyarbakır  Belediye  Başkanı’nı  tehdit
edebiliyorsa, elbette ki muhalefet de  Sivas’ın ötesine gidemez. Genel
güvenlik  ve  asayişi  sağlamakla  görevli  hükümet,  pişkinlikle  bu  konuyu
istismar edebiliyor. Önce Apo ile görüş, ona olağanüstü bir “misyon” yükle,
ardından  terörist  başını  Kürtlerin  lideri  konumuna  yükselt!..  Sonrada
muhalefeti korkaklıkla suçla. Olacağı buydu tabi. Yatın kalkın dua edin, Apo
Batı’daki belediyelerde işe alınacak olanları seçmiyor!..

***

Başbakan’ın Mavi  Marmara,  “one  minute” ve  Lübnan’daki  şovlarına
aldanmamak  gerekir.  Aslında  AKP’nin  en  yakın  dostu  ve  müttefiki
İsrail’dir.  “Füze  Kalkanı”  ile  İsrail’e  sağladıkları  korunma,  bunun  en
çarpıcı kanıtıdır. Gerisi boş laftır…

***

Eski  özel  yetkili  Savcı  Osman  Şanal,  “Cübbeli  Adalet”  adlı  kitabın
kapağındaki resmin, kendisi olduğunu ileri sürerek, yazar hakkında dava
açmış.  Ayrıca  kitap  içindeki  bazı  cümlelerin  sonuna ünlem  işareti
konularak,  yoruma  açık  bırakılmasını  kendisi  ile  ilişkilendirmiş.  Aslında
itiraf gibi dava dilekçesi. Kimse Şanal’ı kendisinden daha iyi tanıyamaz.
Kitapta  sözü  edilen  savcı  benim  diyorsa,  öyle  kabul  etmek  gerekecek.
Bence savcı haklıdır!..

***

60 yıldır CHP iktidara gelmedi. Bu ülkede yarım asırdan fazla bir süredir
hükümeti sağcı  partiler  kuruyor.  Nedense  bu  hükümetlerin  tümü,
başarısızlıklarının  nedeni  olarak  hep CHP’yi  göstermişler.  Sanki  CHP,
iktidarların üzerinde onay makamıydı da bazı icraatların yapılmasına izin
vermemiş.  Nasıl  iştir  bilinmez?  Bu  masala  halk  her  seferinde
inandırılabilmiş. Masal dinlemeyi çok seviyoruz galiba. Hesap vermekten
kurtulmanın  en  kolay  yolu,  muhalefeti  suçlu  ilan  etmek.  Bu  millete
muhalefetin iktidar olmadığını, 60 yılda anlatamadık…

***

AKP’nin  “sivilleşme,  normalleşme  ve  demokratikleşme”  gibi
kavramları  alabildiğine  sömürdüğünü  biliyoruz.  Askerleri  hizaya  çekmek
için paşalara yapmadıkları kalmadı. Mahkeme kararını boşa çıkartmak için
“takdir  yetkisi”ni  bile  kötüye  kullandılar. Deniz  Feneri ile  ilgili
soruşturma, AKP’li belediye başkanları hakkındaki suçlamalar ve daha pek
çok üst düzey bürokratla ilgili soruşturmaların, hiç birinde kullanılmayan bu
“taktir  yetkisi” askerler  söz konusu olduğunda kullanılmış.  Üstelik  son
Anayasa  değişikliği  ile  getirilmiş  olan YAŞ kararlarına  karşı  dava  açma
hakkını kullandıkları sırada. Başbakan o kadar kararlı ki, askeri mahkemeyi
bile tehdit edebiliyor:  “Eğer  paşaların  lehine  karar  verirseniz,  yasa
çıkartırız”  diyor.  Demokratik  bir  ülkede,  hiçbir  şekilde  duyulmayacak
sözlerdir  bunlar.  Sizce de öyle değil  mi? Yeni  çıkaracağı yasa ile askeri
mahkemeyi lağvedecek! Erdoğan bu rejimi değiştirmeye karar vermiş
bir kere, kolay kolay duramaz! Adım adım bütün kurumları dönüştürüyor.
Bu  kabadayı  ve  kararlı  tutum,  bir  defa  daha  halktan  destek  görürse,



üçüncü AKP iktidarının  önünü  kesmek  mümkün  değil.  Hükümetin,  iki
dönemdir  “rejimi  dönüştürmek”  ve  muhalefet  ile  askerleri
azarlamaktan başka elle tutulur bir icraatını kimse gösteremez!..

***

Resmi  işsiz  sayısı 3 milyona yaklaşırken,  bunların 1 milyonundan biraz
fazlasını (%34)  yaşları 15 ile 24arasında  olan  gençler  oluşturuyor.  Bu
“neoliberal-muhafazakâr”  kapitalizm,  en  çok  gelecek  kuşakları  tehdit
ediyor. TÜİK’in ağustos ayı işgücü-istihdam verilerinden anlaşıldığına göre,
genelde  işsizlik  oranı%11,4’e çıkarken, 15-24 yaş  grubunda  bu  oran
%21’e  çıkmış  oluyor.  Tarım  dışı  işsizlikte,  gençlerin  durumu  felaket
boyutlarına ulaşmış. %26.4 korkunç bir  oran olarak iktidarın  fotoğrafını
önümüze koyuyor!..

(*) “İrtica”  hükümetin  iddia  ettiği  gibi  “siyasi”  değil,  “hukuki”  bir  kavramdır.  En
basitinden  Anayasa’mızın  68  ve  69.  Maddelerinde  “demokratik  ve  laik  Cumhuriyet
ilkelerine aykırılık” olarak tanımlanarak(a) en temel hukuk metnine girmiştir. Ayrıca Türk
Ceza Kanunu’nda  pek  çok  maddesinde(b)  suç  olarak  tanımlanan eylemleri  “irticai”
eylem  olarak  tanımlamakta  da  bir  yanlışlık  yoktur.  Bunun  gibi Siyasi  Partiler
Yasası’nda(c)  da benzer  hükümler  vardır.  Bütün bu hükümler  “irtica”yı  tanımlayarak
yasaklamış bulunmaktadır.

Aynı şekilde Anayasa Mahkemesi(d) Yargıtay(e) Danıştay(f) gibi yüksek mahkemeler de
kararlarında “irtica”yı açıklayarak onun hukuki bir kavram olduğunu ortaya koymuşlardır.
Bütün bunlara rağmen, ortaya çıkıp “irtica” siyasi bir kavramdır demek halkı aldatmaktan
başka  bir  şey  değildir.  Nitekim  AKP’nin  kapatılma  davasına  dayanak  teşkil  eden
eylemlerin  tamamı  “irticai  eylemler”  olarak  kabul  edilmiştir.  Bunun  anlamı  “irtica”
iktidara  gelmiştir.  Bir  başka  cümle  ile  söylersek,  “Diyanete  soralım  veya ulemaya
sorun” anlayışı çağdışı olup, gericiliği savunan bir anlayıştır. Bunun da adı son derece
açıktır ki, irticadır.

1 Anayasa, Madde 68/4: Madde 69/61

2 Türk Ceza Kanunu, Madde:122, 125, 135, 158, 216, 219 ve 230

3 Siyasi Partiler Kanunu, Madde:12, 78, 81, 83, 87, 88 ve 96

4 Anayasa  Mahkemesi’nin:  11.12.2009  tarih  ve  2009/004  Esas,  2007/001Karar  sayılı
kararı; 30.07.2008 tarih ve 2008/002 Esas, 2008/001 Karar sayılı kararı ve 14.04.2010
tarih ve 1999/002 Esas ve 2001/002 Kararı.

5 Yargıtay 8.  Ceza Dairesinin 24.06.1999 tarih ve Esas:  1999/7181, Karar:  1999/10820
sayılı kararı.

6 Danıştay İdari  Dava  Daireleri  Kurulu  ise,  15.09.2000  tarih  ve  Esas  2000/594,
Karar:2000/949 Sayılı kararı. 



“İRTİCA” SİYASİ BİR KAVRAM DEĞİLDİR
“İRTİCA” HÜKÜMETİN SAVUNDUĞU GİBİ “SİYASİ” BİR KAVRAM DEĞİLDİR

“İrtica” kavramının hukuki değil de “siyasi” bir kavram olduğu, öteden
beni “irticacı” olmakla suçlananların başvurduğu bir savunma olup, son
olarak  da AKP’nin  kapatılması  davasında  ileri  sürülmüştür.  Gerçekte
“irtica” kavramı “hukuki” bir kavram olup, pek çok hukuki metinde yerini
almıştır…

A) Bunların başında Anayasa gelmektedir. Anayasamızın bu konu ile ilgili
maddeleri şunlardır:

Madde 68/4: Siyasî partilerin tüzük ve programları ile eylemleri, Devletin
bağımsızlığına, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, insan haklarına,
eşitlik ve hukuk devleti ilkelerine, millet egemenliğine, demokratik ve lâik
Cumhuriyet  ilkelerine aykırı  olamaz;  sınıf  veya  zümre  diktatörlüğünü
veya  herhangi  bir  tür  diktatörlüğü  savunmayı  ve  yerleştirmeyi
amaçlayamaz; suç işlenmesini teşvik edemez.

Madde  69/6: Bir  siyasî  partinin  68  inci  maddenin  dördüncü  fıkrası
hükümlerine aykırı eylemlerinden ötürü temelli kapatılmasına, ancak, onun
bu  nitelikteki  fillerin  işlendiği  bir  odak haline  geldiğinin  Anayasa
Mahkemesince tespit edilmesi halinde karar verilir…

B) Türk  Ceza  Kanunu’nda  da  “irtica”nın  ne  olmadığı  ve  din
özgürlüğünün  ne  şekilde  kullanılacağı  belirtilerek  suç  olan  eylemlerin
(bunlar  aynı  zamanda  “irticai  eylemler”  olarak  kabul  edilebilir)
neler  olduğu  belirtilmiş  olup,  bu  eylemler  yaptırıma  bağlanmış
bulunmaktadır. Belli başlı olanlar şunlardır:

Madde 122. - (1) Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce,
felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;

a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını,  devrini veya bir hizmetin
icrasını  veya  hizmetten  yararlanılmasını  engelleyen  veya  kişinin  işe
alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/irtica-siyasi-bir-kavram-degildir/


b)  Besin  maddelerini  vermeyen  veya  kamuya  arz  edilmiş  bir  hizmeti
yapmayı reddeden,

c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,

Kimse  hakkında  altı  aydan  bir  yıla  kadar  hapis  veya  adlî  para
cezası verilir.

Madde  125.  - (1)  Bir  kimseye  onur,  şeref  ve  saygınlığını  rencide
edebilecek  nitelikte  somut  bir  fiil  veya  olgu  isnat  eden  ya  da
yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref
ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para
cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi
için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.

(2)  Fiilin,  mağduru muhatap alan sesli,  yazılı  veya görüntülü bir  iletiyle
işlenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;

a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,

b) Dinî,  siyasî,  sosyal,  felsef  inanç,  düşünce  ve  kanaatlerini
açıklamasından,  değiştirmesinden,  yaymaya  çalışmasından,
mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından
dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden
bahisle,

İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

(4)  Ceza,  hakaretin alenen işlenmesi  hâlinde, altıda biri;  basın ve yayın
yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri oranında artırılır.

(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret
edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.

Madde 135. – (1) Hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye
altı aydan üç yıla kadar hapis cezası verilir.

(2) Kişilerin siyasî, felsefî veya dinî görüşlerine, ırkî kökenlerine; hukuka
aykırı  olarak  ahlâkî  eğilimlerine,  cinsel  yaşamlarına,  sağlık  durumlarına
veya  sendikal  bağlantılarına  ilişkin  bilgileri  kişisel  veri  olarak  kaydeden
kimse, yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;

a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,

b)  Kişinin  içinde  bulunduğu  tehlikeli  durum  veya  zor  şartlardan
yararlanmak suretiyle,

c) Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,

d) Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti,
vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,

e) Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,



f)  Bilişim  sistemlerinin,  banka  veya  kredi  kurumlarının  araç  olarak
kullanılması suretiyle,

g) Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,

h) Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin
ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti
kapsamında,

i)  Serbest  meslek  sahibi  kişiler  tarafından,  mesleklerinden  dolayı
kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılması suretiyle,

j)  Banka  veya  diğer  kredi  kurumlarınca  tahsis  edilmemesi  gereken  bir
kredinin açılmasını sağlamak maksadıyla,

k) Sigorta bedelini almak maksadıyla,

İşlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne
kadar adlî para cezasına hükmolunur.

(2)  Kamu  görevlileriyle  ilişkisinin  olduğundan,  onlar  nezdinde  hatırı
sayıldığından  bahisle  ve  belli  bir  işin  gördürüleceği  vaadiyle  aldatarak,
başkasından  menfaat  temin  eden  kişi,  yukarıdaki  fıkra  hükmüne  göre
cezalandırılır.

Madde 216.  - (1)  Halkın  sosyal  sınıf,  ırk, din,  mezhep veya  bölge
bakımından farklı  özelliklere sahip bir kesimini,  diğer bir kesimi
aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle
kamu  güvenliği  açısından  açık  ve  yakın  bir  tehlikenin  ortaya
çıkması  halinde,  bir  yıldan  üç  yıla  kadar  hapis  cezası  ile
cezalandırılır.

(2) Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge
farklılığına  dayanarak  alenen  aşağılayan kişi,  altı  aydan bir  yıla  kadar
hapis cezası ile cezalandırılır.

(3)  Halkın bir  kesiminin  benimsediği  dinî  değerleri  alenen
aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması hâlinde, altı
aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Madde  219.  - (1) İmam,  hatip,  vaiz,  rahip,  haham  gibi  dini
reislerden biri vazifesini ifa sırasında alenen hükümet idaresini ve
Devlet kanunlarını ve hükümet icraatını takbih ve tezyif ederse bir
aydan bir  seneye kadar hapis ve adlî  para cezası  ile  cezalandırılır  veya
bunlardan birine hükmolunabilir.

(2) Yukarıdaki  fıkrada gösterilen kimselerden biri  işbu sıfattan bilistifade
hükümetin idaresini ve kanun ve nizam ve emirleri ve dairelerden birine ait
olan  vazife  ve  salâhiyeti  takbih  ve  tezyife  veya  halkı  kanunlara  yahut
hükümet  emirlerini  icraya  veya  memuru  memuriyetinin  vazifesi  icabına
karşı itaatsizliğe tahrik ve teşvik edecek olursa üç aydan iki seneye kadar
hapse ve adlî para cezası ve müebbeden veya muvakkaten bilfiil o vazifeyi
icradan ve onun menfaat ve aidatını almaktan memnuiyetine hükmolunur.

(3) Kendi sıfatlarından istifade ederek kanuna göre kazanılmış olan haklara
muhalif iş ve sözlerde bulunmaya, bir kimseyi icbar ve ikna eden din reis
ve memurları hakkında dahi balâdaki fıkrada yazılı ceza tertip olunur.



(4) Bunlardan biri dini sıfatından istifade ederek, birinci fıkrada yazılı
fiillerden başka bir cürüm işlerse altıda bir miktarı çoğaltılmak şartıyla o
cürüm için kanunda yazılı olan ceza ile mahkûm olur.

(5)  Şu  kadar  ki  kanun  işbu  sıfatı  esasen  nazarıitibara  almış  ise  cezayı
çoğaltmaya mahal yoktur.

Madde 230. - (1) Evli olmasına rağmen, başkasıyla evlenme işlemi
yaptıran kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Kendisi evli olmamakla birlikte, evli olduğunu bildiği bir kimse ile evlilik
işlemi yaptıran kişi de yukarıdaki fıkra hükmüne göre cezalandırılır.

(3)  Gerçek  kimliğini  saklamak  suretiyle  bir  başkasıyla  evlenme  işlemi
yaptıran kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

(4)  Yukarıdaki  fıkralarda  tanımlanan  suçlardan  dolayı  zamanaşımı,
evlenmenin iptali kararının kesinleştiği tarihten itibaren işlemeye başlar.

(5) Aralarında  evlenme  olmaksızın,  evlenmenin  dinsel  törenini
yaptıranlar hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.
Ancak, medenî nikâh yapıldığında kamu davası ve hükmedilen ceza bütün
sonuçlarıyla ortadan kalkar.

(6)  Evlenme  akdinin kanuna  göre  yapılmış  olduğunu  gösteren
belgeyi  görmeden bir evlenme  için  dinsel  tören  yapan  kimse
hakkında iki aydan altı aya kadar hapis cezası verilir.

C.)Aynı  şekilde Siyasi  Partiler  Kanunu’nda  da  bu  “irtica”  hakkında
hükümler vardır:

Madde  12- Siyasi  parti  üyesi  olmaya  kanuna  göre  engel  hali
bulunmayanların,  üyeliğe  kabul  şartları  parti  tüzüklerinde  gösterilir.
Tüzükte üyelik için başvuranlar arasında dil,  ırk,  cinsiyet, din, mezhep,
aile, zümre, sınıf ve meslek farkı gözeten hükümler bulunamaz.

Madde 78- Siyasi partiler:

a) Türkiye  Devletinin  Cumhuriyet  olan  şeklini; Anayasanın  başlangıç
kısmında ve 2 nci  maddesinde belirtilen esaslarını; Anayasanın 3
üncü maddesinde açıklanan Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğüne,  diline,  bayrağına,  milli  marşına  ve  başkentine  dair
hükümlerini; egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu
ve bunun ancak, Anayasanın koyduğu esaslara göre yetkili organları eliyle
kullanılabileceği esasını; Türk Milletine ait olan egemenliğin kullanılmasının
belli bir kişiye, zümreye veya sınıfa bırakılamayacağı veya hiçbir kimse
veya organın,  kaynağını  Anayasadan almayan bir  Devlet  yetkisi
kullanamayacağı hükmünü, seçimler ve halkoylamalarının serbest, eşit,
gizli,  genel  oy,  açık sayım ve döküm esaslarına göre,  yargı  yönetim ve
denetimi altında yapılması esasını değiştirmek;

Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, temel hak ve
hürriyetleri yok etmek, dil, ırk, renk, din ve mezhep ayrımı yaratmak
veya sair  herhangi  bir  yoldan bu kavram ve görüşlere dayanan bir
devlet düzeni kurmak;



Amacını  güdemezler  veya  bu  amaca  yönelik  faaliyette  bulunamazlar,
başkalarını bu yolda tahrik ve teşvik edemezler.

b)  Bölge,  ırk,  belli  kişi,  aile,  zümre  veya  cemaat, din,  mezhep  veya
tarikat esaslarına dayanamaz veya adlarını kullanamazlar.

c) Sosyal bir sınıfın diğer sosyal sınıflar üzerinde egemenliğini veya zümre
egemenliğini  veya  herhangi  bir  tür  diktatörlüğü  savunmayı  ve
yerleştirmeyi  amaçlayamazlar  ve  bu  amaca  yönelik  faaliyette
bulunamazlar.

d) Askerlik, güvenlik veya sivil savunma hizmetlerine hazırlayıcı nitelikte
eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunamazlar.

e) Genel ahlak ve adaba aykırı, amaçlar güdemezler ve bu amaca yönelik
faaliyette bulunamazlar.

f) Anayasanın hiçbir hükmünü, Anayasada yer alan hak ve hürriyetleri yok
etmeye  yönelik  bir  faaliyette  bulunma  hakkını  verir  şekilde
yorumlayamazlar.

Madde 81- Siyasi partiler:

a)  Türkiye  Cumhuriyeti  ülkesi  üzerinde  milli  veya dini  kültür  veya
mezhep veya ırk veya dil farklılığına dayanan azınlıklar bulunduğunu
ileri süremezler.

b)  Türk  dilinden  veya  kültüründen  başka  dil  ve  kültürleri  korumak,
geliştirmek  veya  yaymak  yoluyla  Türkiye  Cumhuriyeti  ülkesi  üzerinde
azınlıklar yaratarak millet bütünlüğünün bozulması amacını güdemezler ve
bu yolda faaliyette bulunamazlar.

c) Tüzük ve programlarının yazımı ve yayınlanmasında, kongrelerinde, açık
veya kapalı salon toplantılarında, mitinglerinde, propagandalarında Türkçe’
den başka dil kullanamazlar; Türkçeden başka dillerde yazılmış pankartlar,
levhalar,  plaklar,  ses  ve  görüntü  bantları,  broşür  ve  beyannameler
kullanamaz ve dağıtamazlar; bu eylem ve işlemlerin başkaları tarafından
da  yapılmasına  kayıtsız  kalamazlar.  Ancak,  tüzük  ve  programlarının
kanunla  yasaklanmış  diller  dışındaki  yabancı  bir  dile  çevrilmesi
mümkündür.

Madde 83- Siyasi partiler, herkesin dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce,
felsefi  inanç, din,  mezhep  ve  benzeri  sebeplerle  ayırım
gözetilmeksizin  kanun  önünde  eşit  olduğu prensibine  aykırı  amaç
güdemez ve faaliyette bulunamazlar.

Madde 87- Siyasi  partiler,  Devletin  sosyal  veya  ekonomik  veya  siyasi
veya hukuki  temel düzenini,  kısmen de olsa dini esas ve inançlara
uydurmak amacıyla veya siyasi amaçla veya siyasi menfaat temin
ve tesis eylemek maksadıyla dini  veya dini  hissiyatı  veya dince
mukaddes tanınan şeyleri alet ederek her ne suretle olursa olsun
propaganda  yapamaz,  istismar  edemez  veya  kötüye
kullanamazlar.



Madde  88- Siyasi  partiler,  herhangi  bir  şekilde dini  tören  ve  ayın
tertipleyemez veya  parti  sıfatıyla  bu  gibi  tören  ve  ayinlere
katılamazlar.

Siyasi partiler, dini bayramlar, ayinleri ve cenaze törenlerini parti
gösterilerine ve propagandalarına vesile yapamazlar.

Devlet protokolünce düzenlenen cenaze törenleri ile partisinden bir üyenin
ölümü halinde veya parti nezaketinin gereği olarak bir diğer parti üyesinin
veya bağımsız kişinin cenaze töreninde partinin temsili  veya parti adına
çelenk  gönderilmesi  ile  anma  törenleri  bayramlaşmalar,  siyasi
propagandaya  dönüştürülmemek  şartıyla  birinci  fıkradaki  yasağın
dışındadır.

Madde 96-  (Değişik birinci  fıkra:  19/6/1992-3821/8 md.) Anayasa
Mahkemesince temelli  kapatılan veya siyasi parti  siciline kayıtlı  bulunan
siyasi  partilerin  isimleri,  amblemleri,  rumuzları,  rozetleri  ve  benzeri
işaretleri  başka  bir  siyasi  partice  kullanılmayacağı  gibi,  daha  önce
kurulmuş  Türk  devletlerine  ait  topluma  mal  olmuş  bayrak,  amblem ve
flamalar da siyasi partilerce kullanılmaz.

Değişik:  (19/6/1992-3821/8  md.)Kurulacak  siyasi  partiler,  Anayasa
Mahkemesince kapatılan siyasi partilerin devamı olduklarını beyan edemez
ve böyle bir iddiada bulunamazlar.

Komünist,  anarşist,  faşist, teokratik,  nasyonal  sosyalist, din,  dil,  ırk,
mezhep ve bölge adlarıyla veya aynı anlama gelen adlarla da siyasi
partiler kurulamaz veya parti adında bu kelimeler kullanılamaz.

Yasa metinlerinde “irticai” faaliyetler tanımlanarak yaptırıma bağlanmış
olunca,  doğal  olarak,  mahkemeler de  bu  konuda  da  pek  çok  karar
vermişlerdir.  Bu  kararlardan  konumuz  açısından  aydınlatıcı  olan  birkaç
örnek  aşağıda  özetlenmiştir.  Bu  kararların  tamamını  görmek  isteyenler
yine aşağıda verilen bağlantılardan onlara ulaşabilirler…

A.)Anayasa  Mahkemesi’nin  Demokratik  Toplum  Partisi  ile  ilgili  olarak
vermiş olduğu 11.12.2009 tarih ve 2009/004 Esas, 2007/001 Karar sayılı
kararında: “…Kapatılan partilerin büyük çoğunluğu ‘bölücülük’ çok azıda
‘laiklik’  karşıtı  ve irticacı  olmakla suçlanmış  ve  yapılan  bazı
konuşmalar  nedeniyle  partiler  Anayasa  mahkemesi  tarafından
kapatılmıştır.  Kemalist devrime aşağıdan yukarıya şiddetli tepkiler
(“irtica”) gelmişse, bugün de bu Uyum Paketlerine tepki gelmektedir. Bu
‘Sevr Paranoyası’nın beslediği zihniyet, reformlara şiddetle direnmektedir.”

Aynı şekilde AKP’nin kapatılması ile ilgi olarak verilen 30.07.2008 tarih ve
2008/002  Esas,2008/001  Karar  sayılı  kararda:  “…İslami
fundamentalizm” Bunun bizdeki adı, 200 yıldan beri “irtica” idi…
Toplumu teokratik  bir  yapıya  dönüştürmek konusundaki  kararlılığının  bir
işareti de, bazı yasadışı irticai yapılar ve cemaatlerdir. Cumhuriyet‘e ve
onun aydınlanma felsefesine karşı olanlar, uluslararası dengelerdeki
değişim ve küreselleşmenin yarattığı  tek kutupluluğun yönlendirmesiyle,
Laik Cumhuriyet‘e karşı bir rövanş arayışına girişmişlerdir. Yakın
tarihimiz,  bu  arayışın  ürünü irticai  kalkışmalarla  doludur.  Yakın
tarihimizde  din  ve  mezhep  kışkırtmalarıyla  gerçekleştirilen  Malatya,



Kahramanmaraş,  Çorum  ve  Sivas  katliamları  hatırlandığında;  irtica
tehlikesinin mevcudiyeti ve yakınlığı ile laiklik ilkesinin Türkiye için önemi
daha iyi anlaşılacaktır. Cumhuriyet’in temel karakteristiği laikliktir. Çünkü
Cumhuriyet’in temelindeki Kurtuluş Savaşı sadece yabancı işgalcilere
karşı  değil,  onun  içteki  işbirlikçisi irticaya,  din  istismarcılarına
karşı  da  verilmiştir.  Kurtuluş  Savaşında  ve  Cumhuriyet’in  kuruluş
yılarında  Ulusundan  yediği  darbelerle  gerileyen  ve  sinen irtica,  1946
yılında  çok  partili  rejime  geçilmesiyle  birlikte  bazı  siyasi  partiler  içine
sızarak faaliyetlerini sürdürmüştür. 1960 yılına kadar farklı partiler içinde
yuvalanan,  bu  partilerin  sosyal  ve  siyasal  tercihlerinin  belirlenmesinde
önemli roller üstlenen  irtica, ilk defa 26 Ocak 1970 tarihinde bir siyasi
parti  olarak  örgütlenerek  Milli  Nizam  Partisi adıyla  Türk  siyaset
sahnesine çıkmıştır…

(AKP’nin  cevabı:  İlk  cevabımızdaki  tüm tespit  ve  hatırlatmalara rağmen
iddia makamı, önyargılı  ve ideolojik tutumunu maalesef esas hakkındaki
görüşünde  de  ısrarla  devam  ettirmiştir.  Tıpkı  iddianame  gibi  esas
hakkındaki görüş de baştan sona emperyalizm, ihanet, irtica, mürteci, din
tacirleri, tertipçi, sömürgeci, mandacı, işbirlikçi, gerici, iç ve dış odaklar ve
siyasi hegemonya projesi gibi hukuken tanımlanması imkânsız ve fakat
belli bir siyasi/ideolojik tavrı yansıtan kavramlarla doludur.)

…Cumhuriyete  ve  onun  aydınlanma  felsefesine  karşı  olanların,
uluslararası  dengelerdeki  değişim  ve  küreselleşmenin  yarattığı
tek  kutupluluğun  yönlendirmesiyle  Laik  Cumhuriyete  karşı  bir
rövanş arayışına giriştikleri,  yakın tarihimizin bu arayışın ürünü
irticai kalkışmalarla dolu olduğu…

Üçüncü  örneği  de  Fazilet  Partisi’nin  kapatılması  kararından  verelim:
Anayasa Mahkemesi’nin 14.04.2010 tarih ve 1999/002 Esas ve 2001/002
Karar  sayılı  kararında:  “…Yakın  tarihimizde  iki  önemli irtica olayına
rastlıyoruz. 31  Mart  ayaklanması  ve  Menemen  Olayı. Fakat  suçun
derinliği  ve  geleceğe  uzanan  yıkıcılığı  bakımından  2  Mayıs  1999  Pazar
günü  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi’nde  tanık  olduğumuz  Merve  Kavakçı
olayının yanında, gerek Derviş Vahdeti ve gerekse Kubilay’ı şehit eden bir
kaç Nakşibendî  softasının  eylemi  hiç  mi  hiç  kalır.  Hainliğin  böylesini  de
gördük. İster 31 Mart olsun, ister Menemen olayı, her ikisi de sokak eylemi
niteliğindedir.  Oysa Fazilet  Partisi’nin  önderliğinde  Türkiye  Büyük
Millet  Meclisi’nde  patlak  veren  “irtica”  devletin  beynini  hedef
almış bulunuyor. Kapatılan Refah Partisi’nin tıpkıbasımı, ama ondan daha
saldırgan,  sinsi  ve  tehlikeli.  Bu  politika,  Cumhuriyetin  laik  temellerini
yıkmak amacını güdüyordu. Son olarak, tehlikeli ve korkunç dış kaynaklı
bir  gericiliğin taşıyıcılığını  yapan  bir  kadını  Türkiye  Büyük  Millet
Meclisi’nin  içine  salanların  beslemiş  oldukları  gizli  ve  kirli  niyet  anlam
bakımından  Apo’nun  cinayetlerinden  daha  ağır  bir  suçtur.  Apo’nun  ki
geçicidir, sadece devleti yorar. Fazilet Partisi’nin TBMM’de gerçekleştirmek
istediği bu eylem devleti  çürütür. Buna kimsenin gücü yetmez. Şu anda
Türkiye, bir irtica ve din sömürüsüne teslim olmuş durumdadır. Şu
anda Türkiye’de her gün Menemen olaylarına taş çıkartacak irtica suçları
işlenmektedir. Her gün üniversitelerin önü, camilerin çevresi polis kordonu
altındadır. Yapılan gösterilerin amacı devleti çürütmek, kanunları işlemez



hale getirmek. Türban gibi anlamsız bir olayın, ikide bir insan hakları
maskesi  altında  Türkiye  Büyük  Millet  Meclisini,  Anayasa  Mahkemesini,
üniversiteleri  işgal  etmesi  ülkede anarşik bir  ortam yaratmaktan öte bir
yarar sağlayamaz. Abdullah Gül bir  istisna değildir.  Belli  zihniyetteki  bir
siyasi partinin prototipidir. Aslında bunların onayladığı ve savunduğu, bu
türbanlılar taifesinin ve yandaşlarının amacı, ne din özgürlüğü ne de insan
haklarıdır.  Bunların  amacı,  laik  devleti  tutan bütün  payandaları  yıkmak,
inanç maskesi altında insanların din duygusunu sömürerek devleti ele
geçirmektir. Abdullah  Gül  ve  takımı,  bugün  bizi  yaygın  bir irtica
tehlikesiyle yüz yüze getiren zihniyeti temsil etmektedirler. Günümüzdeki
irtica,  Atatürk  devrimlerinin  sınırlarını  aşarak  Türk  milletinin  geleneksel
inançlarını  tahrip etmekte ve devleti  bu zamana kadar hiç  olmadığı  bir
tehlikeli ortama itmektedir. Ülkemizde bölücülük ve irtica, açık ve yakın
tehlike  olmaktan  çıkmış, yaşanan  tehlike  halini  almıştır.  Yaşanan
tehlike,  meşru  müdafaa  hakkı  veren;  yani  mutlaka  bertaraf  edilmesi
gereken tehlikedir ve şu anda Türkiye Cumhuriyeti, irtica ve bölücülüğe
karşı  meşru  müdafaa  halindedir.  Üzerimize  düşeni  yapmazsak,  Türkiye
Cumhuriyetinde  sonun  başlangıcı  için  zemin  yaratırız  ve  bu  zemin,
maalesef oluşmaya da başlamıştır…”

B)  Bir  hukuki  kavram olarak  “irtica” Yargıtay kararlarına  da  geçmiştir.
Yargıtay 8. Ceza Dairesi’nin 24.06.1999 tarih ve Esas: 1999/7181,
Karar: 1999/10820 sayılı kararında: “…sekiz yıllık kesintisiz eğitimi bir
şairin  deyimiyle  sekiz  yıllık  kesin  dinsiz  eğitim  olarak  niteleyip  laikliği
korumak  amacıyla  alınan  önlemleri,  Kur’an  kursları  ve  İmam Hatiplerin
kapatılması olarak değerlendirerek ve Ankara’nın Sincan İlçesinde yapılmış
olan ve Kudüs Gecesi olarak bilinen toplantı  ile bu toplantı  sonrası Türk
Silahlı Kuvvetlerine bağlı bazı tank birliklerinin intikal işlemini ilişkilendirip,
devletin  irticai  faaliyetlerin  önlenmesi  amacıyla  yaptığı  yasal
düzenlemeleri ve  Diyanet  İşleri  Başkanlığının  kamuoyuna  açıklanan
belirlenecek  merkezi  camilerde  ezan’ın  hoparlörle,  diğerlerinde  ise  sesi
güzel  vaizler  tarafından  minareye  çıkılarak  ve  hoparlörsüz  okunması
şeklindeki uygulama düşüncesini Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Devleti
idare  edenlerin  İslam  dinine  ve  ezana  karşı  bir  saldırısı  olarak
vasıflandırdığı  ve  halkın  masum  din  duygularını  alet  ederek  onları
yönetenlere ve Ordu’ya karşı alenen ve açıkça tahrik ettiği ve bu şekildeki
eylemleri  TCK’nun 312/2.  madde ve fıkrasında tanımı yapılan suç tipine
uyar nitelikte olduğu dosyadaki  bilgi  ve belgelerden anlaşılmış olup,  bu
nedenle  mahkemenin  kabul  ve  uygulamasında  bir  isabetsizlik
olmamakla…” diyerek kavram olarak “irtica”dan ne anlaşılması gerektiği
açıklanmış ve bu tür eylemlerin TCK 312/2 maddesinde tanımlanan suçu
oluşturacağı hüküm altına alınmıştır.

C) Aynı şekilde Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu ise 15.09.2000 tarih
ve Esas 2000/594, Karar: 2000/949 Sayılı  kararında: “… Temyiz edilen
kararla  ilgili  dosyanın  incelenmesinden;  davacının  yurt  dışında
lisansüstü  öğrenim gördüğü  sırada  irticai  faaliyetlerde  bulunan
çevrelerle  ilişkilerde  bulunduğu  ve  Atatürk  İlke  ve  Devrimleri
aleyhinde internet aracılığı ile propaganda yaptığının anlaşılması
nedeniyle  yapılan  soruşturma  sonucu  Yükseköğretim  Kurumları
Yönetici,  Öğretim  Elemanı  ve  Memurları  Disiplin  Yönetmeliğinin



11.  maddesi  uyarınca  üniversite  öğretim  mesleğinden  çıkarma
cezası  verildiği  anlaşılmaktadır.”  demek  suretiyle  Atatürk  İlke  ve
Devrimleri  aleyhine  propaganda yapmak da  irticai  faaliyet  olarak  kabul
edilmiştir.

Bu kadar yasa hükmü ve mahkeme kararı karşısında, “irtica”nın “siyasi”
bir  kavram  olduğunu  savunmanın  tek  anlamı  olabilir.  O  da:  ”İrtica”nın
iktidarda ve  sözcülüğünü  de  hükümet  adına  Cemil  Çiçek’in  yapmakta
olduğudur…

Nitekim bu durum, yine Anayasa Mahkemesi’nce AKP’nin “laiklik karşıtı
eylemlerin odağı” olduğuna  oybirliği ile  karar verilerek,  teyit edilmiş
bulunmaktadır.

 



EMPERYALİZMİN HİZMETİNE GİRMEDEN 
YAŞAYABİLMEK!
Bu yazıda, her cümleyi kurarken yaşadığım temel endişe: Emperyalizmin
hizmetine  girmeden  yazıyı  nasıl  bitirebilirim  sorusuna  cevap  aramak
olmuştur.  Okurların  çoğunluğunun,  yazının  sonunda  ortaya  çıkacak  ana
fikirden, bu sorunun cevabını öğreneceklerinden eminim…

Başlıyoruz:

“Türbana  özgürlük” mü  diyorsunuz,  doğrudan  emperyalizmin
hizmetindesiniz!..

Söylemlerinizle  “dinci”  kesimden  ayırt  mı  edilemiyorsunuz,  yine
öylesiniz!..

“Kürtçülük” mü  dediniz,  Kürtlerin  her  yerde ana  dillerini konuşup,
kültürlerini yaşatmasını mı savunuyorsunuz? Bütün bu masum gibi duran
istekleriniz bile, son tahlilde “Bağımsız Kürdistan” amacına hizmet eden,
ön  hazırlıklar  olarak  değerlendirilebilir!  Öyleyse  siz  de  emperyalizmin
hizmetindesin!..

“Sosyalizm” mi  dediniz?  Çin  Halk  Cumhuriyeti  ile  Küba’dan  başka
sosyalizmi yaşatabilen kaldı mı, bu avuç içi kadar küreselleşmiş dünyada?
Çin  sarığını  attı  atacak  yere.  Küba  ise  Fidel’i  sonsuz  yolculuğuna
uğurlamanın hazırlığı içinde. Varşova Paktı ise, tarihteki yerini çoktan aldı.
Bu çağda, yaşatılma şartı sıfıra yakın olan bir düzeni -ki o düzen eşitlik,
özgürlük ve paylaşım gibi  en yüce ve insanca değerleri  öne çıkarıyor
olsa da- savunmak sana mı kalmış? “Komünizm”i övmek son derece onur
verici ama günümüz için gerçekçi değil, değerli yoldaş!.. Bir ömür boyu
karşısına geçip mücadele ettiğin emperyalizmin, yoksa sen de mi farkında
olmadan hizmetine girdin?..

Batı’nın  “düşünce kuruluşları”  dosyalarında,  her  birinizi  kendi  ülkeniz
için birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmeye engel yapılanmalar
olarak değerlendiriyor, ne haber? Farkında olmadan veya bilerek, ülkenizin
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potansiyel gücünü bölüp azaltıyorsunuz! Emperyalizmin karşısında kendi
ülkenizi  zayıflatıyorsunuz!  “Ayrılıkçı”  olan  bütün  hareketler,  sonuçta
düşmanın  karşısına  bölünmüş,  zayıf  güçler  çıkartmaya  hizmet  eder.
Emperyalizm zaferini bu bölünmüşlükler kolaylaştırıyor! Siz de kendinizi
“masum taleplerle” savunmaya çalışmayın. Çünkü savunmanızdan daha
önemli olan, yaptığınız eylemin sonuçlardır. Sonuç: Siz de emperyalizmin
hizmetindesiniz dostum!..

“Irkçı ve faşist” düşünceleri  mi benimsiyorsunuz? Mussolini ve Hitler’e
olan hayranlığınız da sizi emperyalizmin hizmetine sokuyor işte. İşin doğası
bunu  gerektiriyor.  Sizin  için  başka  saptamaya  gerek  bile  yok.  Yeriniz
tartışmasız  bir  şekilde  emperyalizmin  kucağındadır.  Hatta  sizin  için
emperyalizmin uşağı nitelemesini bile bir abartma sayılmaz!..

“Radikal  dinci”  grupların  birindensiniz  demek,  sizin  durumunuz  da
faşistlerinkinden çok farklı değil! İnandığınızın aksine, Tanrı’nın size diğer
kullarından farklı ve fazladan verdiği hiçbir görev yoktur! Dilerseniz kutsal
kitaplara ekleme ve çıkartmalar yapmadan, bir kez daha göz atın da
görün,  ne hazin durumda olduğunuzu.  Sizin  için  emperyalizmin elindeki
oyuncak da denebilir!..

“Bilim  adamı”  olarak  laboratuvarda  mı  geçiyor  bütün  vaktiniz?
Muhtemelen siyasetle de doğrudan bir ilginiz yok, çok da önemli değil bu
durumunuz.  Hani  şu önyargıları  parçalamayı atomu  parçalamaktan
daha  zor  belleyen  Einstein  gibi.  Beklenmedik  bir  zaman  diliminde,
insanlığın nefretle andığı yeni bir “bomba” icat edebilirsiniz. Nükleer ve
kimyasal  olanlardan  daha  kuvvetli  olabilir  eseriniz.  Korkarım  siz  de  bu
icadınız yüzünden, emperyalizmin hizmetine girecekseniz!.. Hiç kuşku yok
ki,  sizin  bilim  adamlığı  dürüstlüğünüz,  buluşlarınızın  insanlığın  yararına
kullanılması için yeterli değil! Siz de emperyalizmin hizmetindesiniz sevgili
hocam, siz de insanlığa zarar verdiniz profesörlüğünüzle!..

“Tarafsız”  olarak  nitelenen  kimliğinizle,  etliye  sütlüye  karışmayan,
siyasetten haz etmeyen ve suya sabuna dokunmayan sade bir vatandaş
mısınız?  Ne  güzel,  demeyeceğim  size!  Keşke  sabuna  ve  suya  birlikte
dokunsaydınız, sizin de elleriniz kirli!  Hafta sonu çocuğunuzun bisikletini
otomobilinize  atarak  gittiğiniz  piknikte,  tükettiğiniz  hazır  gıdalar  ile
kullandığınız bisiklet ve otomobil için ödediğiniz paralar, bu vahşi düzenin
sürekliliğine katkı veriyor dostum. Tüketim zincirinin en son halkasında
bulunmanız, sizi  emperyalizmin hizmetine girmekten kurtarmıyor, sevgili
komşum!..

Yaşamın içinde hangi konuyu ele alırsak alalım, emperyalizmle bir yerden
ilişkisini kurabiliyoruz!.. Tersinden söylersek, “küreselleşen” bu dünyada,
emperyalizmle ilişkili olgulara bulaşmadan yaşamak, neredeyse imkânsız
hale geldi!..

En  azından  şu  kadarını  söyleyebilirim:  Bugüne  kadar  toplanan  bilgilere
göre,  bu  dünyadan  başka,  üzerinde  yaşam  olan,  bir  başka  gezegen
bulunamadı,  bu  evrenin  içinde.  Dolayısıyla  oraya  kaçarak  da
kurtulamazsınız analizimden. Emperyalizmin uşağısınız, bunu kabul edin
artık!..



Uşaklığı  kabul  etmeseniz  de  emperyalizmle  birlikte  yaşamak  zorunda
olduğunuzu  kabul  etmek  zorundasınız.  Hiç  değilse  bu  yalın  gerçekten,
kaçış olmadığını ikrar edin!..

***

Bu kadar mıydı  direnciniz?  Öyle  hemen umutsuzluğa kapılmayın lütfen!
Bütün  bu  olumsuzluklara  rağmen,  emperyalizmin  karşısında,  onurlu  bir
şekilde ve dimdik konuşlanabilirsiniz. Emperyalizme vereceğiniz zararı,
sizden  yararlanmasının  üzerine  çıkartabilirsiniz  örneğin!  Bunun  için
sadece, elinizde şaşmaz ve akla uygun bir ölçüt olması gerekiyor. Böyle
bir  ölçütümüz  var  elimizin  altında!  Baştan  söyleyeyim:  Bu  ölçüt  alışık
olduğunuz “demirden imal edilmiş” bir hap değildir…

İnanın bir ölçüt var elimizde! Atasözlerimizin içinde saklanmış, patenti de
bize ait!..

Arka arkaya bu kadar sözü sıralama nedenimiz: Bu soruya en doğru ve
şaşmaz ve her koşul altında yanılmaz bir yanıtın verilmesidir!..

Emperyalizm nedir? Önce onu bilmemiz gerekir…

Arama motoruna bu kelimeyi yazdığınızda veya herhangi bir ansiklopediye
el atıp baktığınızda, emperyalizmin çeşitli  tanımları  ile karşılaşabilirsiniz.
Hiç  kuşkunuz  olmasın,  bulduğunuz  tanımların  hepsi  de  bir  yönü  ile
emperyalizmi  anlatmaktadır  ve  doğrudur.  Bizim  üzerinde  durduğumuz
konuya göre, ele alırsak emperyalizm: Bir ulusun veya toplumun başka
bir  ulus  veya  toplumun  topraklarındaki  kaynaklarından
yararlanmasıdır.0 Bu  tanıma  göre,  emperyalizmin  işlevini  tamamen
sıfırlamak mümkün görülmese de, zararını en aza indirmek için bir takım
faaliyetlerde  bulunulabilir.  Her  şeyden  önce,  başka  bir  ulusun
kaynaklarından, uzun süreli yararlanma amacını gerçekleştirmek için; kısa,
orta ve uzun vadeli hedefler konulabileceğini akıldan çıkartmamak gerekir.
Sonuncu  sıradaki,  uzun  vadeli  hedeften  başlayalım  dilerseniz.  Yaşlı
dünyamızın, insanlığın hizmetine sunacağı kaynakların, “kıt” olduğunu ve
pek  çoğunun,  milyonlarca  yıllık  bir  evrimin  sonunda  oluştuklarını
unutmayın. Bu “kıt” kaynaklar, her geçen gün azalırken, onları tüketen
insan  sayısı artmaktadır.  Bu  da  yadsınamaz  ayrı  bir  gerçekliktir.  Ters
orantılı  olan  bu  ilişkide,  her  geçen  gün,  bu  kaynaklardan fert  başına
düşen pay, doğal olarak azalmaktadır.  Toplumların refah düzeyini,  bu
paylaşımdan aldıkları  paya göre  sıralamak yanlış  değildir.  Doğal  olarak,
daha çok pay alan ülkenin, refah düzeyi de daha yüksek olacaktır!..

Bu  paylaşım  ise,  insanlık  tarihi  boyunca  hiçbir  zaman, adil olarak
yapılamamıştır.  Yine savaşların hemen  hemen  tümünün  nedeni,  bu
paylaşımlardır. Bundan böyle çıkacak savaşların gerçek nedenleri de, yine
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bu “kıt” kaynakların paylaşımından kaynaklanacaktır!.. Önce bu saptama
üzerinde anlaşmak gerekiyor…

Henüz anlaşma konusunda “evet” diyecek kadar bilgi  sahibi olamadım
diyenler,  bu  cümleden  itibaren  devam  etmeyip  başa  dönerek,
emperyalizmle ilgili  kısa notu yeniden okusunlar. Merak etmeyin, sizi bu
paragrafın başında bekleyeceğiz!..

***

Emperyalizmin  uzun  vadeli  hedefinin,  dünyadaki  “kıt”  kaynakları  ele
geçirmek olduğu gerçeğini kavradığımıza göre; emperyalizmin hizmetine
girmemenin  ölçütünü  de  bulduk  demektir.  Çok  karmaşık  taktik  ve
stratejileri bozmak için yeni ve daha etkili strateji ve taktikler geliştirmek
oldukça zor bir iştir.  Biz bunlara girmeyeceğiz. Bunların hepsinden daha
önemlisi;  vereceğimiz  mücadele  ile  ortaya  çıkacak  sonuçları
öngörebilmektir.  Bu  sonuçlar,  dünyadaki  “kıt” kaynakları  emperyalist
ülkelerin eline geçiriyorsa, o işi yapmayacağız, o kadar!.. Alacağımız
önlem bu kadar basittir işte. O işler ne kadar sevimli ve insanlığın yararına
görünürse görünsün, fark etmez; onları asla yapmayacağız!..

Bu ölçüt yeterlidir. Bizi kullanılmaktan ve kul olmaktan kurtarabilir!..

Orta  vadeli  hedefler,  uzun  vadeli  hedeflere  geçebilmek  için,  gerekli
koşuları  hazırlayan  taktikler  ve  stratejilerle  doludur.  Bunlar  tartışmaya
açıldığında,  çoğu  kez  yanlış  da  gözükmezler.  Hatta  çevreyi  ve  doğayı
korumak, terörü ortadan kaldırmak, adil  paylaşımı sağlamak, hastalıkları
ortadan kaldırmak, nükleer ve kimyasal silahlara karşı olmak, demokrasi
ile  yönetilmek  gibi  hiçbir  insanın  karşı  çıkamayacağı  değerler  de
olabilirler…

Burada ilginç olan ve dikkatinizi çekmek istediğim bir şey: Bu “nükleer”
ve “kimyasal” silahları satanlarda emperyalist ülkelerdir; onları insanlık
için tehdit olarak gösterenler de yine onlardır. Daha sonra bu “tehditler”
nedeniyle o ülkeleri işgal edenler de tabii ki… Sanki ileride işgal edecekleri
ülkeye, önceden bu tür silahları  satıyorlar,  onları  insanlığı tehdit edecek
silahları geliştirme yoluna bilerek sokup, daha sonra da işgal ediyorlar!..

İşte size iki çarpıcı örnek: Irak ve Afganistan…

Daha  geniş  bir  bakış  açısı  ile  ele  aldığımızda,  bu  “yapay  tehditler”
emperyalizmin  bir  bölgeye  “yerleşmesinin”  haklılık  zeminini
yaratabilirler. İleride eğer öyle bir tehlikeye neden olacaklarsa, o anda ülke
için çok yararlı gibi görülen bu yatırımlara, “evet” dememek gerekir. Bir
kez daha tekrarlamakta yarar var. Çünkü yapıldığı anda tüm insanlığın
veya bir bölgede yaşayan topluluğun “yararına” gibi gözüken bazı
eylemler,  sonuç  itibariyle  emperyalizmin  amaçlarına  hizmete
dönüşebilirler!  Bu  nedenle  doğru  gibi  gözüken  bu  tür  eylemlerden,
özellikle uzak durulması elzemdir! Tuzağa düşülecek olan yerler de zaten
buralardadır. Geriye kısa vadeli hedefler kalır ki, onlar emperyalizmin acil
ve ertelenemez ihtiyaçlarını karşılamak içindir. Zaten böyle durumlar söz
konusu olduğunda, edebiyat yapmaya hiç ihtiyaç duymadan, uçak gemileri
ve  deniz  altıları  ile  yola  çıkarak,  istedikleri  ülkeye  “demokrasi”(!)



getiriyorlar.  Öyle  durumlarda  da  Irak  örneğindeki  gibi  ne  gerekiyorsa  o
yapılır…

***

Emperyalizmin çok çeşitli silahları vardır. “Dincileri” ve “ırkçıları” kendi
sınırları  içine  mücadele  etmeye  hapsetmeyi  becerebilen  emperyalizm,
onları  yerine  göre  bir silah gibi  kullanmayı  da  başarabilmektedir.  Ama
bundan  daha  önemli  ve  etkili  olanı  silahı,  “güçlü”  olduğu  inancını
sömüreceği halkların kafasına kazımasıdır. Böylece fazla bir direnişle
karşılaşmadan  ve  aşırı  can  kaybına  sebebiyet  vermeden,  dilediği
kaynakların  üzerine  konabilmektedir! Hiçbir  zaman  emperyalistlere
ucuz  ve  kolay  yoldan  sömürme  olanağı  verilmemelidir!  Emperyalistler,
beklenmedik  direnişlerle  karşılaşınca,  bir  gün özür dileyerek
“yenildiklerini” ilan  edebilirler,  buna  da  inanmamak  gerekir.  Çünkü  o
zaman biliniz ki, onların çıkarlarını korumak için ya yeni bir “uydu devlet”
kurmuşlardır, ya da mevcut bir devleti yönetenleri, göreve “eyalet valisi”
gibi  onlar atamışlardır. Elbette  ki  bu şekilde  atananların  Arizona veya
Miami  eyalet  nüfusuna  kayıtlı  olmaları  şart  değildir.  Kafalarının  başka
seçeneklere işlemeyecek hale getirilmeleri yeterlidir. Artık çekilen düşman
kuvvetlerinin  yerine  gelen  “milli”  kuvvetler,  görevlerini  eksiksiz  olarak
yapabilirler.  Sadece  birazcık  sabırlı  olmak  gerekir.  Somut  bir  örnek  mi
istersiniz, Irak için beklentiler bu yöndedir!..

“Duyguları”  öne  çıkartarak  yapılan  eylemler,  “emperyalizme  karşı”
eylem  olarak  adlandırılsa  da  bunları  yapanlar,  sonuçta  emperyalizmin
“gönüllü  askerler”  gibidir.  Kendiliklerinden  emperyalizmin  hizmetine
girerler!..

Tuzaklara  düşmeden  yürüyebilmenin  tek  yolu: Aklı  ve  bilimi  rehber
edinmektir…

Şimdi  de  buraya  kadar  anlatılanları iki  güncel  örnekle yerli  yerine
oturtarak sohbeti bitirelim. Bu son günlerde AKP içinde, MHP’nin meclis
dışında  bırakılması  için  bazı  planlar  üzerinde  çalışıldığı  kamuoyuna
yansıtıldı.  Basına  göre  “Kürt  Sorunu”nun  mecliste  rahat  bir  çözüme
kavuşturulabilmesi  için  “bölünme,  vatan  hainliği  ve  satış”  gibi
slogansal  bir  muhalefet  yapan MHP’nin,  meclis  dışında  kalması
gerekiyormuş. Plana bakın hele!..

Örneğin, antiemperyalist devrimci bir kişinin, böyle bir plan karşısındaki
tutumu ne olmalıdır? “Fırsat bu fırsattır. Cehennemin dibine kadar
yolu  var”  diyerek,  bu  planı  hiçbir  şey  yapmadan,  hatta  sevinçle
karşılayabilir mi? Planı desteklemek seçeneğini bile geçin. Tam aksine bu
planların bozulması için bir şeyler yaparak, çaba harcaması gerekmez mi?
Siyasi  bir  rakipten  kurtulmak  gibi  ilk  bakışta  çok  da  yanlış  gibi
görünmeyen,  birinci  yolun  benimsenmesi  halinde,  doğrudan
emperyalizmin hizmetine girilir! Bunu tartışmaya bile gerek yok. Çünkü bu
örnekte  olduğu  gibi MHP’yi  siyaset  dışına  itme  planının  amacı,
emperyalizmin ileri karakolu durumunda görev yapacak olan kukla
bir “Kürt devleti” kurulmasının önündeki bir engeli kaldırmaktır.
Sonuçta MHP’nin siyaset dışına sürüklenmesine katkı verecek olan bütün
“destekler”,  emperyalizme  hizmet  etmiş  olacaktır. MHP’nin  her  fikrine



baştan  aşağıya  karşı  olan  bir  yurtsever,  onun  bu  şekilde  ve  böyle  bir
amaçla siyaset dışına çıkartılması planını destekleyemez!..

İkinci  örneği AKP’den  verelim: ABD’nin  eski  Ankara  Büyükelçisi Eric
Edelman,  ABD’deki  muhafazakâr  düşünce  kuruluşu  “Dış  Politika
Girişimi”nin  yıllık  konferansında,  Ortadoğu’ya  yönelik  bir  panelde
konuşurken  “Türkiye’nin  Ortadoğu’da  bir  süper  güç  olma  görüşü
açıkça yeterlilik kuruntusuna sahip birine ait olabilir” diyerek, ABD
yönetimine  “AKP’yi  şımartmayın”  tavsiyesinde  bulunmuştur.  Ayrıca
Erdoğan  yerine,  Kılıçdaroğlu  ile  dostluk kurulmaya  çalışılması
gerektiğini  de  belirtmiştir.  Erdoğan’a  “Aba altından sopa göstermek”ten
farksız olan bu açıklamayı yapmanın sebebi, Türk halkının refah düzeyini
yükseltmek olamaz!  Bu sorunun doğru yanıtını,  “Wall  Street Journal”
(WSJ) şöyle vermektedir: “Başbakan Tayyip Erdoğan, füze kalkan sistemine
ev  sahipliği  yapmak  için  Türkiye’nin  öne  sürdüğü  koşulları  artırıyor.
Türkiye’nin kalkan üzerinde kontrol istemesini ABD  kabul  etmez.” Aynı
gün AB Konseyi Başkanı, Türkiye’nin AB üyeliği ile ilgili resmi görüşünü “10
yıldan fazla sürecek bir zaman dilimi sonunda üyelik dışında bir
formüle“  bağlayarak  açıklıyor.  Bu  açıklama  biter  bitmez,  bu  defa  da
Güney Kıbrıs’a Türkiye’nin limanları ile hava sahasının açılması isteniyor.
Kısacası emperyalistler, Türkiye’yi köşeye sıkıştırmak için ellerindeki bütün
kartları ileri sürdüler. Bu arada geleneksel hale gelen ve Türkiye’nin tüm
dünyada  görev  yapan  büyükelçilerinin  katılacağı  “Dışişleri  Bakanlığı
Büyükelçiler  Konferansı”nın 3-9 Ocak  tarihleri  arasında,  Ankara  ve
Erzurum’da yapılacağı duyuruldu. Konferansta Türkiye’nin dış politikasının
ve kriz bölgelerine ilişkin çözüm yolları masaya yatırılacağı belli. Ulusal bir
duruş  belirlemek  gerekiyor.  “Füze  Kalkanı”nın  İran’ın  nükleer  silah
geliştirme programına karşı kurulmak istendiği de son derece açık. Amaç,
nükleer silahların geliştirilmesini engellemek değildir tabii ki!.. Öyle olsa,
bölgeyi  tehdit  eden asıl  füzeler İsrail’in  elinde.  Silahsız  insanlara  karşı,
İsrail’in aşırı ve orantısız eylemlerini eleştirmiyorlar bile. Son derece açıktır
ki, asıl hesap Ortadoğu’daki enerji kaynaklarını ele geçirmek üzerine
yapılmaktadır.  Bu  duruma  engel  olacak  ülkelerden  biri İran’dır.  İran’ın
enerji kaynaklarından, henüz istenilen düzeyde payı alamadılar. Olayı bu
çerçevede ele almak gerekir…

Şimdi  böyle  bir  durumda, AKP’yi  sevmiyoruz  diye  ulusal  çıkarlarımız
doğrultusunda yürütüyorsa eğer, dış politikasına karşı mı çıkacağız? AKP
iktidardan  düşsün  diye,  emperyalistlerin  politikasının  başarılı  olmasını
isteyebilir  miyiz?  Böyle  budalaca  bir  tavır  savunulabilir  mi?  Elbette  ki,
hayır.  Aksini  yaparsak,  o  zaman  doğrudan  emperyalizmin  çıkarlarını
korumakla görevli  bir hizmetkâr durumuna düşeriz.  Devletlerarasındaki
ilişkilerde  duyguların  yeri  olmadığı  gibi,  iç  politikaya  göre  de
şekillenmezler.  Bu noktada AKP  hükümetinin izleyeceği  ulusal  politikayı
desteklemek,  antiemperyalist  bir  tavır  belirlemektir!  Aynı  zamanda da
ulusal  bir  ödevi  yerine  getirmektir.  Bu  tutum AKP hükümetinin,
politikalarının kuyruğuna takılmak olarak nitelendirilemez!..

Gel gelelim ki AKP iç politikada puan toplamak için böyle davranıyorsa, o
zaman ne yapılması gerekir? Söz gelimi yapılanlara karşı değildir de Türk
halkının aldatmak için  karşı  imiş  gibi  görünmektedir.  Bunun  da  adına



danışıklı dövüş derler. O da zaten kısa zamanda ortaya çıkacaktır. O zaman
da bu gerçeği anlatıp, doğru olan fikri savunmaya devam edeceğiz!..

Görüldüğü  gibi  elimizde  şaşmaz  bir  ölçüt  vardır.  O  da olguları
emperyalizmle  ilişkilendirerek  nerede,  ne  zaman  yer  almamız
gerektiğini belirlemektir. Bu iş için de duygusallığı rafa kaldırıp, aklı ve
bilimi rehber edindik mi yeterlidir!..



FÜZE KALKANI MI, RAMPA MI?
Tetikte  kimin  parmağı  olacaksa,  hiç  kuşkusuz  “Füze  Kalkanı”  da  onu
koruyacak. ABD’den gelen “komuta işi sonra konuşulur” yanıtı, bu fikri
doğruluyor.  Ayrıca  yıllar  önce,  Sovyetler  Birliği’nin  Küba’ya  füze
yerleştirmemesi  karşılığında,  NATO çerçevesinde  Türkiye’ye
yerleştirilmiş  olan “Jüpiter”  füzelerinin0 haber verme tenezzülünde bile
bulunmadan,  son  derece  kaba  bir  şekilde,  sökülüp  götürülmesini
unutmadık.  Stratejik-model  ortağımız ABD’nin,  ortaklık  anlayışı  böyle
işte!..

ABD’nin  NATO  Daimi  Temsilcisi  Büyükelçi Ivo  Daalder’in  “belirli  bir
ülkeye  değil,  balistik  füzelerin  yayılmasından  doğan  tehditlere
odaklandıklarını”  söylemesinin  ise  inandırıcı  hiçbir  yönü  yoktur.  Bu
kapsamda İsrail’de de balistik füzeler var, bunu biliyoruz. Bu durumda
ABD “Füze Kalkanını” aynı zamanda İsrail’e karşı da kurmuş mu oluyor?
Bu masallara, Türk halkını kimse inandıramaz. AKP iktidarının, kamuoyunu
tatmin etmek konusunda yetersiz kaldığı açıktır. Kim ne derse desin, “Füze
Kalkanı”nın hedefinde İran var. Batı’nın bölgedeki petrol ve doğal gaz
kaynaklarını, Acemlere bırakmaya pek niyetli olmadığı anlaşılıyor…

Diğer  yandan, NATO Anlaşması’nın 5. Maddesi  doğru  işletilmiyor!
Stratejik  Konsept’te  yer  almamasına  rağmen,  11  Eylül  2001’de ikiz
kulelere yapılan saldırı,  bütün NATO ülkelerine karşı yapılmış bir saldırı
muamelesi görmüşken, PKK’nın 30 yıldan beri Türkiye’ye yaptığı saldırılar
görmezden geliniyor! Bu nasıl bir savunma paktı? Üstelik ABD tarafından
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PKK da terörist örgütler listesine alınmışken. Bu çifte standardı stratejik-
model ortağımıza kimse hatırlatamıyor! Sitem etmek şöyle dursun, PKK
yıllardır  bu  antlaşmanın  tarafı  olan NATO ülkeleri  tarafından  korunup
kollanıyor!..

Afganistan ile Irak arasında kalan İran’ın, nükleer silah geliştirmesi AB ve
ABD’yi  korkutmuyor.  Zaten  onların  bayıldığı  iş  bu!  Bu  bahane  ile
Ortadoğu’ya  iyice  yerleşecekler!  Güçlü  bir  İran  ve  Türkiye’ye  rağmen,
kurulması  neredeyse  tamamlanmış  olan  “Özgür  Kürdistan”ı  (Free
Kurdistan)0 Ortadoğu’da yaşatmak çok kolay değil. Ayrıca Irak’taki Şiilerin,
ABD’nin  çekilmesinden  sonra,  Irak’taki  rejimi  sarsmayacağını  kimse
garanti edemez. O nedenle ABD’nin, “bekçi devleti” görevini, beklenen
şekilde  yerine  getiremeyebilir.  Bu  tehlikeyi  gören ABD,  işini  garantiye
almak istiyor. Hem de NATO ülkeleri ile işbirliği içinde! O nedenle çok acil
olarak, İran’ın hizaya çekilmesi şart görünüyor. Her zaman ki gibi bu ağır
görev,  yine  Türkiye’nin  omuzlarına  yüklenmiş.  Irak’ı  “kimyasal
silahlardan” arındırma palavrası ile başlayan işgal devam ediyor! Bölge
halkına  milyarlarca  liralık  parasal  maliyet  yüklemekten  başka, 2milyon
Müslüman’ın da ölümünü yeterli bulmadı emperyalistler. Bu vebalin altında
AKP ve  ona  destek  veren  Türk  halkı  da  var!..  Böyle  bir  günah  altında
ezilirken, ikinci işe girişebilmek için soğukkanlı bir katil gibi “profesyonel”
de  olmak  gerekir.  Bu  durumun  farkında  olan  hükümetimiz,  İran  işinde
sorumluluk  almamak  için  köşe  bucak  kaçmaya  çalışıyor.  Ama  nereye
kadar?..

Şii  İran’a  vurulacak  darbenin  altında,  daha  önce  İran’ın  yanında  yer
aldığını  açıklayan AKP hükümetinin  de  imzası  görülecek! AKP’yi
destekleyen “dini bütün” kesimler,  bu çelişkiye ne diyecekler?  “Bu ne
lahana turşusu, bu ne perhiz!”

Bu dünyada AKP yöneticilerinden hesap sorulabilir mi, onu bilemem. Ama
öte  taraftaki  işleri  çok  kolay  olmayacak!  İki  milyon  Iraklıya  bu
operasyonlarla  ne  kadar  Acem  eklenir,  onu  da  şimdiden  kestirmek
mümkün değil…

Biz, NATO’nun  bundan  böyle  hangi  çıkarları  korumak  üzere,  faaliyet
göstereceğini  anlamaya  çalışırken,  Lizbon’daki  toplantı  da  bitti.  Füze
Savunma Sistemleri için “işbirliği”ne gitme kararlarının yer aldığı bildiriyi,
Rusya da imzalamış! Rusya’ya karşı kurulan NATO’nun, yeni bir düşman
bulduğu son derece açık!  Bu düşmana karşı,  Rusya’da işbirliği  yapmayı
kabul ediyor! Yeni düşman kim? Bir din mi, birden çok ülke mi? Belgede
açıkça söylenmiyor.  Öyle  ki,  bu defaki  düşman tanımının içine her  ülke
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düşebilir. Eskilerin deyimiyle “yeni düşman” için yapılan tarif, “etrafını
cami, ağyarını mani”0 kalıbına uymuyor!..

28 NATO üyesi ülkenin yanında, ittifaka üye olmayan 20 ülke ile BM, AB
ve Dünya Bankası’nın da katıldığı zirvede, yeni “Stratejik Konsept” ile
“yeni tehditler” de açıklandı elbette. Modern teknoloji sayesinde, daha
da  tehlikeli  hale  gelen terör,  stratejik  önem  taşıyan  bölgelerde
köktendinciliğin  yayılması,  silah, uyuşturucu ve  insan  kaçakçılığı,
siber  saldırılar, enerji  kaynaklarına  yapılabilecek  saldırılar ve
çevresel koşulların kötüleşmesi olarak sıralanan tehditler ile temelde
enerji  kaynaklarının  çevresinde  bir güvenlik  kuşağı oluşturulmak
istendiği ortaya çıktı…

Türkiye’nin  tehditler  arasında, ülke  adı geçmesine  olan  itirazı,  sonuca
etkili olmamakla birlikte yine de kabul edilmiş! Gönül alma gibi bir incelik
gösterisi. Öte yandan, NATO Anlaşmasının 5. maddesinin uygulanması ile
ilgili  verilen  örnekte,  sanki İran’ın  adı  inadına  yazılmış!  Aslında  bu
düzenleme, Türkiye ile alay etmek anlamına geliyor. Bizimkiler ise “Bizim
isteğimiz  de  buydu”  diyerek,  memnuniyetlerini  açıkladılar.  Kamuoyu
önünde, bir şey yapıldığı izlenimi vermek bazen insanı, daha zor duruma
sokuyor!..

ABD’nin  İran’ı kuşatmak istemesindeki  temel  sebep,  nükleer  silah
geliştirmesinden çok jeopolitik  konumu nedeniyle  olsa  gerekir.  Bu  da
İran’ın, Avrasya bölgesindeki en önemli ülke olması gerçeğine dayanıyor.
Bir de ABD’nin, İran’ın olası bir nükleer saldırısı söz konusu olduğunda,
saldırıyı kendi toprakları üzerinde değil de İran’a yakın bir yerde karşılık
vermesi  düşünülmüş  olabilir.  Çünkü  nükleer  bir  füzenin  havada  imha
edilmesi  halinde,  yere  düşecek nükleer serpintiden kendilerinin  zarar
görmemesi için güvenlik kalkanının, Türkiye toprakları üzerinde kurulmasını
istemiş olabilirler. Bu düşünce akla daha yatkındır!..

Sonuç  itibariyle  denebilir  ki,  Kuzey  Atlantik  Savunma  Paktı  (NATO),
Sovyetler  Birliği’nin  oluşturduğu  Varşova  Paktı’na  karşı  kurulmuşken,
günümüzde ABD’nin  çıkarlarını  korumak  amacına  dönüştürülmüş,
emperyalizmin dünyadaki ordusu haline gelmiştir. Rusya’nın da içinde
bulunduğu toplantılarında,  Dünya Bankası’nın da temsil edildiği bu pakt
içinde, Türkiye’nin “kurbanlık koyun” gibi bulunması ise80 yılda nereden
nereye geldiğimizin ibret verici bir tablosudur. Büyük Ortadoğu Projesi
kapsamında,  topraklarımız  üzerinde  yeni  “uydu  devletçikler” kurmak
isteyen emperyalistler, ileride bu uydu devletçikleri korumak için de bu
kalkanı  kullanabilirler!  Çünkü  adında savunma sözcüğü  vurgulanan  bu
sistem, aynı zamanda saldırı için de kullanılabilecek “rampa” işlevini de
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görebilir.  Bunun  önüne  geçebilecek  karşı  bir  tedbirimiz  olmadığı  halde,
Cumhurbaşkanımızın ağzından bu durumdan memnuniyet duyulduğunun
açıklanması ise ne acınacak hale düştüğümüzü gösterir!..



YILMAZ GÜNEY ILE AHMET KAYA...
Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya Üzerinden Toplanan “Prim”!..

Sanatla içli dışlı olanlar Yılmaz Güney hakkında: İyi bir aktör, başarılı bir
senarist, usta bir film yapımcısı ve yetenekli bir öykü yazar derken, Ahmet
Kaya  için,  Türkiye‘de 1980 ve 1990‘larda çıkardığı  albümler ve verdiği
konserlerle tanınmış Kürt sanatçı değerlendirmesini yaparlar…

Ben, bu niteliklere daha fazlasını ekleyebilirim: Onlar için aynı zaman iyi bir
baba, iyi bir dost, iyi bir koca, iyi bir oğul, iyi bir komşu, iyi bir arkadaş, iyi
bir  yoldaş  idiler  de  diyebilirim…  Ama  bir  insan  hakkında  bir  yargıya
varabilmek için, onun her yönünü dile getirmek gerekir.  Dürüstlük bunu
gerektirir!..

Sosyalist  Enternasyonal  Konseyi toplantısı  için  Paris’te  bulunan CHP
Genel Başkanı,  bu iki  sanatçının mezarını  ziyaret ederek;  çelenk koyma
nedenini, CHP’nin resmi sitesinde şu şekilde açıklamış:

-”Siyasetçilerin şunu kabul etmesi gerekiyor.  Sanatçılar aykırı insanlardır.
Siyasi  görüşlerine  katılmıyor  olabiliriz.  Ama kültür  sanat  hayatına
katkılarına saygı duyduğum için ziyaret ettim.”

Benim için bu kadarı yeterli değil!

Dilerseniz bir de madalyonun öteki yüzüne bakalım: Yılmaz Güney, 1974
yılında Adana’da Yumurtalık İlçesi Hakimi Sefa Mutlu’yu, kafasına kurşun
sıkarak kasten öldürdüğü için, 19 yıl hapse mahkûm olmuş bir katildir!..
Uzun süre cezaevinde yatan Güney, bir yolunu bularak Isparta Yarı Açık
Cezaevi’nden  kaçtıktan sonra,  Paris’e  yerleşip  “çalışmalarını”  burada
sürdürmüştür.  Fransa’daki  çalışmalarından  en  çok  akılda  kalan,
Ermenilerle işbirliği içine girerek, çevirdiği “Duvar” adlı filmdir…

O tarihlerde “Duvar” filmiyle, Avrupalı milletlere hangi mesajlar verilmişti?
Onları  da  öyle  kolay  unutamaz  bu  millet!  O  rezillikler,  belleklerimizde
bütün canlılığı ile yerlerini koruyor. Ermeni iddialarına çanak tutan “Duvar”
filmi ise, her zaman başımızı öne eğecek bir yapıttır? İnanın bu yüce millet,
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12  Eylül  Faşist  Rejimini  bile  affedebilir  ama  ülkesini  elin gâvuruna
şikâyet  eden bu  sanatçıları  kolay  kolay  affetmez!..  Ne  yazık  ki,  o
günlerde, bütün bu olup bitenlerin baş aktörü ise, bizlerin beyaz perdeden
her şeye rağmen indirmediğimiz “Çirkin Kral” Yılmaz Güney’dir!.. Bunu
da şimdilik bir kenara not edelim…

Ahmet Kaya’ya gelince;

“Bölücü PKK örgütüne  yardım  ve  yataklık  yaptığı ve halkı  ırk
farklılığı  gözeterek  kin  ve  düşmanlığa  tahrik  ettiği”  iddiasıyla,
hakkında İstanbul  Devlet  Güvenlik  Mahkemesi‘nde toplam 10,5 yıl  ağır  hapis
istemiyle iki ayrı dava açılmıştır. Haziran 1999‘da Türkiye‘den ayrıldı hazret!
Yargılamaların  sonucunda  toplam 3 yıl 9 ay  ağır  hapis  cezasına
çarptırılmış.0 Onun durumu Yılmaz Güney kadar ağır değildir!..

Bölünmüş  Türk  haritaları önünde, zafer  işareti yaparak  süslediği
konserleri, daha dün yapılmış gibidir…

Madalyonumuzun öteki yüzünde de bunlar vardır maalesef!..

Şimdi sorumuzu sorma zamanı geldi:

Ey,  Genel  Başkan!..  Yerimizde  olsaydınız  “kültür  sanat  hayatına
katkılarına  saygı  duyduğum için  o  mezarları  ziyaret  edip,  birer
demet de karanfl koydum” sözleriniz, sizi tatmin eder miydi?

Yoksa bilmediğimiz veya  aklımızın  ermediği  başka  şeyler  mi  var,
açıklamadığınız?

Bu  “kibarlık”  gösterisi  ile Kürtlerin  oylarının alınacağına  mı
inandırıldınız?

Yoksa sizi de Baykal’ın çarşafa CHP rozeti takması olayında olduğu gibi,
yanılgıya mı düşürüldüler?

Gerçekten  de  “Gandi  Kemal”  bu  tür  “gösterilerin”  oya  dönüşeceğine
inanıyor mu?

Diyelim  inandınız.  Peki,  ya  bu  hareketler  ile incitilen insanları,  hiç  mi
hesaba katamadınız? Sizi yanıltanlar danışmanlarınız ise, bundan böyle
sadece halka danışın, asla yanıltılmazsınız! Halkın sağduyusuna inanın her
zaman güvenin…

Yıllardır  bu partiye gönül vermiş, her koşul  altında “Atatürk İlkeleri”ni
tavizsiz  bir  şekilde  savunmuş  yığınlar, CHP’nin AKP’lileşmesinden
rahatsızlık duymuyorlar mı sanıyorsunuz?
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Sırası gelmişken, Baykal’a da gecikmiş bir soruyu sormak isterim:

Bu  çağda,  iktidar  partisine benzeyerek oy  devşirmek  hayal  değil  mi?
Siyaset  bilimi  derslerinde,  böyle  bir  başlık  altında okuttuğunuz bir  konu
oldu mu hiç?

Bir  şeyin aslı ortada dururken, benzerine neden itibar edilsin? Peki,  siz
hangi düşünce ile çarşafa, onurumuz olan altı oku taktınız, buna değdi
mi?..

Sen ey halkın sempatik bulduğu, CHP’nin halka dönük İnönü’ye benzeyen
yüzü, sen ey genel başkan Kılıçdaroğlu:

Kendi  ülkesi  aleyhine  faaliyetlerde bulunan  bu  sanatçıları  ziyaret
ederek, nedir bize anlatmak istediğin? Tarihte muhaliflerine şirin gözükerek
iktidara gelen, bizim bilmediğimiz ama sizin bildiğiniz bir lider mi var? Hiç
değilse, bu son sorunun yanıtını e-posta ile adresimize gönderin!..

Hiç kuşku yok ki, o mezarlara Tunceli Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu olarak
çelenkleri koymuş değilsiniz. Ziyaret sırasında CHP Genel Başkanı sıfatını
taşıyordunuz.  Bu  sıfatınızla  mezarlığa,  genel  başkanlığını  yaptığınız
CHP’nin ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucuları olan, Mustafa Kemal ile
İsmet  İnönü’yü  ve  onların  kader  birliği  yaptığı Kuvayı  Milliyeci
arkadaşlarının  ruhlarını  da  taşıdınız…  Bizler,  aynı  yolda  yorulmadan
yürümeye karar verenler; siz farkımızda olmasanız da başımız önde, biraz
da mahcup şekilde, arkanızda dimdik ayakta durup bekledik!..

Yatın  kalkın  da  dua  edin,  hep  birlikte  misafirdik  oralarda,  yoksa  bu
yaptığınız yüzünden, Mustafa Kemal’den okkalı bir tokat yiyebilirdiniz!..

Sonuç itibariyle, Radikal gazetesine yaptığınız açıklama bize yetmez. Bize
ayrı ve gerekçeli bir açıklama yapma borcunuz var: Mahkemelerin terör
örgütüne  yakın  bularak  cezalandırdığı,  aynı  zamanda  da  bir  hâkimi
kafasına kurşun sıkarak öldüren bir kişi için –önemli bir sanatçı olsa da fark
etmez- dua da yaptınız mı? Yaptıysanız eğer, Tanrı’dan onlar için nasıl bir
dilekte  bulundunuz?..  Siz,  Tanrı’nın  huzurunda  el  açıp  yakarınca(!)
arkanızda duran bizlerin,  ellerimizi  havaya doğru kaldırmamız  gerekiyor
muydu?.. Bir de onu söyleyin bari!..

Bu duruşumuzla, YILMAZ GÜNEY İLE AHMET KAYA’DAN MAHKEMELERİN
VERDİĞİ  CEZALAR  NEDENİYLE ÖZÜR MÜ  DİLEDİK,  YOKSA  GELECEK
NESİLLERE ÖRNEKYURTTAŞ OLARAK MI ONLARI GÖSTERDİK?..

Satılık  yurttaş Tuncay  Güney’i  ve  katil Mehmet  Ali  Ağca’yı  devletin
televizyonuna  çıkartarak;  program yapanları  şimdi  nasıl  ve  hangi  yüzle
eleştireceğiz?.. Onlardan farkımız nedir, bir ara bunu da anlatın!..

CHP’nin son iki genel başkanına son bir soru sorarak, bu tatsız konuşmayı
bitirelim dilerseniz:

Hadi itiraf edin bakalım; yoksa siz, AKP’nin 8 yıldır yapmaya çalıştığı
ve  bizim  “karşı  devrim”  dediğimiz  “toplumsal  dönüşüm”ün,
gerçekleşmesi için Türk solunu dizginlemekle mi görevlisiniz?!..

Öyle değilseniz, o zaman gecikmeden gereğini yapınız!..



Osmanlı’nın küllerinden bir devlet kuran bu yüce millet, CHP’nin
işgal  edilip  böyle  bir  plan  için  kullanılmasına  da  asla  göz
yummayacaktır; sizin için de bir çözüm üretebilir elbet!?..



IRAK’A DEMOKRASİ!.. GELDİ, SIRADA İRAN 
VAR!
19-20 Kasım’da Lizbon’da yapılacak olan NATO zirvesinde, son on yıldır
yürürlükte olan “stratejik konsept”in0 yenisinin onaylanması bekleniyor.
Güvenlik  ve  tehdit  algılamalarını  belirleyecek  kararların  alınacağı
zirvenin en önemli konusu, Türkiye’ye kurulmak istenen “Füze Kalkanı”0,
resmi  adıyla  “Füze Savunma Sistemi” olacak.  Sistemin amacı, NATO
ülkelerinin  nüfus  ve  topraklarına  olası  bir  füze saldırısına karşı,
korunmalarını  sağlamakmış!  Kalkan  aynı  zamanda, saldırı amaçlı  füze
rampaları olarak da kullanılabilecek! Hem saldırı hem de savunma amaçlı
kullanılabilecek  olan  sistemin  adında,  sadece  “savunma”  sözcüğünün
bulunması onun saldırı niteliğini gizlemek içindir!..
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Bu projede aynı  eylemle,  hem İran’a  şirin  gözükmek, hem de ABD’nin
isteğini  yerine getirmek çok kolay olmayacak. Bayağı  bir  kıvraklık  ister.
Projenin sahibinin ABD yerine NATO olması, tehditler arasında ülke ismi
zikredilmemesi  ve  füze  kalkanının  Türkiye’nin bütün  sınırlarını
kapsaması gibi koşulların öne sürülmesi, Türkiye’nin bu konuda üstünlük
sahibi olduğunu göstermek için özenle seçilmiş ve sonuca etkisi olmayan
şeylerdir. 1 Mart Tezkeresi’nin çıkartılamamasının ezikliği,  bugün “füze
kalkanı”na  kayıtsız  ve  koşulsuz  olarak  “evet”  demekle  giderilmek
istenmektedir..

Füze  Kalkanı’nın  hedefinde,  füze  geliştirmekte  olan İran ve  füze  sahibi
İsrail’den başka ülke olamaz. Füze kalkanı, İsrail’e karşı kurulmayacağına
göre, geriye bir tek İran kalıyor. Öyleyse, İran’a BM Güvenlik Konseyinde,
yaptırım uygulanması  için yapılan oylamada, verdiğimiz “hayır” oyu ne
anlama  geliyor?  Gerçekte  bu  “hayır”ın  “evet”  anlamında  olduğunu
söyleyen ABD’nin, Terörizm  ve  Finansal  İstihbarat’tan  sorumlu
müsteşarı Levey’in, haklı  olduğu  kanıtlandı!  Bizim  dış  politikadaki  bu
kıvraklığımız  ile  Kılıçdaroğlu’nun  “dansöz  karikatürü”nü  yan  yana
getirdiğimizde; ikinci karikatür neden çizilmemiş anlamak mümkün değil!..
Böyle  bir  çizim,  türbansız AKP milletvekili  endüstri  mühendisi  Mesude
Nursuna Memecan’ın karikatürcü eşi,  Salih Memecan’ın aklına gelmemiş
galiba. Belki de o kadar ileri gitmekten çekinmiştir beyefendi. Ne de olsa
siyasette hanım efendi daha ileri bir noktada! Kıvırmak gerekiyor ya, bu işi
en iyi kıvrak kalemi ile Salih yapabilirdi!..

***

Diyanet  ile  siyaset  arasına  mesafe  koyan  ve  bunu  başarılı  bir  şekilde
uygulayan  Prof.  Dr. Ali  Bardakoğlu’nu  da  sonunda  “türban”  yedi!
Çankaya’daki AKP’li  ile  Başbakan’ın  arasını  açan  da  aynı  “türban”!..
Anlaşılan  Başbakan,  2012’de  yapılacak  olan  Cumhurbaşkanlığı
seçiminde,“türban”dan  bir  “ekmek”  daha  yemeyi  planlamış.  Hiç  sırası
değilken,  “firstlady”nin  ilkokuldaki  kızlar  için  “türban”  takmayı cehalet
olarak açıklaması şok etkisi yaptı!..

Muş Alpaslan Üniversitesi  Rektörü Prof.  Dr. Nihat İnanç,  türban sorunu
nedeniyle  okula  devam  edemeyen  öğrencileri  “sürgün  edilen
öğrenciler”  olarak  nitelendirdikten  sonra:  “Bugün  sürgün  edilen
öğrencilerden özür  dileme zamanı  gelmiştir.”  demiş…  Bilim  adamlığı
objektifliği işte!..

Gerek  Hayrunnisa  ve  gerekse Nihat  doğruyu  söylemişler.  Türbanı  sorun
haline  getirerek  biri  “firstlady”  oldu,  diğeri  rektör!..  AKP  de  8  yıllığına
iktidar.  Karşı  devrim  ise,  tamamlanmak  üzeredir.  Oysa  türbanlı  kızları
sürgüne gönderen de kendileridir, geri çağıran da…

***

Yargıtay  Başkanlığı,  Birleşmiş  Milletler  Teşkilatı  ve  İşbirliği  Ajansı’nın
ortaklaşa düzenlediği  “Uluslararası  Yüksek Mahkemeler Zirvesi” 19
yüksek  mahkeme  başkanının  katılımıyla  gerçekleşti.  Sonuç  bildirisinde:
“Yargı bağımsızlığının demokratik toplumun temel dayanağı olarak
öneminin  göz  ardı  edilmemesi  ve  bundan  dolayı  saygı  gösterilmesi,
devletin tüm kurumları  tarafından ihtiyatla korunması üzerinde, mutabık



kalınmıştır”  denilerek,  bugün  için  temel  eksikliğimiz  olan yargı
bağımsızlığına, bir kez daha vurgu yapıldı…

Yargılama  sürecinin  ve  tutuklu  kalma  süresinin  uzunluğu  konusunda,
AİHM’ne yapılan başvurularda, geçen yıldan bu yana artış % 34 oldu. Şu
anda Türkiye için bekleyen 18 bin 500 dava var. En çok başvuru yapan
ülke sıralamasında, Türkiye ikinci sırada. Cumhuriyet Gazetesi’nin Ankara
Temsilcisi Mustafa Balbay 620 gündür tutukludur. Tutuklu olduğu davanın
asli  failleri olduğu iddia edilen komutanlar serbest,  Balbay “fer’i fail”
olarak tutuklu yargılanıyor. Neden? Yanıtı ezberledik. Burası Türkiye’dir!..

Balbay, içeride karşı iddianame yazıyor! Üstelik değme hukukçulara taş
çıkartacak  cinsten,  muhakeme  yaparak.  Mahkeme  Balbay’ı  yargılıyor,
Balbay mahkemeyi. Mahkeme başkanı tutuklama sebepleri ortadan kalktı
deyip, tahliye yönünde oyunu kullanıyor ama diğer iki üye aksi kanaatte.
Başkan’ın tahliye kararı  vermek için kullandığı yasa maddesini,  diğer iki
üye tutuklama sebeplerinin  varlığı  için  kullanıyorlar.  Komik ama öyledir.
Evet, burası Türkiye’dir!..

Bir başka rezilliğimiz de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nden gösterildi.
Makul yargılanma süresinin fazlasıyla aşıldığı bir dava var önlerinde. Sanık
Şahap Doğan, örgüt üyeliğinden 14 yıldır tutuklu olarak yargılanmış. Örgüt
üyeliğinden mahkûm olsaydı, en fazla alacağı ceza 10 yıl olabilirdi0 ve şu
an  dışarıda  olacaktı.  Ne  yazık  ki  yargılama  sürdürüldüğü  için  hala
içeridedir. Var mı küre-i arzda böyle başka bir ülke? Burası Türkiye’dir!..

***

Acaba diyorum PKK’dan rica etsek, “ateşkes” için ileri sürdüğü koşullar
arasına, bizim için hayati öneme sahip, bir iki koşul daha ekleyebilirler mi?
Örneğin;

“-Ülkede eksiksiz demokrasi uygulanacak,

-Laik devlet ilkesinden taviz verilmeyecek,

-Siyasi partiler içinde “parti içi demokrasi” işletilecek,

-Siyasi  Partiler  Kanununda  ve  seçim  kanunlarındaki  antidemokratik
hükümler  de  kaldırılacak.  Dese, AKP  iktidarı  bu  koşullar  için  “olmaz”
diyebilir mi?
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 Türk Ceza KanunuSilâhlı örgüt
MADDE 314. - 1) Bu kısmın dördüncü ve beşinci bölümlerinde yer alan suçları işlemek 
amacıyla silâhlı örgüt kuran veya yöneten kişi, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır.
2) Birinci fıkrada tanımlanan örgüte üye olanlara, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası 
verilir.
3) Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçuna ilişkin diğer hükümler, bu suç açısından 
aynen uygulanır.



Demokratik  toplumun  temel  dayanaklarından  biri  de  “çok  partili
sistem”dir.  Demokratik  olmayan  partilerin  varlığı,  demokratik  sistemin
varlığını göstermeye yetmez. Parti içi demokrasinin işlemediği partilerin,
demokratik olduğu söylenemez. Hal böyle olunca, önümüzdeki mücadele
programının  ilk  sırasını, demokrasi  mücadelesi alır.  Doğal  olarak  bu
mücadelenin başlatılacağı yer, siyasi partilerdir. Anlaşıldığına göre, biz bu
talebimizi yüksek sesle dile getiremeyeceğiz! Hiç değilse, bu temel talep,
PKK’nın ateşkes koşulları  arasında  yer  alsın!  Belki  onlar  isteyince,
hükümet ciddiye alabilir!..

Söz PKK’dan açılmışken, geçen haftalarda yaşanan bazı olayları görmezden
gelemeyiz:

Başbakan Apo ile  cezaevinde  görüşüldüğünün  ortaya  çıkması  üzerine:
“Devletin kurumları bu tür görüşmeler yapar. Devlet işi veya bir
kilidi çözüme kavuşturmak istiyorsa bu tür adımları atacak. Bunlar
atılmıştır, atılır, atılacaktır da” diyerek, atmak fiilinin çekimini yapmış!
Peki,  maden öyle,  MHP Genel  Başkanı’na ne hakla “şerefsiz” dediniz?
Bunun hesabını birinin vermesi lazım değil mi? Başbakan’a “omurgasız”
diyene dava açılıyor ama. Muhalefet partisinin genel başkanına “şerefsiz”
diyene bu memlekette bir şey yapılmaz! Burası Türkiye’dir herhalde…

Karayılan’ın “özür dileyebiliriz” şeklindeki açıklaması ile seçimlere kadar
PKK’nın  aldığı  “eylemsizlik  kararı”  üstünlüğün  terör  örgütüne  terk
edildiğini  gösteriyor.  Hükümetin  üçüncü  dönem  seçimleri
garantileyebilmek  düşüncesiyle,  terör  örgütü  ile  pazarlığa  girmeyi  göze
alması,  çok  önemli  bir  gelişmedir.  Birincisi  iktidardan  gitmeyi  göze
alamıyor. İlk akla gelen Yüce Divan’da yargılanmalarını gerektirecek, kim
bilir  ne  kadar  büyük  suçlar  işlemişler?  İkinci  olasılık,  “karşı  devrim”i
tamamlayamamışlar!.. TSK’ni  ve  yargıyı  hala,  önlerinde  engel  olarak
görüyorlar. Anayasa değişiklikleri ile istedikleri sonuçları tam olarak elde
edememişler. Üçüncü dönem de gelirlerse durum felakettir!..

***

Stratejik-model  ortak ABD, “ayırımcılık”  yapmaya  başlamış!  Taksim’de
yapılacak  olan  bombalı  saldırıyı,  sadece  kendi  vatandaşlarına  haber
vermiş.  Bize  üvey  evlat  muamelesi  yapıyor.  Cumhuriyet  Gazetesi,
Taksim’deki  Rumeli  Han’da Hallowen  Party (Cadılar  Bayramı)
kutlamalarına  katılacak  olan ABD  vatandaşlarının,  uyarıldığını  yazmış.
Haberin kaynağı etkinliği düzenleyen kişi! Daha sonra ABD Elçiliği haberi
yalanlamış.  Biz ABD elçiliklerinin,  hatta CIA’nın  ne  yalanlamalarını  ve
yalanlarını gördük!..

Stratejik  ortağımız,  PKK ile  T.C.’nin,  “müzakere sürecini” zorunlu hale
getirmek isteyebilir.  Eylemi kimin yaptığından çok, kimin yaptırdığı daha
önemli… PKK’nın daha önce yaptığı, fakat sahip çıkmadığı birçok eylemi
var.  Bu  tür  eylemleri PKK’nın  yaptığı  kanıtlanınca,  bu  defa  da  suçu
kendilerine bağlı, fakat “kontrolsüz” grupların üzerine atmaları, ilk değil.
Tokat  saldırısında  da  öyle  yapmışlardı.  Bir  de PKK  içindeki  liderlik
çekişmesinden  söz  ediliyor.  Bir  tür  örgüt  içerisinde  inisiyatifi  ele  alma
yarışı. O olasılık pek inandırıcı değil. Terör örgütlerinde kolay kolay iktidar
mücadelesi  yaşanmaz.  Olsa  da  kanlı  biter.  Onları  geçelim  de, T.C.’nin



muhatabı kim olacak, ona bakalım. İmralı mı, Kandil mi? Bir de Öcalan’ın
şu sözlerini bir yere not etmek gerekir: “Devlet barıştan yana, siyasilerde
sorun var.” Peki! Öcalan bu ayırımı  AKP’yi kurtarmak için yapmış olabilir
mi? AKP’nin kendisi ile görüşmediğine kanıt hazırlar gibi yani. Aralarındaki
samimiyet biraz fazla…



ATATÜRK ÖLDÜ, YAŞASIN MUSTAFA KEMAL
10  Kasım‘da  Atatürk’ü  sonuz  bir  uykuya  yatırıp, Mustafa  Kemal’i
yaşatmak gerekir!..

Çünkü  Atatürk,  yapması  gerekenleri,  özellikle  de  vatanı  kurtarıp
Cumhuriyeti kurmakla, fazlasıyla yaptı zaten…

Atatürk istirahati bileğinin gücüyle hak etti!..

Genellikle dil sürçmesi sonucu, 10 Kasım’ın “kutlanması töreninden” söz
edenler, ilk fırsatta özür dileyerek, durumu kurtarmaya çalışırlar. Gerçekte
10 Kasım günü Atatürk,  sadece yaşama veda etmiştir.  Mustafa  Kemal
olarak gönüllerdeki yerine, sonsuza dek oturmuştur…

Dolayısıyla 10 Kasım’ı “Atatürk’ü anma” günü yerine, “Mustafa Kemal’i
yaşatma” günü olarak kutlamak daha isabetlidir…

Mustafa Kemal kimdir?

Dilerseniz bu sorunun cevabını Mustafa Kemal‘den dinleyelim:

“İki Mustafa Kemal vardır: Biri ben, et ve kemik, geçici Mustafa Kemal…
(Bir  başka  ifade  ile  Atatürk  yani)  İkinci  Mustafa  Kemal  ise  onu  “ben”
kelimesiyle ifade edemem; o, ben değil bizdir…

O,  memleketin  her  köşesinde  yeni  fikir,  yeni  hayat  ve  büyük  ülkü  için
uğraşan aydın ve savaşçı topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum.
Benim teşebbüslerim, onların özlemini çektikleri  şeyleri  tatmin içindir.  O
Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz. Geçici olmayan, yaşaması ve başarılı
olması gereken Mustafa Kemal odur!”

Bir  de  Atatürk’ün  ölümünü gerçekten  kutlayanlar vardır.  Onlar
Çanakkale’de ve Büyük Taarruz sırasında yerlerde sürünenlerdir. Onların da
o kadarına elbette hakkı olacaktır!..

Mustafa  Kemal  ezilen  dünya  halklarını  “bağımsızlık”  mücadelesi
vermeleri için cesaretlendiren ve onlara ışık tutan bir Çoban Yıldızı’dır…

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/ataturk-oldu-yasasin-mustafa-kemal/


Mustafa  Kemal,  Bolivya  dağlarında  halkının  bağımsızlığı  için  mücadele
veren Che Guevera’nın çantasındaki rehberdir!..

Çin Halk Cumhuriyeti’nde bugün bile, çocuklara çağın bir numaralı lideri
olarak o anlatılmaktadır;

O hala Çinlilerin ders kitaplarındadır…

Mustafa  Kemal,  emperyalistlerin  modern  ordularına  karşı,  yorgun
askerlerine “ben size ölmeyi emrediyorum” emrini vererek uygulatan,
eşi benzeri görülmemiş bir yüce komutandır.

O  Kurtuluş  Savaşı  sırasında, kağnılarıyla  düşmanın  kamyonlarını
yenen müthiş bir adamdır.

Mustafa Kemal, son 3 padişahtan, ondan fazla nişan almasına rağmen,
egemenliğin gerçek sahibinin halk olduğuna inanan bir kahramandır.

Saltanatı da bu inancı nedeniyle kaldırıp, tarihin çöplüğüne fırlatmıştır…

Cumhuriyet onun bize bıraktığı en önemli ve en büyük mirasıdır…

Bu nedenle de Mustafa Kemal’in 10 Kasım’da ölmüş olduğuna beni kimse
inandıramaz!..

Olsa  olsa  o gün,  Atatürk  ölmüştür.  O da zaten her fani  gibi  ölümlü bir
adamdı. Nur içinde yatsın, toprağı bol olsun!..

Mustafa Kemal’i  “öldürmek” için düşmanla işbirliği edenler, ne yazık ki
onun sayesinde yaşama şansını bulanlardır.

Bağımsızlık  yerine, manda özlemi  içinde  olanlar  da  hala  aramızda
dolaşıyorlar. O hainler de Mustafa Kemal’i öldürmenin peşindedir…

Mustafa Kemal bir peygamber değildir. Ne var ki bazı gerici hainler, ne
zaman söz ondan açılsa, sözü hemen peygambere getirip, bir karşılaştırma
yapılmasını  isterler!  Akıllarınca  Mustafa  Kemal’den  daha  büyük  olanı
göstererek, onu küçültecekler!

Dinen de en yüksek mertebede bulunan şehitlerin başkomutanına, o kirli
dillerini uzatanlar onu küçültebilir mi?

Dünya tarihinde var mı böyle bir lider? Onu hiç sevmeyenler bile, ölümü
nedeniyle  düzenlenen  anma  törenleri  yaparken,  onun  düşüncelerinden
kendilerine kalkan oluşturmayı ihmal etmezler…

Ayrıca kötü bir mirasyedi gibi Atatürkçülük diye diye, hala onun ismini
sömürenler,  72  yıldır  ismini  bile  tüketemediler.  Neredeyse
“Atatürkçülük” ayrı bir “iş kolu” yaptılar ülkemizde!..

Bu nedenlerle;

72′NCİ YILINDA 10 KASIM’I “KUTLUYORUM” BEN!..

 



“DEMOKRATİKLEŞME” SANCILARI!..
CHP’de başlayan kavga, Türkiye’nin en önemli sorunudur aslında. CHP’ye
oy  vermeyenler  bile,  bu  tartışmayı  sadece  izlemekle  yetinemezler!..
İktidara gelme olasılığı en yüksek olan bir partinin içinde, “demokratik
kurallar” işletilemeyecekse vay halimize… İktidar zaten hukuk dinlemiyor.
AKP kendi  yargısını  yaratmakla  meşgul.  En  taze  örnek,  “Haberal
Davası”ndan… “Rahatsızlığı  nedeniyle  ölüm riski  taşıdığı,  delilleri
karartma  ve  kaçma  şüphesi  olmadığı  halde”  tahliye  taleplerini
reddeden 9 hakimin tazminat ödemesine ilişkin  aldığı  kararı,  Yargıtay’ın
onaması bunun en açık kanıtıdır. Hakimler adil yargılamama yapmamışlar.
Hakimler aslında suçlu bulunmuşlar!..

Düşünebiliyor  musunuz,  dava  devam  ederken  davanıza  bakan  hakimle
“hasım” oldunuz!.. “….ol mahkemenin hükmüne denir mi adalet?”0

Hakimi  reddedebilirsiniz  diyebilirsiniz.  Bu  doğru  ama  bu  talebinizi
inceleyecek  olan  hakimin  “hasım” düştüklerinizden  biri  olmadığını
nereden  garanti  edeceksiniz?  Durumunuz  pek  de  iç  açıcı  sayılmaz…
Hakimler  için  böyle  konuşmak  zorunda  kalmak  hiç  de  hoş  değil;
farkındayım ama ne yazık ki, yapabileceğim fazla bir şey kalmadı!..

Bu içtihat, diğer tutuklular için “emsal” olabilecek nitelikte. Bu durumun
farkında  olan başbakan,  kararı  ideolojik olarak  nitelendirip,  acımasızca
eleştirmiş. Hukukçulardan önce ortaya çıkan davanın “başsavcısı”, bu defa
“iktidarın  hakimlerini” savunmakta  yeterli  olamadı!..  Geçen  aylarda
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 ”Kadı ola davacı ve muhzır dahi şahit;Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet?”
Ziya Paşa
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Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün, hükümet adına yaptığı açıklamada
“çetenin  hakimleri  varsa,  bizim  da  savcılarımız  var” demişti,
anımsayın.0 Hakimlerin  kararlarını  eleştirmek  veya  savunmak
“dokunulmazlık”  zırhına  bürünmüş  siyasilere  kalmışsa,  “bu  ülkede
yargıçlar var” sözünün yerine, haklı olarak “korku imparatorluğu’ndan
söz edilmeye başlanır… Bundan böyle Silivri’de görülmekte olan davaların
hakimleri de taraf durumuna gelmiştir. Trajikomik bir durum, tam da bize
göre…

Ölümünün  dördüncü  yılı  nedeniyle CHP Genel  Merkezi’nde  düzenlenen
anma  toplantısında  konuşan  Kılıçdaroğlu,  eski  genel  başkan Ecevit’in:
”Demokratik  bir  partinin  kanunlara  saygılı  özgür  üyeleri  mi
olacağız, kapı kulları mı olacağız?” sözünü tekrar etti. İfade “cuk” diye
yerine oturdu da ne yazık ki, manşetlerde hak ettiği yeri alamadı!.. Adı eski
genel sekreter Önder Sav’ın genel başkan adayları arasında geçen Haluk
Koç:  ”Benim  duruşum  ilkeseldir.  Tek  kişi  yetkilerinin  sınırsız
kullanılması biat kültürünün devam etmesini sağlar” diyerek, en can
alıcı noktaya parmağını basmış…

CHP’nin en yetkili ağızlarından, asıl sorunun “demokratikleşme sorunu”
olduğu  ortaya  konulmuş  oldu… Bu  nedenle  muhalefette  dışa  vuran  bu
kangrene, hiç kimse “bana ne” diyerek, duyarsız kalamaz!..  Bu noktada
partiye yakın olmak şart olmadığı gibi, geçmişte oy verip vermemenin de
bir önemi yok!..

Bir mesleği bulunmayan veya mesleklerinde başarıları olamayan pek çok
kişinin,  birilerinin eteklerine  tutunarak “siyasette”  yer  tutmaları,
“siyaset  yapmak”  anlamına  gelemez!..  Böylesine  niteliksiz  bir  yapıyı
örgütleyerek  ve  onların  sırtlarında  yükselmek  de  “siyaset  yapmak”
değildir!..  Biri birine muhtaç olarak yol almak zorunda olan bu hastalıklı
yapı, bazı mevkileri ele geçirince, ana ilkeleri unutabiliyor ve en temel
değerleri  çiğneyebiliyor.  Bu  noktadan  itibaren  başlayan  “parti  içi
mücadele” siyasi bir mücadelenin çok ötesindedir. Kurulmuş olan bir “iş”i
kaybetmemek  amacına  dönüşüyor!.. Niteliksiz bir  yapının  üzerinde
yükselen  “siyasetçi”,  sırtına  bastığı  kişilere,  sırtına  basılanlar  ise  o
becerikli “siyaset adamına” muhtaç hale geliyorlar. Bir birini besleyen bu
kısır  döngü,  gün  geçtikçe  daha  da  güçleniyor.  Son  olayda,  CHP’de
yaşananlar tam olarak bu duruma uymaktadır. Baykal’ın ve halkın açık
desteği olmasaydı, Kılıçdaroğlu’nu çoktan moleküllerine ayırmışlardı!..

Genel başkanın iptal ettiği bir toplantıyı, üstelik toplantı yerinde bulunduğu
halde ve ona rağmen, devam ettirerek bazı kararlar alabilmek ne demek
oluyor? İsyan mı, meydan okuma mı, hukuk tanımazlık mı? Genel başkana
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bu kadar büyük saygısızlık yapılabilir mi? Siyasi ahlak diye bir şey yok
mu, bu koca koca milletvekillerinde?..

Yapılan  en  hafif  deyimiyle  kabalıktır.  Son  derece  açıktır  ki,  vermek
istedikleri  mesaj:  Ya  elimizde  “kukla” bir  başkan  olmayı  kabul  ederek
yoluna  devam edeceksin,  ya  da  “çanına  ot  tıkayacağız”  demekten
başka  ne  anlama  geliyor?  Bu  noktada  Kılıçdaroğlu’nu  beğenip
beğenmemek, sevip sevmemek hiçbir önem arz etmiyor… Artık ona sahip
çıkmak,  “demokratik  kurallara”  sahip  çıkmakla  özdeşleşmiştir.
Hatırlarsanız,  laiklik,  türban,  af  gibi  konulardaki  düşüncelerini  ilk
eleştirenlerden biri de bendim. O başka bir şey, bu başka bir şeydir!..

Mesleği delegelik olan kişilerin, işgal altında bulundurdukları bir partide,
onların “kurşun askeri” gibi duran bir genel başkan, halka güven verebilir
mi? Kendi içinde demokratik kuralları işletemeyen bir siyasi parti, iktidara
geldiğinde  halka  demokrasi  getirebilir  mi?  Genel  başkanına  karşı,  en
antidemokratik  davranışları  yapmaktan  çekinmeyen  kadrolara,  ‘kamu
gücünü  kullanma  yetkisi”  verilebilir  mi?  ..  Daha  bir  sürü  sakınca
sayabilirim…

53 yıldır CHP’nin iktidara gelememesinin nedeni nedir? Bunun sorumlusu
pek tabii ki, halk olamaz! Atatürk’ün partisinin baraj altında kalmasının
sorumlusu  olarak,  halkı  gösteren  genel  başkanlar  da  onun  koltuğa
oturmuştur  bir  zamanlar.  Ne  yazık  ki,  “küçük  olsun,  benim  olsun”
anlayışına  onlar  da  sonunda göz  yumarak,  gelişmesine  neden  oldukları
virüse teslim olmuşlardır… Bu bir danışıklı dövüş değil, bilinçli taksir gibi
bir özensizliktir, sonucu göze almaktır. AKP’nin bu kadar ezici bir üstünlük
sağlamasının  nedenini  biraz  da  halka  umut  veremeyen,  bu  anlayışta
aramak  gerekir.  Hangi  ülkede  bir  başbakan  sabah  akşam  muhalefeti
eleştirebilir? Dünyada bunu bir tek örneği yoktur. İktidar muhalefeti ha bire
eleştiriyor,  hem de 8 yıl  boyunca!..  Sanki  muhalefet eleştirilmek için
seçiliyor! Bu kadar pişkinlik olamaz!..

CHP’de bulunan bu yapısal hastalık, diğer partilerde de vardır. O bakımdan
CHP ile  başlayan “demokratikleşme”yi,  fazlasıyla önemsemek gerekir.
Avrupa’nın pek çok ülkesinde bir dönem bile, başarısız olan liderler, sessiz
sedasız  çekilerek,  nöbeti  arkadaşlarına  bırakıyorlar.  Bizimkiler, 53 yıldır
aynı  koltuklarda  oturmakla övünüyorlar!  Utanılacak  bir  durum  ama
referans olarak kullanıyorlar bu durumlarını.  Buna “kıdem hastalığı”na
tutulma  da  denebilir…  Siyasette yeni  isimler öne  çıkamıyor.  Siyaset
okullarında siyaset adamı değil, kapı kulu yetiştiriliyor!.. Doğal olarak,
liderlerin alternatifleri  de bulunmuyor!.. Kul bağlılığı içindeki delege, bir
süre sonra “oy birliği” ile eski başkanı, yeniden “şirket”in başkanlığına
getirebiliyor!.. Türkiye tipi çok partili sistem işte!..

Yıllar geçiyor ama hep aynı kişiler gidiyor sandığa, sandıktan da aynı kişiler
dönüp geliyor. “Çıkıyor kayık, iniyor kayık” gibi bir şey yani!.. CHP’de,
son 53 yıl  içinde,  kamuoyunun  bildiği  isimlerden  çok  daha nitelikli,
birikimli, yürekli, inançlı ve cana  yakın birçok  devrimci,  yıllardır
partinin kapısından içeri sokulmadı… 53 yıl boyunca, bir de “özveri” ile
“alçak gönüllülük” üye olamadı CHP’ye!..



“Muhatap  alırsam  tanıyanlar  beni  ayıplar”  cümlesini  duyduğumda
tepeden  tırnağa  ter  içerisinde  kaldım!..  Bir  insan  kendini  bu  kadar
beğenemez!..  Ona  bu  kötülüğü  yapan  birileri  olmalı!  Etrafındaki
dalkavuklar, sabah akşam önünde şaklabanlık yapanlar, adamı çok özel,
ulaşılmaz,  dahi  lider  olduğuna  inandırabilirler.  Nihayet,  her  insanın  bir
zaafı olabilir!.. Kurallar ve kurumlar işletilirse; halkın kaderi, liderlerin ve
ekibinin kişiliğine bağlanmamış olur!..

Demokrasinin gelişmesinin önündeki baş engel AKP ise, ikinci sırayı hiç
kuşkusuz, CHP’deki  bu  hastalıklı ve kaprisli yapı  alır.  Genel  başkana
destek vermek amacıyla basın toplantısı yapan, İstanbul İl Yöneticilerinin
tavrına, il başkanı tepki gösterebilir. Buna kimsenin bir diyeceği olamaz. Ne
var ki o da arkadaşları için: “Kendi ellerimle yönetime getirdiğim…”
diye cümlesine başlarsa, o zaman işin rengi değişir. Sanki aralarında hak
ederek yönetime gelen yok gibi  konuşuyor  il  başkanı… Onlar,  ”benim
adamlarım” der gibiler! Zaten kendisi “birinin adamı” olarak biliniyor.
Onun “adamları”ndan, bu memlekete ne hayır gelir? Böyle kadrolarla bir
parti  iktidara  gelemez,  gelse  de  başarılı  olamaz…  Adamların  adamları
olanlar, yarın daha güçlü birini bulup bu defa da onun adamı olurlar!.. Parti
bir aşiret şirketi gibi yönetilemez!..

İşte bu gibi  hayati  öneme sahip nedenlerle, CHP’de başlayan kavganın
üzerini örtmemek gerekir. Aksi halde, küllerin altındaki yangın harlanıp,
daha  da  büyüyerek  bacayı  sarabilir!… Tasfye  ise  tasfye,  istifa  ise
istifa,  yeter artık!..  Nöbet  değişiminin  vakti  geldi  de  geçiyor!..  Zaten
istifa  edeceklerin  hepsi  milletvekilliğinden  emekli. MİLLETVEKİLLİĞİ
EMEKLİLİKTE  İLGİLENİLECEK  BİR  “HOBİ”  DEĞİL  Kİ!.. Biraz  da
torunları ile otursun emekli dedeler. Torunların da dede sevgisine ihtiyacı
var. Halkı gereğinden fazla sevdiler!?..

Son  bir  şey  daha  söyleyerek,  ben  de  çekiliyorum:  Bugün  kendi
arkadaşlarının boynuna  davul takmasını  içine  sindirebilen  bir  genel
başkanın,  yarın  iktidar  olduğunda,  emperyalist  devletler  boynuna  neler
takmaz ki?!..Tenekeden kuyruk bile yaparlar adama… Ben şahsen kalan
yaşamımda, ne öyle bir başbakanı görmek isterim, ne de öyle bir iktidara
tahammül edebilirim… İkisi de uzak dursun!..



YENİ BİR İŞ KOLU: “İSPİYONCULUK”
Norveç’ten  Almanya’ya  sıçrayan  ve  hükümetlerin  bilgisi  dışında  (!)
“Amerikan  temsilciliklerini  koruma”  gerekçesiyle  kurulduğu  açıklanan,
“yedek  gizli  servis  birimleri”  Avrupa  ülkelerini  tedirgin  ediyor!  Bu
“birim”in Oslo’dan sonra Berlin’de de Alman vatandaşları  hakkında bilgi
topladığı iddia ediliyor.  Haber, pazar gününün ciddi gazetelerinde özetle
böyle geçmiş…0

Norveçli  bazı  eski  polis ve  istihbarat  şeflerinin de  görevlendirilmiş
olduğu,  “paralel  gizli  servis”in,  bir  benzerinin  Türkiye’de  faaliyet
göstermediğini  kim  iddia  edebilir?  Geçen  aylarda  Amerikalı  yetkililer,
Amerikan karşıtlığı en  üst noktaya ulaşan ülkemizde, tedbir alınması için
hükümetten  “yardım”  istemişlerdi.  Amerikan  karşıtlığını  azaltmak  için
Prensilvanya’daki  lider  de  beklenenin  üstünde  çaba  gösteriyormuş.
Özellikle Mavi  Marmara gemisi  baskınında,  “otoriteden  izin  almak
gerekir” diyerek,  kimseye  ait  olmayan  açık  denizlerde,  otoritenin  kim
olduğunu, İslami kesimlere bir güzel anlatmış. Sadece bu kadarı bile, onun
görevini  layıkıyla  yerine  getirmiş  olduğunu  gösteriyor.  Hazret,  ABD
vatandaşlığına kabul edilmeyi, salt bu hizmetiyle bile hak etmiş sayılır…

Hükümetin  yemin  billâh  ederek,   “biz  yapmıyoruz” dediği  yasa  dışı
telefon ve  ortam  dinlemelerini,  bu  “paralel  gizli  servis”in
yapmadığını  kim  garanti  edebilir  ki?  Nitekim  geçen  hafta  Adalet
Bakanı’nın,  bu  kuşkuyu  ima  edecek  şekilde,   yasa  dışı  ortam
dinlemelerinden yakınması, akla bu olasılığı getiriyor!..
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Norveç’te eski polis ve istihbarat şeflerinin, bu serviste görevlendirildiğinin
ortaya çıkması, bizim işimizi biraz daha kolaylaştırabilir. Polis şeflerinden
en yetenekli olanı Silivri’ye tıkılmış zaten. O bir ”zarar” veremez artık. Bu
son  8 yılda, geriye kalanlardan izlemeye yetecek kadar, “tecrübeli” bir
sürü eleman yetiştirmişiz! Kim bilir, belki de Hanefi Avcı kitabında,  isim ve
ülke  adı  vermeden  bu  “yedek  gizli  servis”i  anlatmış!..  Onu  da
öğrenemedik.  Fakat  kitapta  anlatılanlar  ile  hükümet  adına  yapılan
açıklamalara  bakılırsa,  “yedek  gizli  servis”, bizde  çok  önceden
çalışmaya  başlamıştır.  Hatta  “istihbarat  paylaşımı” adı  altında,
ülkemizde faaliyet göstermesi daha da kolaylaşmıştır. Bir başka olasılık ise,
Hanefi  Avcı’nın  anlattıklarının  “cemaat”  ile  sınırlı  olduğudur.  Bir  diğer
olasılık da, ABD’nin Avrupa ülkelerinde ihtiyaç duyduğu yedek istihbarata,
Türkiye’de  ihtiyaç  duymamış  olmasıdır  kuşkusuz.  Buna  da  hiç
şaşırmamak gerekir. Ne de olsa  stratejik-model ortağız. Ayrıca “sıcak
istihbarat” paylaşımı konusunda da anlaşmışız.  Ne gerek var,  ABD’nin
ayrıca bir daha masraf yapmasına. Model ortak, elinin altında değil  mi?
Elimizdeki bütün bilgiler emirlerine amadedir!..

 NATO üyesi olarak yükümlülüklerimiz(!) var.  Cephe ülkesi olmamak ve
İran ile Suriye’nin “tehdit” kabul edilmemesi koşulu ile “füze kalkanı”nı
topraklarımıza  yerleştirmeyi  kabul  etmişiz!  Birkaç  yıl  sonra  bizim  öne
sürdüğümüz  şartları  dinlemeyen,  bir  stratejik  ortağa,  sadece  sitem
edebileceğiz herhalde!.. Yaptırım gücümüz nedir? Bu süre içinde, Ortadoğu
halklarını hizaya çekmek için yapılması planlanan her şeyi, bizim besmele
ile işleyen, mübarek elimizle yapacak elin gâvuru!..

Öyle ya da böyle,  yeni bir  iş sektörü de geldi önümüze!.. Evde oturup
“ortak paylaşım sitelerini” izleyerek, Amerikan karşıtlarını saptamak
mümkün  hale  geldi,  “çok  şükür!”  Üstelik  aile  fotoğrafları,  ilgilendikleri
konular ve arkadaşları ile birlikte bu bilgileri kendi sayfalarından toplamak
da  mümkün.  İş  bulduk  “hamdolsun!”  Biraz  da  “sanal  alemin”
kurnazlıklarını  öğrendik  mi,  yemede  yanında  yat!..  CIA menşeli  birkaç
küçük programdan yararlanarak, “takma ad”  kullananların gerçek adını
bile  öğrenebilirsiniz!  Biraz  da  mesai  yaptık  mı,  kısa  sürede  köşeyi
dönebiliriz  “evelallah”.  İyi  Amerikan  karşıtı  olup  da  bu  işlerden  biraz
çakanlar,  “IP” numaraları  üzerinden  bulunamazlarmış.  Geçiniz  bunları
efendiler,  geçiniz!..  Onların  da  üzerine   ”sanal  kızlarımızı  takarız!
Herkesin bir zaafı vardır. Verim alabilmek için, işe heyecan boyutunu da
eklemek gerekiyor. Heyecansa heyecan işte!.. Son tahlilde CIA’ya hizmet
veriyorsun be birader, boru değil bu yaptığın. Kesinlikle federal polis kadar
“itibar”  da  elde  edeceksin  bu  gidişinle.  “Yeşil  kart” için  dünya  kadar
formaliteyi  tamamlamana  gerek  yok.  Artık  sen  de  “bizden”sin!..  İster
misiniz,  en  çok  Amerikan  karşıtını  raporlayanlara,  “promosyon”  olarak
Arizona vatandaşlığı da verilsin!..

 Bundan böyle işsizlikten şikâyet etmek yok! Çalışmak için iş istiyordunuz
değil  mi?  Alın  size  iş!..  Üstelik  işyeriniz,  evinizin  içinde.  Bir  tek  dışarı
çıktığınızda,  pardösülerinizin  yakasına  biraz  dikkat  edeceksiniz;  yakalar
hafif  yukarı  doğru  kalkık  olacak,  o  kadar!..  Çalıştığınız  ev,   ”kamusal
alan” sayılır mı onu bilemiyorum. O kadarını da raportör Osman söylesin!..
Hukuki konularda danışmanlarınızı doçentten aşağı bir hukukçu yapamaz



zaten.  CIA’ ya hizmet ediyorsunuz, boru değil bu!..  Evin “kamusal alan”
olduğu  söylenirse,  bayanlar türban takabilecek!..  “Atatürk’ü
sevmiyorum,  Humeyni’yi  seviyorum”  diyen  kızlarımız;  “Keşke
Kurtuluş  Savaşı’nı  yapmasaydık  da  İngiliz  sömürgesi  kalsaydık”
diyen  ablalarımız,  bu  dönemde  hızlandırılmış  kurslarda,  eğitmen  olarak
görev alacaklar. Eğitim, ana dilinizle verilecek. Anlayacağınız başlangıçta
dil sorunu da yaşamayacaksınız. Ne var ki, daha sonra “Amerikalı gibi
düşünmek” zorundasınız. Zira bu dünya dilini başka türlü öğrenmek, öyle
kolay değil! ”İspiyon raporları”nızı mı merak ettiniz? Onu da söyleyeyim:
Müsveddelerini  hiçbir  zaman  çöpe  atmayacaksınız.  Kundakta  bebeğiniz
varsa, onun altını bu rapor taslakları ile temizleyebilirsiniz. O konuda bir
kısıtlama olmayacaktır! Raporları “taslaklar”ınıza kayıt edin yeter. Yoksa
posta kutularınızın size ait olduğunu mu sanıyorsunuz?..

Anlayacağınız,  “bufalo avcıları” gibi  bu  işte,  “kelle  başı”na  ücret
ödenecektir!  Ne  kadar  ekmek,  o  kadar  köfte.  Ödemeler  doğrudan
hesaplarınıza havale edilecek; elçilikler önünde boşuna yere dolaşmayın
lütfen! Müracaatlar için elçiliğe gelmeniz gerekmediği gibi ulusal istihbarat
servislerine “mail” göndermeniz ve olur olmaz yerlerde kuyruğa girmeniz
de  gerekmiyor.  Zira   baş  düşmanınız  olan  Amerikan  karşıtlarının,  ne
yapacağı öyle kolay kestirilemez. Ne olur ne olmaz, umuma ait yerlerde de
toplantı yapmayın. Amerikalılara  duyulan öfke nedeniyle, bazı “iyi” niyetli
”sayın muhbir vatandaşlar” Niyazi olabilir!..

Önümüzdeki  günlerde “servis” adı  zikredilmeden verilecek ilanda, sözü
edilecek olan “yazılı  sınav”dan kastedilen,  hiç kuşku yok ki,  KPSS’dir.
ABD’li  dostlarınız  ilk  elemeyi,  bu  sınavda  alınan  puanlara  göre
yapacaklardır.  Böylece  gönüllüler arasında,  “müttefikimiz  başka
ölçütlere de bakıyor” gibi yersiz kuşkuların önüne geçilecektir. Özellikle
1980 öncesinde,  bu  işi  kendiliğinden  yapmaya  çalışanlar  için,  eşitler
arasındaki  birinci  “başkan”  çok  iyi  şeyler  düşünmektedir.  “Yedek
servis”,  ilk fırsatta kendilerine zaten ulaşarak, onları “onbaşı” rütbesi ile
onurlandırıldıklarını  müjdeleyecektir!  Yaşları  50’nin  üstünde  olan  bu
manevi Amerikan vatandaşlarının,  ayrıca bir  şey yapmaları  gerekmiyor.
“Hamili  kart” aramak  için  kimsenin  kapısını  aşındırmayın.  “Servis”
referans belgelerinizi dosyalarınıza koymuştur. Ayrıca bu iş için müracaat
etmek başlı başına bir referanstır unutmayın!.. Adaylarla müracaat anında
kurulacak  olan  yakınlık ise  her  türlü  akrabalığın  üzerindedir.  Mülakat
filan da yapılmayacaktır. Yüce Türk halkına duyurulur!..

ABD Büyükelçiliği sözcüsü Tim Moore, bu tür operasyonların uzun süredir
birçok  ülkede  yapıldığını  doğruladıktan  sonra,  faaliyetlerin  ilgili  ülke
yetkilileri ile  anlaşılarak(!) yapıldığını yinelemiştir. Son derece açıktır ki,
ileride  bu servis  için  çalışanlar,  “casusluk” ve  “vatana ihanet”  gibi
şeref  azaltıcı  suçlamaların  muhatabı  olmayacaklardır.  Türkler  için  bu
kesindir.  Zira  çok  yakın  geçmişte  onlar  “vatana  ihanet” suçunu,  suç
olmaktan  çıkartmışlar.  Çalışmalar  diğer  ülkelerde  de  özenle
yürütülmektedir. Bu asırda “vatan hainliği” de ne demektir? Küreselleşen
dünyada,  her  taraf  vatan  değil  mi?  Öyle  olmasaydı,  Irak’ta  ve
Afganistan’da Amerikalıların ne işi  olabilirdi? Bütün dünya potansiyel bir



Amerika’dır.  Sizce  de  öyle  değil  mi  yani?  Bu   son  açıklamayı,  ek  bir
güvence olarak kabul edebilirsiniz!..

“Yedek  gizli  servis”in  faaliyetlerinden,  ilgili  hükümetlerin  haberdar
olması  aynı  zamanda  Amerikalılara,  Amerikan  karşıtı  vatandaşların
izlenmesi, izninin verilmesi  anlamına da geliyor.  Daha bunun ötesi var
mı?  Bu  konuda  sızan  başka  bilgi  yok  “çok  şükür!”  Gerektiğinde  bu
Amerikan  karşıtlardan,  daha  fazla  bilgi  alınabilmesi  için  işkence
yöntemine de  başvurulacaktır.  Bu  aşamada  o  da  bilinsin!  Hükümetler
buna ne der, Başkan’ın çok da umurunda değildir?..

ABD ”yedek  gizli  servisi”nin,  önüne  gelen  raporlarda,  “sağlam
Amerikan  karşıtı” olarak  belirlenenler,  gerektiğinde  “yargısız  infaz”
edebilecek mi? İçinizden nasıl  geliyorsa öyle yapabilirsiniz! Son günlerin
tartışmalı sorusu da budur zaten. Bu sorunun yanıtı,  bizdeki hukukçuları
tam ortadan olmasa da ikiye bölmüş durumdadır. Aralarında eski Anayasa
Mahkemesi’nin raportörü Osman Can’ın da bulunduğu baskın görüşe göre,
Halid Şeyh Muhammed’e yapılanlar  sınır  sayılmalıymış!.. Daha ileriye
gidilirse o zaman ses çıkartılmalıdır!..

Biliyorum,  merak  ettiğiniz  Halid  Şeyh  Muhammet  kimdir  ve  ona  ne
yapılmıştır?  Bu  sorunun  cevabı  için  sizi  fazla  bekletmeyeyim,  rapor
yazacaksınız, biliyorum işiniz var:  11 Eylül saldırısını planladığı iddiasıyla
yakalanan  Halid  Şeyh  Muhammed’in,  işkence  yöntemiyle
sorgulanmasına  eski başkan W. Bush,  onay vermişti. Ama  Küba’daki
”Guantanamo”  üssünde  olanlardan  haberi  yokmuş!  Duy  da  inanma.
Washington Post gazetesinin haberine göre, başkan önümüzdeki haftalarda
çıkacak olan kitabında, “insan hayatını kurtarmak için gerekirse, yine
benzer  bir  karar  alırım” diyerek,   işkenceye  verdiği  onayı
savunuyormuş! Bir ülkede demokrasi işlemiyorsa, ya da o ülkenin elinde
kimyasal veya nükleer silah bulunuyor ve söz de dinlemiyorsa hükümet,
daha  da  fazlası  yapılabilirmiş!  Bütün  bunları,  “insanlığın  yararı”nı  (!)
düşünerek yapan Amerika için “evrensel hukuk ilkeleri”nin hiçbir önemi
kalmamıştır. Nitekim işkence sonunda Halid Şeyh Muhammed’in, 11 Eylül
saldırısını  planlamadığı  anlaşılmıştır.  Masum  olan  Muhammed  için
“masumiyet  karinesi” diye  bir  ilke  zaten  yokmuş,  olsa  da  kimin
umurunda!   İşkence sırasında  ölseymiş, o  zaman  11 Eylül saldırısının
planlayıcısı olarak “yargısız infaz” edilip, terör örgütünün lideri olarak
kayıtlara  geçirilecekti.  Halid’in  tek  suçu  Amerikan  karşıtı  olmaktı,  tıpkı
benim gibi…

Berlin’deki  ABD Büyükelçiliği,  “Surveillance  Detection  Unit’ (SDU)
ismiyle  bilinen,  istihbarat  biriminin  amacını;  “kendi  temsilciliklerinin
güvenliğini  garantiye  almak” olarak  açıklamış.  Açıklama  dediğin  de
böyle yapılır.  Şimdi açıklamayı boş verin de  bu yaz gençlerin,   “SDU”
armalı T-shirt modasını izleyip izlemeyeceği hakkında, bir rapor hazırlayın.
İşe alındınız… Dünya çapında isim yapmış tekstil ülkesiyiz ya, hiç değilse
“marka” başvurusu  için  geç  kalmayalım!  T-shirt üretimi  için  yabancı
ortaklar hazır! Bundan böyle  CIA ve  FBI armalı olanların, pabucu dama
atılacak…



Bu yeni  gelişme karşısında biz Amerikan karşıtları  olan bir  avuç kişinin,
korkarak  eve  kapanmasını  beklemiyorsunuz  herhalde?  Bu  durum
deneyimlerle  sabittir.  Amerika’ya  rağmen,  Amerikan  karşıtlığa  devam
edelim ki, ülke ekonomisine de bir  katkımız  olsun. Kim bilir kaç kişi bu
sayede  iş  bulup,  evine  ekmek  götürecek?  İş  iştir,  işin  kötüsü  olur  mu
canım!..

İşsizlik azalacaksa ve  makarna ile  bulgur kuyruklarında bu necip millet
birbirini çiğneyip ezmekten kurtulacaksa, ben ispiyonlanmak için hazırım.
Yeni işiniz hayırlı olsun, benden başlayabilirsiniz!..

Ben Amerikan karşıtlığına devam etmeye kararlıyım. İlk sıraya beni yazın!
…

KAHROLSUN AMERİKAN EMPERYALİZMİ!..

YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE İDEALİ!.



53 YIL BİR ÖMÜR DEMEK!..
53 yıl “hizmet” verdiniz ha! Çok haklısınız!.. CHP 53 yıldır iktidara neden
gelememiş belli oluyor…

“Kerrat cetvelini” ezbere  biliyor  olabilirsin  dostum. Sınıftakilerden çok
iyisin bu konuda, o kesin!.. Bizim çocukların çoğu toplamayı bile bilmiyor.
Senin bu özelliğin, onlara çok şey ifade etmiyor dostum… Sonuçta bizden
fazlalığın sadece kerrat cetvelini ezbere bilmen!.. Hesabın iyi, bunu kabul
ediyoruz!..

Dilerseniz bunları bir kalem geçelim bugün. Bu ülkenin önünü açmak için,
özveride bulunabilir misin?.. Bize onu söyleyin. O konuda ne diyeceğini
çok merak ediyoruz. Masal dinleyecek halimiz yok, duvara dayandık artık!..
Özveride  bulunmak  nedir,  bilir  misiniz?  Bu  ülke  için  bir  şey  yapmak
istiyorsanız,  çekilin  artık  yeter.  Artık  sözü  daha  fazla  uzatmayın,  bir
özveride bulun!..

Siz  olmadan  işlerin  yürüyeceğine  inanmıyorsun  öyle  mi?  Bu  temel
düşünceniz,  sizin  kahredilesi  kuruntunuzdur!..  Kendinizi  ne  de  çok
önemsiyorsunuz!  Daha  fazla  masal  dinlemek  istemiyoruz,  bize
Atatürkçülüğü  anlatmaya  kalkmayın,  çekilin  artık  yeter.  Nefsinize  yenik
değilseniz eğer, bugün kendiniz için de bir özveride bulunun!..

Numan Kurtulmuş, bizim çok uzağımızda bir adam. Daha dün: “Siyaseti
zenginleşme  aracı  olarak  kullanmayacağız,  bizim hırsımız olmayacak”
diyebildi. Bunu duydunuz mu bilmiyorum, bir de siz tekrar edin “siyasette
hırsım yok” deyin bugün. Hiç değilse, onun kadar ilkeli olun!.. Kurtulmuş
bu  sözleri  ile  kimi  kastetmiş  onu  biliyoruz;  onu  da  geçelim  bir  kalem,
onlara benzemek için nedir bu anlamsız çabanız, anlamıyorum…

Siz  birer Kemal  Anadol’sunuz;  acımasızca  eleştirdiğiniz  ve  alenen
haksızlık ettiğin ise, koca bir Anadolu!… Kişisel ihtirasın resmi dili gibisiniz!
Mustafa  Kemal  Atatürk  bile  bu  kadar  nefsini  önemsemedi,  tuzağa
düşürüleceğini  bile bile,  yine de Sivas Kongresi gitti!..  Sizi  koltuklarınıza
yapıştıran nedir ki, bir türlü evinize gidemediniz…

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/53-yil-bir-omur-demek/


Her  paragrafın  başında,  “sarı  saçlı,  mavi  gözlü”  devi  hatırlatmak  mı
gerekir? Her paragrafın içinde 73milyonu mu arayalım!.. Bir gün kendinizi
iliştiremediğiniz  bir  paragraf  açacak  bu  insanlar  eminim.  Sıfırdan,
bembeyaz, pırıl pırıl… O günler yakındır. Artık kenarda bekleyin biraz!..

Adam gibi adamsınız buna bir sözümüz olamaz, fakat davranışınızda bir
sıkıntı var!..

Bir defa özveride bulunsanız gökte delik mi açılır?..

Sizin için çok zor olacak biliyorum, bugün birer çocuk doğurun!..

Her Allah’ın  günü “Bir daha gel,  gel  Samsun’dan, sarı  saçlı,  mavi
gözlüm, neredesin sen?..” şarkısını söyletmeyin bize…

***

53 sene parti görevinde bulunmanın neyi ile övünüyorsun be adam? 53 yıl
iktidar  yüzü  görmeyen  bir  partide, 53 yıl  bir  koltuğu  işgal  etmenin
övünülecek neresi var? Bir de bizim anlayacağımız dilden anlatabilir misin
sayın sekreter?… Anlat da biz de anlayalım bu problemimizi. Biz mi geri
zekâlıyız, yoksa siz mi anlatma özürlüsünüz, o da bilinsin!..

Bize 53 yıldaki başarılarınızı da  anlatın.  Kaç  kişi  kattınız  bu  partiye?
Kattığınız  kişiler, kul mu, birey mi  onu  anlatın  bize?  Yönetimde
bulunduğunuz süre içinde “parti içi demokrasiyi” ağzınıza hiç aldınız mı?
Demokratlığı bırakmazsınız kimseye, bir de bunu söyleyin kulağımıza!.. Sır
olarak kalacak aramızda, merak etmeyin!..

Rezilliği başarı ve artı gibi gösteremezsiniz artık. O devirler çoktan geride
kaldı!..

Gandi  Kemal,  “sessizliğin  sesini”  ve  yıllardır  ezilmiş  halkın  “eksik
yanını” temsil ediyor… Palavraya karnımız tok bay sekreter!.. İsteseydik
“makarna, bulgur” ve birkaç torba “kömür” ile karnımızı doyurabilirdik. Biz
açlığı  ve  yoksulluğu  göze  aldık.  Onurlu  yaşamayı  ve  dimdik  durmayı
benimsedik!..

53 yıl durduğumuz yerde durmanın neyi ile övüneceğiz?..

Tayyip gibiler, iktidara sayenizde geldiler… Sayenizde iktidarda kalmadılar
mı yıllarca, hiç değilse bunu dürüstçe söyleyin. Yaban arısı gibi bastığınız
arı  kovanından  dışarı  çıkın  artık,  yeter!  İtiraf  edin  bay  sekreter,  kök
hücrelerinizin  genetiği,  yaban  arılarıyla  aynı  mı?..  Arkanızda  durup
diklenenlerin, kendi geleceklerine destek verdiklerini biliyoruz. Bu GDO’lu
ürünlerinizi alıp götürün bir süreliğine!..

Özverili olmak diye bir şey var sayın sekreter! Size yakışan, genel başkanın
odasına girip, istifa dilekçelerinizi vererek: “Sayın genel başkan; kafana
göre bir kadro kurman için sana gerekli ortamı hazırlıyoruz, belki
de biz bir noktada yanılmışız, şimdilik bizi boş ver; bildiğin doğru
yolda devam et. Bize vereceğin her görevi yapmaya da hazırız”
demek değil mi?..

Bu  kadarını  bile  yapamadınız,  buna  rağmen  yine  de  “yuh  olsun”
demeyeceğiz size!..



53 yılda kaç koltuk yıprattınız beyler, bunun bile hesabını sormayacağız
size?..

Bu konuda bir yarışma yapılsa, kesinlikle birinciliği alırsınız!..

53 yıldır kendinize “kul” yetiştirdiniz de dergâhınızda kaç kulunuz kaldı,
onu bile bilmiyorsunuz! Bu basit sorunun yanıtı,  başınızı her zaman öne
eğecek!..

“Sayın Genel Başkan; Bu ‘kaos’ denilen duman içinde, lider için
önemli bir olanak doğmuş!.. Kadronuzu kurun, rahat çalışacağınız
arkadaşlarınızı  da  özgürce  seçin;  dilediğiniz  zaman  bize  de  bir
görev  verebilirsiniz;  hep  birlikte  yanınızda  olacağız,  merak
etmeyin!..  Biz  her  türlü  görevi  yapmaya  hazırız”  demek  de
yakışmıyor muydu size?..

Bu ne ihtirastır  birader; 53 yıldır  iktidar  olma vadiyle  oyunu istediğiniz
halka, bundan sonra ne vaat edebilirsiniz?..

Başınız göğe mi erdi bu süre içinde?

Mezarlarınızı anıt mı yapacak gelecek nesiller?

Derdiniz nedir?..

Kendinizi biraz fazla önemsemediniz mi?

Megaloman denen manyaklık da buna benzer bir hastalık değil mi?..

Kendinize gelin beyler!..

Aklınızı başınıza devşirin…

Kendinize gelin…

CHP hepimizindir!..



BU FIRSATI DEĞERLENDİRMEK GEREKİR!
CHP Genel  Merkezindeki  koltuk  kimsenin  malı  değil.  Koltuğun  manevi
değeri  var;  onda  Mustafa  Kemal  Atatürk  ile  İsmet  İnönü’nün  oturdular.
Sözüm ona, üzerinde anlaşılan tek husus budur ama kavga yine onun için
yapılıyor!..

Eski  Genel  Sekreter Sav konuşmasında  “ideolojik  anlaşmazlık”
vurgusunu öne çıkardı.  Kendine Kemalist  ideolojiden kalkan oluşturmak
istiyor,  belli  ki  buna  ihtiyacı  var…  En  kolay  yol  da  bu  olsa  gerek.
Kılıçdaroğlu,  parti  içindeki  “korku  imparatorluğunu”  yıkmaktan  söz
ediyor. Bu sözler CHP’de ‘parti içi demokrasi’nin işlemediğini gösteriyor.
Sav, Kılıçdaroğlu’nu CHP’nin kurumsal kimliğini tartışılır hale getirmekle,
CHP’yi ideolojik ekseninden kaydırmakla suçluyor!..

“Genel başkanla düne kadar beraberdik” diyen Önder Sav,  yolların
ayrıldığını  açıkladıktan  sonra,  asıl  hesaplaşmanın kurultayda olacağını
belirterek  meydan okuyor!..  Sav’ın  Kılıçdaroğlu’na  yönelttiği  suçlamalar,
dünden  itibaren  başlamadı.  Gandi  Kemal,  genel  başkanlığa  seçildiği
günden bu  yana,  hatta  İstanbul  Büyükşehir  Belediye  başkanlığına  aday
olduğundan beri aynı çizgide yürüyor. Kısaca ayrılık nedeni olarak ortaya
getirilen konular baştan beri vardı. Sormazlar mı adama: Genel sekreter
olarak itirazlarını o zaman neden yapmadın?..

Anlaşılan,  taraflar  arasındaki  çatışmanın  gerçek  nedeni  bunlar  değil.
Çatışma “parti içi iktidar” kavgasından kaynaklanıyor. Şunun şurasında
seçimlere  ne  kadar  kaldı?  Milletvekillerini  seçecek  mekanizmayı  kim
elinden  bırakmak  ister?  Bu  olanağı  elinde  tutanlar,  yarın  iktidar  olma
şansını  da  kendi  ellerinde  bulunduracaklar!  Bu  saptamayı  profesyonel
siyaset yapanlar kolaylıkla dile getiremezler ama vicdanları  ile baş başa
kaldıklarında itiraz da edemezler!..

Konuşmaları takip edin bakın, iki taraf da partinin ve ülkenin yararı için
böyle yapmak zorunda kaldıklarını söyleyecektir… Kendileri için hiçbir şey
istemezler!?..

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/bu-firsati-degerlendirmek-gerekir/


Ben  de  bu fırsattan  yararlanarak,  iki  tarafın  itiraz  edemeyeceği  bir
konuda  halka söz vermelerini  isteyeceğim.  Çıkıp  ortaya  “yönetime
geldiğimizde  ilk  işimiz  parti  içi  demokrasiyi  hayata  geçirmek
olacak” desinler. Mümkünse iki taraf da ant içsin bu konuda. Emin olun,
bu  sözü  duymayı  halk  hasretle  bekleyecek.  Çünkü  kendi  içinde
‘demokrasi’ işletmeyen  bir  parti,  iktidara  gelse  ne  olur!  Demokrasiyi
kendi  üyelerine  reva  görmeyen partinin,  ülkeye  demokrasi  getireceğine
kim, neden inansın?..

Kimine göre Gürsel Tekin ile Önder Sav arasında, kimine göre Deniz Baykal
ile Önder Sav arasındaki bir hesaplaşmadır bu kavga… Önder Sav iyi bir
Baykalcıdır ama Deniz Bey, Baykal’ın bizzat kendisidir. O nedenle ikisinin
kavgasından  benzerler  değil, asıl  olan Baykal  galip  gelir.  Bu  fikrin
sahipleri, Baykal’ın birkaç gün önce televizyonda yaptığı mülakatı dayanak
gösteriyor…  Baykal,  ilk  defa  o  konuşması  ile  Sav’ın  ipinin  çekilmesi
işaretini vermişti!…

***

Belde  yöneticiliğinden  başlayarak  kurultay  delegeliğine  kadar,  her
basamakta yöneticilerle bire bir ilişki içinde olmak öyle kolay değil. Her
birini, parti ve ülke için ne kadar önemli kişi olduğuna ikna(!) edeceksin;
sonra  onlardaki  bu cevheri tespit  edip  ortaya  çıkartan  kişi  olarak,
lokomotif  değerinde  olduğunu anlatacaksın;  övünmeye kaçmadan kendi
yerini  de  kavratacaksın  delegeye… Ağır  iştir  vesselam!..  Bütün  bunları
yaparken,  kendini  öne çıkarmadan, Mustafa Kemal’den örnekler verip,
İnönü’ ile ilgili anılarını da anlatacaksın!..

CHP gibi  bir  partiye  genel  sekreter  olmak  öyle  kolay  mı?  Tombala
torbasından mı çıktı Önder Sav? Eski kurultayların birinde “ben Baykalcı
değilim” diyen Baykal’ı Baykalcı yapan da o değil miydi?.. Bu yüz yılda
Baykalcılık ansiklopedilere geçmiş bir akımdı… Ona karşı duranların üstüne
heyelan  gibi  akabilirdi.  Baykalcıları  Baykal  bile  durduramıyordu,  demek
abartı değildi!..

Kurultaydan  sonraki  en  yetkili  organ  olan  parti  meclisine,  Önder  Sav
tartışmasız bir şekilde hâkimdir. Parti meclisini seçen kurultay delegelerini
de  listeleyen  kendisidir…  Bu  dönemde  ‘gizli  lider’  de  denebilir  genel
sekretere. Genel sekretere karşı gelmek, muhalefet etmek, son derece de
riskli bir iştir!..  Böyle bir hata yapan kişi,  ağzıyla kuş tutsa da, o andan
itibaren CHP’de siyaset yapamaz, bu konudaki prensip kararı kesindir!…

Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki ‘korku imparatorluğu’ dediği de bu değil
miydi? İmparatordan korkmayan bir tek kişi var, o da Önder Sav. Dilediği
zaman  kurultay  isteyebilir,  istiyor  da…  Bir  tek,  genel  başkanın
değiştirilmesini  istemez!..  Güçlü  bir  genel  başkan  işine  gelmez… Genel
Başkanlık zahmetli bir iş, kendi de bu işi yapmak istemez. Etrafına öyle bir
ağ örer ki genel başkanın, o izin vermedikçe genel başkanın ağın dışına
çıkması  mümkün  değil!..  Halkın  sıkça  kullandığı  bir  deyişle  söylersek;
davulu  genel  başkanın  boynuna  takar,  tokmağı  kendi  elinde  tutar…
Dilediği  zaman  tokmağı  davula  vurur,  dilediği  zaman  sözünü
dinlemeyene!..  Tokmağı  yiyen  genel  başkan  da  olabilir…  Öyle  genel
başkana, emanetçi genel başkan denir!..



***

Bugün için CHP’nin ihtiyacı ne güçlü genel sekreter, ne de karizmatik lider
değil. Taze kan da istemez. CHP’nin hayat öpücüğü “parti içi demokrasi”
bir tek ona ihtiyacı var. Demokrasiyi içine sindirmiş kadrolar, kendiliğinden
gelir. Bal arıları gibi beylerini seçerler hemen. Merak etmeyin!.. Bu yarış
sonunda  CHP  yönetimine  gelecek  olan  lider,  bu  sözünü  de  yerine
getirebilirse eğer, Mustafa Kemal ve İnönü’den sonra, lider olarak üçüncü
sıraya kendini yazdırabilir!.. Halkı küheylan bir at gibi şaha da kaldırabilir!..
O zaman iktidarı ele geçirmek için sadece kolunu uzatmak yeter!..

Bir daha söylemek gerekirse, kendi içinde ‘demokrat’ olmayan bir parti,
iktidara  gelse  bile,  bu  halka  ne  verebilir?  Halka  demokrasiyi
getirmeyecekse başımıza ne gelir?..

Bu sancılı  dönemin çok önemli  zayiat verilmeden atlatılacağına eminim.
Belki  bazı  gözler  şişecek,  bazı  kafalar da yarılabilir,  bunların acısı  kolay
geçer. CHP’ye yakışmayacak o görüntüler, Anadolu’nun en ücra köşelerine
kadar dağıtılacak.. Asıl geçmeyecek olan yaralanmalar bunlar olacak!..

“Parti içi demokrasi” genel seçimlerden sonraya bırakılamaz! Aksi halde,
aynı hastalıklı yapı örgütü yine işgal eder. Virüs her tarafımıza bulaşabilir!..

Bu fırsatı iyi değerlendirmek lazım!.. Yönetime geldiğimizde “parti içi
demokrasiyi eksiksiz olarak uygulayacağız” diye, her iki taraf da söz
versin halka; bir de yemin etsinler, en kutsal saydıkları değerler üstüne!..
Bu fırsatı iyi değerlendirirsek eğer, 7’den 70’e herkesin, iktidar olmak için
canla başla çalışacağına yemin edebilirim!..

***

Bir  partide,  belde  teşkilatlarından  kurultay  delegeliğine  kadar  her
aşamada, genel merkez seçimlere  müdahil olabilir mi? Genel merkezin
adayı ile  yarışmak öyle  kolay mı?  Böyle bir  yöntem birkaç hafta önce,
HSYK’na üye seçimlerinde denendi. Adalet Bakanlığı’nın gösterdiği liste
kazandı elbette? Buna ‘demokratik seçim’ denebilir mi? AKP mi CHP’li
leşti  o  seçimde,  yoksa  CHP  mi  AKP’ye  benzemeye  başladı?  Üyelerin
söylenen yerde hazır olmasına rağmen, mahalle delegelerinin, “parti ileri
gelenleri” tarafından seçilmesine seçim denir mi?..

Bu  nedenle,  hiç  vakit  geçirmeden  örgütü  baştan  aşağıya yenilemek
gerekir. Bu bakımdan “Yeni CHP” doğru bir niteleme. Partiye üye olmak
için  kimseden icazet istememeli.  ‘Atatürk’ün  izindeyim,  Cumhuriyetin
niteliklerine ve 6 okun ilkelerine bağlıyım’ demek yeterli olmalıdır. Örgütsel
yapısı öyle bir değiştirilmeli ki, en aşağıdaki bir üye, genel başkan adayı
olduğunu söylemeye cesaret edebilmelidir. Kimsenin önünde fili ve siyasi
engel  bulunmamalıdır.  İnsanlar yetenekleriyle ve sadakatleriyle
yarışmaya katılabilmelidir. Ancak o zaman partide “parti içi demokrasi”
işletiliyor  denebilir!.. CHP’ye  yakışan  genel  başkan  ve  genel  merkez
yönetimi, bu ortamı oluşturmayı vaat ederek, yaşama geçirebilendir!..

Bir  önerim  daha  var:  Belde  yönetimlerinden  başlayarak  kurultay
delegeliğine kadar yarışmaya katılanlar  da,  yarışma başlamadan önce,
partililerin huzurunda küsüp ayrılmayacaklarına namus ve şerefleri üzerine
ant içmelidir. Yarışı kaybedenler, kazananların vereceği görevleri, iki elleri



kanda bile olsa yerine getireceğine söz verecekler!.. O zaman çok kısa
zamanda  kartopu  gibi büyüyeceğiz;  önümüze  gelen  engelleri  çığ  gibi
süpürüp  gideceğiz!..  Büyük  yürüyüş  dediğimiz,  o  iktidar  yürüyüşü
başlamadan iktidara gelmek mümkün değildir…

Parti içi demokrasinin işlediği bir ortamda, kurultay delegeliğine seçilenler,
ancak  o  koşullarda  Erzurum  ve  Sivas  Kongresi  üyeleri  gibi inançlı ve
bağımsız, birinci meclisin üyeleri gibi de disiplinli olabilirler!..

Düşman o zaman korksun çılgın Türklerden!..



“TÜRBANLI” MAĞDURLAR İLE “TÜRBANCI” 
MAĞRURLAR!
“TÜRBANLI” MAĞDURLAR İLE “TÜRBANCI” MAĞRURLAR!

Erdoğan’ın  “cumhur”  vurgusuna  rağmen  Gül,  Cumhuriyetin 87’nci  Yıl
Resepsiyonunda, köşkü cumhurun basın kesimine kapattı!  “Türban”ı bir
tek (AA ve TRT’den gelen) Arınç’ın memurları  görüntüleyebildiler.  Bu yıl
kafalarının içindekilerle, kamusal alanda yer tutamayanlar, dışındaki örtü
ile  köşkteki  yerlerini  buldular.  Bu  dönem  “türban”  en  gözde  doktora
diplomasından bile daha geçerli! Eşe makam, hanıma “dört çeker cip” bile
getirebiliyor.  Çocuklar  ise,  doğal  olarak  özel  okullarda  okuyacak,
hamdolsun!.. Bu derenin suyu nereden gelir? Araştıran, soran yok! Öyle ya
da  böyle  “türban”ın  kamusal  alanda  açtığı  gedikten,  içeriye  ilk  giren
“badem bıyıklılar” oldu. Bundan böyle makama bağlı “türban” ile her
yere  girilebilecek!  Ne  var  ki,  bu  duruma  “türban”dan  nemalanan
“türbancılar”  razı  değiller.  Önlerinde  “türban”la  fethedecek  daha  pek
çok kale var!.. Denebilir ki, “türban yasağını” asıl savunanlar, bu mağrur
ve mücahit “türbancılardır”. Doğal olarak “türbanlılar” her zamanki gibi,
yine mağdur olanlar kategorisinde yerlerini alacaklar!..

Bu  hafta nemelazımcı kesimden  bir  arkadaşa, uniter-tekçi  devlet
konusunda ne düşündüğünü sordum. Sosyal paylaşım sitesi “Facebook”ta
tanıştığım ve  “türban”  ile  ilgili  düşüncesini  “Kamusal  alana girse ne
olur?” şeklinde karşı bir soru ile açıklayan bu arkadaşa, Doğu’da kurulması
istenen kukla “Kürt Devleti” hakkındaki düşüncesini de sordum, sormaz
olaydım.  Ne  dediğini  tahmin  edemezsiniz,  Kendi  gibi  düşünen  pek  çok
kişinin,  varlığını  vurguladıktan sonra,  verdiği  yanıt  “Kurulsun ne olur”
şeklinde idi! O an dilim tutuldu, bir şey diyemedim. Duymazdan gelerek,
internetten bağlantımı koparttım!.. Sinirimden dudaklarımı kanattım…

Gaziler ile  vatani  hizmet  tertibinden  aylık  alan şehit yakınlarının,
maaşlarına  23 lira 5 kuruş zam yapılarak, aylıkları 348 lira 46 kuruştan,
371 lira 93 kuruşa  yükseltilmiş.  Anlaşılan  önümüzdeki  aydan  itibaren,

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/turbanli-magdurlar-ile-turbanci-magrurlar/
http://cemilcan.gen.tr/2008/12/turbanli-magdurlar-ile-turbanci-magrurlar/


şehit  ve gazi  aileleri  rahat bir  nefes alacaklar! Zamma bakın hele… Bir
İngiliz düşünce kuruluşunun 110 ülke arasında yapmış olduğu araştırmaya
göre, refah sıralamasında 80’nci  sırada  olan  Türkiye,  eğitimde 82’nci
sıradaymış.0 Eğitimde durum böyle olunca, hükümet ilkokul mezunu olan
din âlimlerinin, Din İşleri  Yüksek Kurulu üyeliğine getirilmesine olanak
sağlamak üzere, Diyanet Yasasında bir değişiklik yapmak zorunda kalmış.0

Değişiklik tarikat şeyhleri ile Jet Fadıl’ın da yüreğine su serpmiş, onların
da önünü açmış hükümet! İlkokul diploması bulunmayan din âlimlerinden,
“danışman”  olarak  ne  zaman  yararlanılacağı  hususu  ise  hükümetin
şimdilik  gündeminde  yok.  Şaka  bir  yana,  bu  arada  İngilizler  tarafından
hazırlanan,  rapordaki  sıralamanın  gerçeği  yansıttığı,  gaziler  ve  şehit
ailelerine verilen maaş tutarı ile doğrulanmış oldu!..

Hükümet, parlamento adına denetleme yapan Sayıştay’ın, Deriner Barajı
ile ilgili  raporunu basına kimin bilgi sızdırdığını bulamadı. Çareyi “kamu
zararlarını denetleme” görevini, bu kurumun üstünden almakta buldu!
O rapordaki en önemli saptama şöyleydi: “Deriner Barajı ve Hidroelektrik
Santrali  Projesi’nin  yürütülmesinde; verimlilik, etkinlik ve tutumluluk
ilkelerine  uyulmaması,  kaynakların  sağlıklı  bir  planlama ve iyi  bir  proje
yönetimi ile kullanılmaması nedeniyle, 2009 fiyatları ile 461.3 milyon
TL kaynak israfına yol açılmıştır.” “Kaynak israfı” çok sempatik bir
ifade.  Bu  iki  kelime  ile  anlatılmak  istenen,  kamu  kaynaklarını  “cebe
indirmek” değildir  herhalde!  Anlaşıldığı  kadarıyla,  bir yolsuzluk da
yapılmamış bu inşaat işinde! Sadece 461.3 milyon TL “israf” edilmiş! Türk
Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre, İsraf: “Gereksiz yere para, zaman, emek
vb.ni harcama, savurganlık yapma’” anlamına geliyor. Bu kadar para ile
kaç torba kömür, kaç paket makarna ve bulgur satın alınır, size bunun
hesabını  yapacak  değilim  herhalde.  O  kadarı  da  sizin  yapın.  Yalnız  bu
hesaplamayı yaparken, elektriksiz köylere dağıtılan, ama elektrikle çalışan
beyaz eşyaları  hesaba dâhil  ederek,  boşuna yere maliyetleri  şişirmeyin.
Yoksa  işin  içinden  çıkamazsınız.  Belki  işe  alınabilirsiniz  bu  üstün
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 İngiliz düşünce kuruluşu Legatum Institetu tarafından yapılan araştırmada 
Türkiye en iyi dereceyi “devlete güven” kategorisinde elde etti.

0

 2 Temmuz tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre Diyanet İşleri 
Başkanlığı bünyesindeki16 üyeli Din İşleri Yüksek Kurulu’na üye seçilmek için 
yüksekokul mezunu olmak şartı kaldırıldı.



yeteneğinizle, onu bilemem! Raporda maliyetlerin şişirildiği, projenin 5
yıl  geriden  gittiği, keşif  artışları ile  maliyetin iki katına  çıktığı
vurgulanmış, kimin umurunda!.. Geçiniz…

Şu ilginçliğe bakın ki, muhalefet de hükümet gibi, Sayıştay’dan memnun
değil! CHP İstanbul  İl  Başkanlığı’nın  düzenlediği  “Yerel  Yönetimler
Değerlendirme Toplantısı”nda konuşan Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir
Belediyesinin 24 şirketi  olduğunu,  bunların milyarlarca  dolar
harcadıklarını, fakat bilançolarını  açıklamadıklarını, Türkiye Cumhuriyeti
bütçesi  gibi  bütçeleri  olduğunu,  ama  denetlenmediklerini  belirterek,
Sayıştay’a:  “Siz  AKP’li  belediyelerin  kirli  çamaşırlarını  yıkama
merkezi misiniz?” diye sorarak yüklendi! Duyan yok!..

Kamu adına denetleme yapan diğer iki  kuruluş ise Başbakanlık Yüksek
Denetleme Kurulu0 ile Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu.0

Sıra  onların  yetkilerini  budamaya  geldi!..  Hükümetin  TBMM’nin  yaptığı
denetimlerden,  şimdilik  bir  şikâyeti  yok.  “Çok  şükür”  bu  sıralar  orası
kontrol altında!..

Temel hak ve özgürlüklerin teminatı olarak kendilerini gören bir siyaset
anlayışı, kendi kendini denetleyebilir de! O kadarına da hakları olsun, değil
mi?  Ne  de  olsa  “millet  iradesi”ni  temsil  ediyorlar!  Millet  kendilerine
“yetmez ama” diyerek, bayağı bir yetki vermemiş miydi?..

İkinci Ergenekon Davası’nın temelden çökmüş olmasına, dilerseniz bu
hafta girmeyelim. Balbay ile Özkan’ın yazdıkları “arkası yarın” tadında bir
tiyatro  gibi,  Cumhuriyet  Gazetesinde  yayınlanıyor  şimdi.  Bilet  almadan
oradan izleyebilirsiniz…  Hanef Avcı’nın kitabındaki  iddialar için “soyut
iddia ve ithamları” diyen Adalet Bakanı’nın, ortam dinlenmelerinden
tedirgin olmasını nasıl okumak gerekir? Acaba dinlenme korkusu, hükmet
üyelerini  de  mi  sarmış?  Kim  bilir ABD’nin  isteklerini  yerine  getirmede
gecikmiş veya isteksiz davranmış  olabilirler.  Böyle  bir  durumda
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 Kamu sermayeli kuruluşların parlamento adına denetimi, anayasal bir kuruluş 
olan Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından yapılmaktadır.
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 Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu, TSK ve yargı organları dışındaki tüm
kamu kurum ve kuruluşlarında, kamu niteliği olan meslek kuruluşlarında, her 
düzeydeki işçi ve işveren teşekküllerinde ve kamuya yararlı derneklerde her türlü 
inceleme, araştırma ve denetlemelerde bulunur.



hükümete, aba altından sopayı göstermek ve gözdağı vermek için, acaba
piyasalara  başka  ortam  dinleme  araçları  mı  sürmüşler?  Bu  hükümette
“kirli çamaşırları” ortaya dökme tehdidine, kim direnebilir ki? Bu işleri
CIA ve MOSSAD’tan daha iyi kim yapabiliyor? Onu da en iyi hükümetimiz
bilir!.. Korkuyorlarsa vardır bir bildikleri. Hep kendileri korkutacak değil ya!
…

Basına sızdırılan bilgilerden, “Kırmızı Kitap” olarak bilinen Milli Güvenlik
Siyaset  Belgesi’nin  (MGSB)  “iç  tehdit”  başlıklı  bölümden  “irticai
faaliyetler”in çıkartıldığı ve belgede “siber tehdit”0 adlı yeni bir tehdit
türünün  yer  aldığı  öğrenildi.  En  son 24 Ekim 2010 günü  değiştirilen
belgede,  önceki  yıllarda  Türkiye’nin  güvenliğini  tehdit  eden  başlıca
unsurlar; irtica, bölücülük ve aşırı  sol  akımlar olarak  gösteriliyordu.
Değişiklikte “mahalli dil ve kültürler” bireysel özgürlükler kapsamında
gösteriliyor.  Hükümet  adına  açıklama  yapan  Cemil  Çiçek:  “Ceza
hukukunda ‘irtica suçu’ diye bir suç yok. Hukukumuzda ‘irtica’ diye bir
kavram da yok. Bu bir siyası kavramdır. Türkiye’de uzunca bir zamandır
tartışıldığı halde netleşmeyen bir konuydu.” demiş. İrtica, iktidara gelince
kavramların anlamını değiştirmek çok zor olmuyor! Öte yandan siyasi bir
kavram,  ceza  hukukunda  neden  olsun  ki?  Kavramın  tanımladığı  siyasi
hareketler,  yerine göre neden bir tehdit olmasınlar? Ona bakılırsa aşırı
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 İran’daki Stuxnet saldırısı siber savaşı gündeme taşıdı. Endüstriyel yapıların bilgisayar 
sistemlerini hedefleyen Stuxnet adlı casus yazılım geçen ay İran’da bir enerji santralini 
hedef almıştı. Casus yazılımın ortaya çıkışı, içeriği ve etkileri açısından bugüne kadar 
bilinen bilgisayar solucanları ve virüslere benzemediğini belirten siber güvenlik uzmanları,
yazılımın gündelik hayatta önemli tahribatlar yaratabileceğini belirtmişti. Stuxnet’in 
bugüne kadar İran’ın yanı sıra Hindistan, Endonezya ve Pakistan’da da etkili olduğu 
uyarısını yapan uzmanlar, buna karşın Stuxnet’in etkilediği bilgisayarların yüzde 60′ının 
İran’da bulunduğuna dikkat çekmiş, İran Bilgi Teknolojileri Konseyi Başkanı Mahmoud Liayi
de Stuxnet’in bir devlet projesi olma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtmişti. 
(Radikal)ASELSAN’da geçen yıllarda arka arkaya öldürülen 3 genç bilgisayar mühendisinin
öldürülme nedeni “siber savaş”a bağlanıyor. İnternet’e düşen bilgilerin bir kısmı aşağıdaki
gibidir:
“ASELSAN, TSK‘nın dışa bağımlılığını azaltmak için kurulmuş bir şirkettir. En önemli 
özelliği aviyonik bakımından bunu büyük ölçüde başarmış olması. Bu aviyonik meselesi 
çok önemli. 650 milyon dolara F-16′larımızı ABD modernize edecek ya! İşte o uçaklarda 
bizimkilerin yapamadığı tek şey aviyonik sistemler. Dışa bağımlılık o yüzden. Türkiye’nin 
en parlak üniversitesinden mezun olmuş 3 parlak mühendis. Türkiye’nin en parlak 
kuruluşlarından birinde iş buluyorlar. Türkiye standartlarına göre hayli iyi maaş alıyorlar. 
Ve “yüksek lisans tezi sıkıntısı” onları intihara sürüklüyor. Yüksek lisans neden yapılır? 
Daha iyi maaş, daha iyi mevkii için. Adam zaten 26 yaşında bunu başarmış. Diğerleri 
de…”
Komplo haberleri ile ün yapan Aktif Haber’in aşağıdaki haberini okumanızı 
öneriyorum. Yargısız infaz amacıyla söyledikleri dışındaki bilgiler doğru olabilir. Çünkü 
onların bir eli her zaman bu tür soruşturma dosyalarının içinde dolanır. Böylece “siber 
tehdit”in ne olduğu daha iyi anlaşılmış olur. http://www.aktifhaber.com/aselsandaki-sir-olumler-
ceteden-cikti-347596h.htm
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sol akımlar, dünyanın hiçbir yerinde yok. Ceza hukukunda da yokturlar,
ama MGSB’nde “iç tehdit” olarak hala yerlerini koruyorlar!.. Bu haliyle
yapılan açıklamanın ayakları yerde değil! Cumhuriyet rejimine açıkça karşı
olduklarını söyleyenler, hilafet özlemlerini dile getirenler, ne tez unutulup
gittiler?  Bu  akımları  “tehdit”  olmaktan  çıkartan  nedir?  İktidara  destek
vermek mi yoksa Pensilvanya’ya yerleşmek mi? Birinin çıkıp anlatması çok
iyi olur!..

ABD’nin emekli büyükelçisinden sonra, Hazine Bakanlığı’nın Terörizm ve
Finansal İstihbarat’tan sorumlu müsteşarı Levey, Cumhuriyet Gazetesi
ile  yaptığı  özel  söyleşide,  Türkiye’den beklentilerini  dile  getirmiş.  Levey,
İran’a  yaptırımlar  içeren, 1929 sayılı BM Güvenlik  Konseyi  kararına
uyulması  için  alınması  gereken tedbirler ile  bu  karara  uymayanları
bekleyen tehditleri, açık açık anlatmış!..

İran’ın nükleer  füze ve  silahlanma  programlarına  katkıda  bulunacak
hiçbir fnansal hizmetin verilmemesi ve aracılık edilmemesi uyarısında
bulunan  Levey,  “İran’ın  yasaklı  banka  ve  kuruluşları  ile  finansal  ilişki
içindeki  üçüncü  dünya  bankalarının,  Amerikan  piyasalarına erişimini
engellemek için (CISATA isimli) yeni bir yasa çıkartıldığını” söylemiş. Aynı
şekilde  İran  ile işlenmiş  petrol ürünleri  ticareti  yapan  şirketlerin  de,
Amerika ile ilişkilerinin riske gireceği uyarısında bulunmuş. Türkiye’nin BM
Güvenlik Konseyi’nde yaptırımlara karşı kullandığı “hayır” oyuna rağmen,
alınan karara  uyacağını  söylediğini  hatırlattıktan  sonra,  bunun
uygulamasının  nasıl  olacağını  vurguladı.  Son  cümlenin  girişindeki  daha
önce  verilen  sözün hatırlatılması,  Güvenlik  Konseyi’nde  verdiğimiz
“hayır” oyunun,  aslında  “evet”  oyu  olarak  işlem  göreceğini  anlatıyor
tabi!  “Diplomatik dil”  buna denir  herhalde!..  Bizim “monşerlere”  bu
vesile ile hatırlatılır!..

BM yaptırım kararı çerçevesinde, İran bankası olan Bank Mellat,  27 AB
ülkesi,  Japonya ve  daha  birçok  ülke  tarafından,  kara  listeye  alınmıştı.
Benim asıl dikkatimi çeken bu değil. “Terörizm ve Finansal stihbarat”ın
Amerikan Hazine Bakanlığı içinde yer almış olması, oldukça isabetli seçim!
Terörizmle  mücadelede  en  etkili  yol, fnans kaynaklarını  kurutmak  ve
finansal istihbarat olduğu bu yapılanma tarzından kolaylıkla anlaşılıyor.
Sorun  dünyadaki  terör  örgütlerine,  finansal  desteği  hangi  ülkelerin
sağladığında  düğümlenir.  Biliyorsunuz  “stratejik-model”  ortağımız
ABD’nin, PKK terör örgütüne verdiği destek, Eşref Bitlis Paşa tarafından
yüksek  sesle  dile  getirilerek,  kanıtlara  da  bağlanmıştı…  Bu  nedenle
öldürülmüş olabileceği şeklindeki iddiaya kulaklarımızı tıkayamayız!..

Gelelim “stratejik-model” ortağın, bizi aldatılacak çocuk yerine koyduğu
cümlesine. Levey,  “İran’ın  nükleer  silahlanmasının  engellenmesi
halinde hem bölge, hem de Türkiye açısından felakete dönüşecek
sonucu  engelleyemeyiz”  diyerek,  asıl  niyetlerinin  (!)  bizi korumak
olduğunu söyledi!.. Nasıl? Siz de müsteşarı inandırıcı buldunuz değil mi? Bu
sözleri  duyunca  aklıma  vaktiyle İran  Şahı’nın  Atatürk’e  söylediği:
”Doğuda  bir  kolordu  kumandanınızın  olduğunu  unutmayın”



şeklindeki sözleri0 geldi. Vaktiyle Türkiye’ye kolordu komutanlığı düzeyinde
bağlılık gösteren bir ülkeyi, bugün  ABD’nin dayatmasıyla, birinci sıradaki
“nükleer  tehdit”  haline  getirdik!  Acaba  bu  durum MGSB’ne  nasıl
yansıtılmış? ABD’ye  rağmen,  “dış  tehditler”  arasında  İran’ın  yer
almadığını  söylemek,  “diplomatik  dil”  de  kullanılsa  çok  kolay  değil!
Ciğercinin kedisi gibi kolay değil kuyruk sallamak Tanrı’nın günü!..
(*)

 (*)

Uyuşamayız, yollarımız ayrı

Sen ciğercinin kedisi, ben sokak kedisi.

Senin yiyeceğin kalaylı kapta

Benimki aslan ağzında.

Sen aşk rüyası görürsün, ben kemik

Ama seninki de kolay değil kardeşim

Kolay değil hani

Böyle kuyruk sallamak tanrının günü…

Orhan Veli Kanık
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 Turgut Özakman’ın Mahmut lıcalı ile söyleşisinden (29.10.2010 tarihli Cumhuriyet
Gazetesi)



“DEMOKRASİ” Mİ?
“DEMOKRASİ” Mİ? İSTEMEM YA YİTİR GAYBANA’YI0

Dünya  Ekonomik  Forumu 2010 raporunu  açıkladı.  Türkiye 134 ülke
arasında  ekonomide 131, eğitimde  109,  sağlıkta 61,  siyasi
yetkilendirmede 104 ve kadın-erkek eşitsizliğinde 126’ncı sırada yer aldı.
Genel sıralamada 125’nci olan Türkiye; Angola, Bolivya, Ermenistan ve
Birleşik Arap Emirlikleri’nin bile gerisinde. İstikrarsızlık, bölünme ve iç
çatışmalar yaşayan üçüncü dünya ülkelerine göre, ülkemizde kadın-erkek
eşitsizliğini giderme açısından son 4 yılda sadece, binde 4’lük bir ilerleme
kaydedilebilmiş!..

“Türbana özgürlük” konusu kategorilerin  biri  içinde bulunsaydı,  birinci
sıralarda bir yer bulabilirdik belki de. Kılık kıyafet özgürlüğü,  bireysel
özgürlükler0 içinde yer alan basit bir konu. Bunun için düşünülmüş isim bile
gayri ciddi. “Türbana özgürlük”müş! Ferit Zekeriya’ya göre kopartılan
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 GAYBANA: Tam olarak ne anlama geldiğini bilmiyorum, bizim oralarda çok 
kullanılan bu sözcüğü, ”kahrolası” veya “lanet olası” anlamında kullandım.
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bu  fırtına,  özünde:  “50  santimlik  bezin  devletle  mücadelesi”dir.0

Zekeriya  Beyaz hoca  ise  bu  konudaki  önceliği,  dona tanımış,  sorunu
mizahi  tarzda  ele  alan  hoca,  bence de daha etkili  bir  önem sıralaması
yapmış!..0

Yasaların  anlaşılırlığı, temel  haklar ve hukukun  üstünlüğü
endekslerinde,  gelir  grubu  ve  bölgesel  karşılaştırmalara  bakıldığında,
Türkiye  emsalleri  arasında  son  sıralarda.  Birinci  olduğumuz  konular,
kategorilerde yer almadığı için pek bilinmiyor. Örneğin, bankalarımızdaki
32 bin  hesap  sadece 3-4 bin  kişiye  aitken,0 cebinde  bankamatik  kartı
taşıyan  herkes,  kendini  “hesap  sahibi” sanıyormuş.  Aynı  şekilde
Anayasal  kurullara  üyelik  seçimlerine de  kategoriler  arasında  yer
verilseymiş, birincilik  Türkiye’de  olabilirmiş!  Aday  olacak  hakim  ve
savcılara  yasaklanan propagandanın,  bakanlığa  serbest  bırakılması  ile
HSYK seçimlerini,  Adalet  Bakanlığı  listesi  kazanmış.  Ne  kadar  övünsek
yeridir,  övünebiliriz şimdi! Kategoriler arasında yargıyı siyasallaştırma
da  bulunmadığından,  bu  konudaki  başarımız  (!)  uluslararası  belgelere
geçememiş.  En  yüksek  mahkemenin  başkanı  Haşim  Kılıç’ın:  “Değişime
karşı  çıkan,  çağın  nabzını  tutamayan statükonun kibirli  mensupları”
olarak  nitelendirdiği  muhalefeti,  hükümetin  kullandığı dil ile  suçlaması
normal kabul edilirken, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın bütün partilere
yaptığı laiklik uyarısı, meclise müdahale olarak değerlendirilmiş. Gören

0

 Katıldığı ” Orada Neler Oluyor ” adlı programda türbana dair görüşü sorulan 
Prof. Zekeriya Beyaz Hoca şöyle söylemiş: “… Bezde kutsallık aranacaksa, o 
zaman, en önemli yerleri örttüğü için en kutsal örtü dondur.”
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 Ferit Zekeriya Newsweek Dergisi’nin Baş editörüdür. Bu alıntı Cumhuriyet 
Gazetesi’nin 24.10.2010 tarihli nüshasından yapılmıştır.
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 Bu rakamlar katıldığı bir TV programında Prof. Dr. Mehmet Altan tarafından 
söylenmiştir.



Allah için desin, yargı mı yasamaya müdahale ediyor, yürütme mi yargıyı
ele geçirmiş? Başsavcının yaptığı “fonksiyon gaspı” imiş, utanmazlığın
bu kadarı da fazla! Haşim Kılıç, yüksek mahkemeye seçilen iki yeni üyenin
yemin töreninde:  “Bizler  vereceğimiz  kararlarla  bu alanları  genişleterek
insanca yaşama arzusuna destek vermek zorundayız.  Zira özgürlük ve
demokrasinin tadına  varmış  insanları  susturabilmek,  ancak zorba
devletin işi olmuştur” diyerek, “türbana özgürlük” kampanyasında ne
şekilde tavır takınılacağını  da  belirlemiş.  Özgürlük ve demokrasiyi
savunur  görünerek,  bu  özgürlükleri  yok  etmek  için  “takiyye”0 şartı
koşulmuş, becerebilene aşk olsun!..

Terör  sorununun  çözümü(!)  için  yeniden  gündeme  getirilen,  “Kuran
kurslarının  ve  imam  hatip  liselerinin  sayılarının  artırılması”
şeklindeki  formül,  zaten 8 yıllık AKP iktidarı  boyunca  yürürlükteydi.
Nitekim 2002 yılında imam hatip liselerinde okuyan öğrenci sayısı 71
bin 100 iken, bu sayı % 179’luk bir artışla, 198 bin 581’e, 3 bin 852 olan
Kuran  kursu sayısı  ise %125’lik  bir  artışla 8 bin 696’ya  çıkartılmış!
Kaçak kuran kursu sayısının, 60 binin üzerinde olduğu tahmin ediliyor.0

Kamunun personel ihtiyacının çoğunlukla Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan
karşılanması,  kadrolaşmada masum ve  dokunulmaz sayılan en güvenli
yol. Bu nedenle başkanlıkta, bugün itibariyle bile 5000’e yakın personel
açığı  bulunuyor.  Seçimlerden  önce 70 bin  memur  alınacağı  söylentisi
“hamili kartı” arayışlarında tavan yaptırmış. Oradan geçiş çok zor!

Adı “Dünya Ekonomik Raporu” olmasına rağmen, ekonomi dışında pek çok
konunun yer aldığı bu raporu hazırlayanlar, İmam hatip lisesi ve Kuran
kursu açmayı  da  kategorilerin  dışında  bırakarak,  Türkiye’ye  aleni  bir
haksızlık daha yapmışlar!..

Raporda  yer  almamasına  rağmen,  bazı  dallarda  Türkiye’yi  ön  sıralara
taşımak için CHP de üzerine düşeni, fazlasıyla yaptı sayılır. Parti içindeki
AKP’nin adamları, hukuk düzleminde zaten çözülmüş olan bir konuyu,
daha “iyi” ve yeniden “çözmek” üzere kollarını sıvadılar. Meraklılar için bu
konu ile ilgili bir mahkeme kararı, bir de (yeni bir düzenleme veya içtihatla
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 Takiyye: Müslümanların, olumsuz durumdan kendilerini kurtarmak ve zarara 
uğramamak için imanlarını gizlemelerini ifaden eden bir ilkedir. 
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türban yasağının kalkabileceği şeklindeki karşı görüşü) savunan makaleyi
ekliyorum, dileyenlerin adresine de gönderebilirim.0 “Çarşaf açılımı” ve
“türbanı biz çözeriz” gibi CHP’ye arka arkaya yaptırılan hatalar sonucu,
AKP oyları  yine  eski  bandına  dayanmış.  Elbette  ki CHP’nin  tek  hatası,
hukuken çözülmüş bir konuyu “biz çözeriz” demek değildi. İktidarın YÖK
eliyle  uygulamaya  koyduğu,  bu fili dayatma karşısında,  olayı yargıya
taşıma görevini,  yapmayıp  suskun  kalması,  iktidarın  hukuku  çiğneme
eylemine onay vermek olarak anlaşıldı.  CHP yönetiminin affedilmeyecek
olan bu davranışı, siyaseten, kendi kalesine gol atmaktan farksızdır. CHP
yöneticileri  bu  faydacı  tutumları  ile hukukun  üstünlüğüne  saygı
sıralamasında,  “yollar  yürümekle  aşınmaz”  diyen Demirel’in  bile  çok
gerisinde kaldı. 15 sayfalık Leyla Şahin kararını  okuma zahmetine bile
katlanmadan,  cumhuriyet  karşıtlarının  papağan gibi  tekrarladığı, hukuk
dışı gerekçelerin içinde bocalayıp durdular. Bu arada AKP’nin değirmenine
bayağı bir su taşındı. Değirmen önüne geleni öğütüyor şimdi!..

Siyasette tutarlı olmak gerekir;  halkın karşısında eğilip  bükülerek puan
toplanamaz! Bu şekilde siyaset yapma yöntemi, dünyanın hiçbir yerinde
kalmadı.  Nitekim AKP “türban”  sorununu  temelinden  çözmese  de,
tabanına verdiği “güven” ile gönüllerdeki yerini hala koruyor. Adım adım
sözünü  yerine  getireceğine  de  inanıyor  seçmeni. AKP’nin  bu  kararlı
duruşu,  Anayasa  Mahkemesi  Başkanı’nın  şu  sözlerinde  ete  kemiğe
büründü:”…çağ  dışı  kalmış  ‘statüko’  mensuplarına  karşı  çıkmak  için,
başkan, hakim, hukukçu vs. olmak değil,  söylediklerinden çark etmeyen
onurlu ve yürekli  insan olmaya ihtiyaç var”… “Statüko”siyaset dilimize
yeni  girmiş  bir  sözcük değil.  İçinde en küçük bir  “tutarsızlık” ve riya
göremediğim  bu  yanıtı,  ne  yalan  söyleyeyim  fazlasıyla  beğendim!..
”Yargıyı  siyasallaştırmak”  onu bağımsız ve tarafsız  olmaktan
çıkarmak  ile eş anlamlıdır.  Bu  işi  bizzat  yüksek  mahkeme  başkanının
yapması ise, militanca bir tavırdır. Sırası gelmişken onun bu üstün temsil
yeteneğini fark  ederek,  başkan  seçilmesinde  oy  kullanan  diğer
saygıdeğer üyeleri anmadan geçmek istemiyorum!..

HSYK seçimlerini AKP’nin kazandığı hesaba katıldığında, “AKP yargısı”
kuruldu  denebilir.  Tıpkı  Demokrat  Parti’nin  milletvekillerinden
oluşturduğu  ve yargılama  yetkisi sahip  olan İhtisas  Komisyonu
örneğinde olduğu gibi…

Asıl soğuk duş etkisi yapacak olan, çalışma hayatıyla ilgili düzenlemeler.
12  Eylül yasaklarını  kaldıracağı  sözü  veren  hükümetin  hedefi,  işçi
sendikalarının  yönetimine işverenleri seçtirmektir.  İnanmayanlar  kanun
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taslağına bakabilirler. Hak-İş ve Memur-Sen’in referandumda yürüttüğü
“evet” kampanyasının çalışanları getirdiği yer de işte burasıdır. “Yetmez
ama evet” diyenlere bu kadarı fazla bile sayılır!..

Aslında hükümetimizin, o rapora alınmayan başka birincilikleri de var. Eski
istihbarat  müdürü Hanef  Avcı’ya  göre,  “cemaat” devlet  içinde
yuvalanmış,  emniyetin  en  kilit  noktalarını  ele  geçirmiş.  Bu  durumda
“cemaat”  adı  verilen  bu  “örgüt”  silahlı  da.  Bu  yapılanma  devlet
hiyerarşisinin dışındadır ve hukuka aykırı olarak kanıt üretiyor! Muhalif
olan herkesi susturabilirler. Avcı’ya tek kulak veren HSYK’nın eski başkan
vekili.  Anlaşılan Kadir Özbek,  bu gelişmelerden bayağı bir  korkmuş da
makamından  ayrılırken,  bilgisayarının  belleğini  söküp  yanında götürmek
zorunda kalmış. Onun alabileceği tedbir bu kadar olabilirdi!..

Son 50 yılda faili meçhul kalmış siyasi cinayetlerle ilgili  olarak, verilen
araştırma önergesi, üçüncü kez  AKP’nin oyları ile reddedilmiş.0 Nedense
hükümet, bu konunun da üzerine gidemiyor! Bu nedenle sırtına “şüpheli”
damgası vurulmuş! Başbakan adeta sağır, o hala bildiği türküyü çığırıyor.
“Cumhura ait hiçbir yer cumhura yasaklanamaz” diyor. Girilmedik bir tek
kozmik yer kaldı, onu da Zekeriya Beyaz hoca işaret etmişti. Pek yakındır
“kutsallık aranacaksa” onda aransın denen dona da el atılacak galiba!..

ABD’nin, eski başkan ve emekli elçilerini, diplomatik dilden anlamayan
muhatapları  için, tehditkâr bir  dil  ile  konuşturması,  yeni  bir  uygulama
değil.  Emekli  büyükelçi Fitzpatrick’e  göre  Ankara, nükleer
anlaşmazlıkta Tahran’ın  işini  kolaylaştırıyor.  Yine Fitzpatrick’in
söylediğine göre Tahran, 6 ay ile 1 yıl  içinde nükleer silah üretebilecek
duruma yükselebilir.  “Kuzey Kore’nin  yaptığı  gibi 5-6 silah  üretebilecek
kapasiteye  geldiğinde  ne  olur?  İsrail  ve  ABD  saldırı  düzenler  mi?”
şeklindeki soruya, emekli elçi net bir yanıt veriyor: “İsrail bu yönde bilgi
alırsa kesinlikle saldırı düzenler ve böyle bir güce de sahiptir. İsrail’in
uçaklarında havada yakıt  ikmali yapma  yeteneği  bulunuyor. Cruise
füzelerinin  bulunduğu  denizaltıları da  var.  Dolayısıyla  bazı  saldırı
operasyonları düzenleyebilir”…

ABD öyle  şeyler  yapmaz  tabi!  İhtiyaç  duyulan  ülkelere  sadece
“demokrasi” götürüyor!  Erdoğan  hükümetinin,  geçen  aylarda  İsrail’le
didişmesi, eksen kayması nedeniyle ortaya çıkmış yeni bir durum. Buna
karşılık, stratejik-model ortak tarafından, AKP’nin dışlanacağı işaretleri
de veriliyor! Kim bilir, belki de anti Amerikancı tavır ile AKP’nin yaklaşan
seçimlerde oy avcılığı yapılması kararlaştırılmış; danışıklı dövüş olabilir!..
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2006 yılında sanal yayın hayatına başlayan VİKİLEAKS adlı site0, bireysel
özgürlükleri korumak ve diktatörlükle savaşmak için Avustralyalı aktivist0

gazeteci  öncülüğünde,  matematikçi  ve  gazeteciler  tarafından  kurulmuş.
Site  kategorisinde  verilmiş  uluslar  arası  pek  çok ödülün de  sahibi.
“Gangster”  devletlere  ya  da  örgütlere  ait  ne  kadar gizli belge  ele
geçirilebilirse,  bu  site  üzerinden  dünya  kamuoyuna  sızdırabiliyor.
Örneğin, Afganistan‘daki  kirli  savaşın  Ocak 2004 –  Aralık 2009
arasındaki süreciyle ilgili, ABD ordusuna ait 90 binden fazla dosyayı The
Guardian, The  New  York  Times ve Der  Spiegel  gazetelerine
sızdırmışlar. Dosyaların özellikle savaştaki sivil can kaybıyla ilgili yeni bir
boyut  getirdiği  söyleniyor.  Siteye  sızdırılan  yaklaşık 400 bin  gizli  ABD
askeri  belgesi,  ABD  yönetimince Irak’ta  uygulanan işkence, kötü
muamele ve yargısız infazlara göz yumulduğunu ortaya koyuyor. ABD
tarihindeki bu en büyük askeri bilgi kaçağı, yetkililere gönderilen işkenceye
dair  bazı  raporların  altına  “Soruşturmaya  gerek  yoktur”  ibaresinin
konulduğunu gösteriyor. ABD yönetimi tarafından sivil ölümlerine ilişkin
olarak açıklanan rakamlar ise gerçeği yansıtmıyor. Irak ve Afganistan’a
gelen “demokrasi” ise halka oldukça pahalıya mal olmuş!..

Biz  ise  hükümetimizin  çağrısı  üzerine  ve kadınlarımızın  eliyle adeta
demokrasiyi  yok  etmek  için  seferberlik  ilan  etmişiz. İranlıların başına
gelenleri ne çabuk unuttuk? Şimdi sırada, ABD’nin İran’a ‘”demokrasi”
götürme  planı  var. ABD aynı  zamanda  kendisini  gerçek  demokrasinin
dünyadaki tek hamisi  gibi görüyor. Hangi ülkede “demokrasi” tehlikeye
girerse,  sanki  birinci  görevleri,  oraya  “demokrasi”  götürmek!  Bu  son
yıllarda “demokrasi” ile “ABD çıkarları” eş anlamlı kullanılıyor! Gidişata
bakılırsa,  yakın  gelecekte,  elimizden  kayıp  gitmek  üzere  olan
demokrasiyi, ülkemize  yine  onlar  geri  getirecekler!  “Demokrasi”  bu;
elbette  sırası  gelene  götürülecek!  Ben  kendi  adıma  “demokrasi”
istemem, sahibine kalsın, ya yitirin “gaybanayı”!..
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ZİYARET PROGRAMIMDA “İŞKENCECİM” VAR
Dostlarım yazılarımın uzunluğundan yakınıyorlar. En azından yarıya kadar
okundukları  bu  yakınmadan  belli  oluyor.  Daha  kısa  yaz  diyenler,  aynı
zamanda iltifat  ediyorlar.  Sanırım aralarında  şair  olduğuma inanlar  var!
Oysa şairlik doğuştan gelen bir yetenek. Ne var ki, yine de onların isteğini
yerine getirebilirim.  Dilerlerse yazıların  en kısasını  yazarım. Bir  tek harf
yeter mi bilmem…

Bundan sonrası “orta boy bir yazı iyi olur” diyenler için yazıldı. Sıkılanlar
hemen bu paragrafın sonundan, makaleyi okumayı bıraksınlar…

“Lenin’le  ilk  buluşmanızı  anlat,  Türkiye’de  toplantı  yaptınız  mı,  nerede
toplandınız ve o toplantıya kimler katıldı? Elinizde nükleer ve kimyasal
silahlar  olduğunu  biliyoruz.  Onları  sakladığınız  yeri  anlat,  arkadaşların
zaten  öttüler.  Bu  senin  için  son  şans.  “Sertifikalı  vatan  haini”  olup
olmadığın, bu testin sonunda ortaya çıkacak! Filistin askısı, kafes veya
bu manyetolu telefondan, sağlam çıkabileceğini mi sanıyorsun? Pencere
açık, yerinde olsam 7’nci kattan aşağıya atlardım. İntihar mücadelenin en
saygı  değer  olanıdır.  Hadi  bakalım,  sırtımı  dönüyorum,  birkaç  dakika
zamanın var.  Atla da kurtar,  bu sana son  kıyağımdır! Bakımsız buzağı
gibisin oğlum. Senin bünyen, burada yapılan işkenceyi kaldırmaz, geberip
gideceksin. Annen 24 yaşına kadar büyütmüş seni, onun emeklerine de
yazık. Biz zaten her şeyi biliyoruz! Hadi ötmeye başla bakalım.” Derin bir
sessizlik  içindeyim.  Barbaros  sakallı  olan  memur:  “Bu  it,  ser  verip  sır
vermeyen ağabeylerine özeniyor galiba.  Kendini  Kaypakkaya mı sanıyor
ne? Şöyle hayalarını sıkmaya başladık mı ötmeye başlar amirim” diyerek,
yan hücredeki çocuğu almayı gitti. Onun da işi ağır, elleri her gün gençlerin
yumurtalarında.  Duvarlar  buz  gibiydi,  bir  insan  bu  kadar  yetkili  nasıl
olabilirdi?  Çenelerim  korkudan  kilitlendi.  İstesem  de  konuşamayacağım
artık.  Buradan  yaşama  veda  edebilirim,  çok  korkuyorum!  Yaşama  dair
görebildiğim tek canlı,  beyaza boyalı  pencerenin para kadar aralığından
tepesi görünen, kavak ağacının dalına oturmuş bir saksağandı. Bir hamsi
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kuşu  olsaydım  şimdi.  Arada  bir  açılan  pencereden  uçup  giderdim
dağlarıma!..

Bize  bu  kâbusu  yaşatanların  başındaki  adam  “Hanefi  Avcı”ydı.  O  bir
dönemin simgeleşmiş ismidir sadece. Bundan sonra, ona da her türlü atış
serbesttir,  nasıl  olsa  devleti  de aldı  karşısına!..  Hanefi Bey o  gün ayak
ayaküstüne atarak, hayatımın dönüm noktasında oturuyordu. Beni de, iki
büklüm  karşısındaki  tahta  sandalyeye  oturttular.  Dizlerim  titriyordu.
Ellerimi  dizlerimin  üstünden  çekemiyordum  bir  türlü.  Ellerim  fazla
geliyordu, onları koyabileceğim bir yer yoktu. Rahlenin önünde, diz çökmüş
vaziyette, hocasına ezberini vermeyi bekleyen medrese öğrencisi gibiydim.
Tüylerimin yolunmaya başlanmasına acaba ne kadar kalmıştı?..

“Sen  onlardan  değilsin  biliyorum.  Karadeniz  Bölgesi’nden  vatan  haini
çıkmaz! Milliyetçi ve muhafazakâr bir aileden geldiğini öğrendik. Ailende
ünlü hocalar da var! Seni bu işlerin içine sokanlar,  tehdit etmişler belli.
Kimdi onlar, bana önce onları anlat. Ne de çok tanıdığın varmış? Hepsi de
kefil oluyor senin “gerçek bir komünist” olmadığına. Ciddi bir eylemde
bulunmadığına  da  emin  gibi  konuşuyorlar.  Ama  bizimkilerin  dosyana
koyduğu  raporda  “örgüt  üyesi”  olduğun  yazılı.  Raporu  düzenleyenlerin
arasında,  ortaokuldan  sınıf  arkadaşların  da  var.  Belki  de  seni
kıskandıklarındandır, sen okumuşsun onlar okuyamadılar. Bence olabilir…
TÖB-DER’in  Ankara  Şubesi’nin  kapatıldığı  gün  “nöbetçi  devrimci”  de
senmişsin  ha?  Tutanakta  imzan  var!  Ayrıca  silah  taşımaya  da  merakın
olduğuna dair bilgi notu koymuşlar dosyana. Bütün Karadenizli delikanlıları
gibi!  Ara  sıra  ateş  de ediyormuşsun sağ sola,  Allah’tan kimseye isabet
etmemiş kurşunların. Bak bunun gibi daha neler yazılı burada. Şansın var
şansın. Taşıdığın silahlar, örgütün envanterine kayıtlı çıkmamış. Onları 12
Eylül  sabahı  çöpe  attın  değil  mi?  Komutaaaan,  hocaya  çay  getirin!
Nereden istiyorsa oradan başlasın anlatmaya. Benim çok işim var. Yoksa
akşama  nöbeti  devralacak  olan  arkadaşlara  kalırsın.  Çoğu  Pol-Bir’lidir
haberin olsun. Biliyorsun onlar komünistlere karşı “biraz” önyargılıdır. Kötü
davranabilirler sana. En iyisi görev bendeyken, bitirelim bu işi. En fazla 15
gün  kalırsın  Mamak’ta.  Raci  Tetik  benim  çok  iyi  ahbabımdır,  sana  iyi
davranılmasını rica edebilirim ondan. Hadi başla anlatmaya bakalım.”

Ben,  “ser  verip  sır  vermeyen  bir  yiğit”  değildim  ki!  Önce  bunu
bilmelerini istiyorum. Ama bu cümleyi bir türlü kurup söyleyemedim o gün.
Sanki  dişlerim  kaynadı  birbirine,  ağzımı  açamıyordum!  Ayrıca,  onların
merak ettiği soruların cevabını zaten ben bilmiyordum. En basit sorulara
bile cevap vermeyişim bu yüzdendi. Hanefi ağabey, çok fena kızdı bana.
Bağırmaya başlayınca, dişlerinin arasından yüzüme tükürükleri sıçrıyordu.
Elimin  tersiyle  dudağıma  gelen  tükürüğü  silmeye  kalkışınca,  arkamda
dikilen adamından tekmeyi yedim. “Komutanın karşısında kıpırdama lan”.
Bana kötü  davranan memura  da  komutan bağırdı,  çıkarttı  onu  odadan.
Beni  sahiplenmişti  Hanefi  ağabeyim.  Adam  gerçekten  iyi  niyetli,  ne
yapabilir ki başka? Bana ancak o kadar sahip çıkabilirdi. Burası devletin
önemli bir birimi, herkese eşit davranılacaktı, emir böyleydi!..

Avcı, dürüst bir adam aslında! O bundan sonra bir simge olarak geçecek
kayıtlara. Türban gibi yani… Siyasi olmayacak tabii ki. Kitabında yazdığı
gibi, mesleğe başladığında sol hakkında, gerçekten hiçbir şey bilmiyordu.



Sonunda  bu  durumunu  itiraf  etti  kitabında.  Daha  sonra  okuyarak  sol
hakkında  bir  şeyler  öğrendiğinden  kuşkum  var.  O  günlerde  toplayıp
yaktıkları kitaplardan,  bir  iki  tanesini  yangından  kurtarabilseydi  ve
gizlice okusaydı,  bugün daha  iyi  bir  kitap  yazabilirdi  örneğin.  Önceleri
onunla  ilgili  verilen  haberleri,  bana  geçmişi  hatırlattıkları  için
dinlemiyordum. İçeriksiz, kaldırım düzeyindeki dizileri izlemeye razıydım.
Eşime  ve  çocuklarıma  anlatmadığım  o  kötü  anıları,  anımsattığı  için,  o
gelince  ekrana  ha  bire  kanal  değiştiriyordum.  Daha  sonra  Avcı,  bütün
kanalların  baş  konusu  oldu.  Artık  onun  avı  değildim!  Daha  fazla  da
kaçamadım açıkçası. Zorunlu olarak, ben de locadan biletimi alıp, bu yeni
“dizi”nin izleyicileri arasına katıldım…

Avcı, NTV’de yaptığı canlı mülakatta; “Ben de pek çok kişiye işkence
yaptım.  Ama  o  zaman  devletin  tek  sorgulama  yöntemi  buydu”
demişti.  Gençliğimden  bu  yana,  biriktirdiğim  bütün  öfkemi  “ceberut
devlete” yöneltmeyi becerebilmişti işkenceci müdür. İşkence sonucu elde
edilen kanıtlarla, pek çok kişinin mahkûm edildiğini, kanıt olmadığı halde
pek çok kişinin ise yargısız infaz edildiğini açık açık anlatıyordu. “Özel
hayatın gizliliği” ve “haberleşme özgürlüğü”nden söz ediyordu eski
işkencecim.  Bu  dönem masumiyet  karinesinin çiğnendiğinden,
“Cemaat”  adlı  bir örgütün, emniyeti  içinden  ele  geçirdiğinden
yakınıyordu.  Bizim  Hanefi,  son  6-7  yılda  göreve  başlatılan  hakim  ve
savcılar görevden alınmadıkça, adaletin sağlanamayacağını da söyledi o
gün. Bir de cemaatin gücünden bahsetti ki, açıkçası o sözleri umutsuzluk
mesajı  taşıyordu.  Onda  özel  bir  kastı  yoksa  o  kadar  da  olabilir,  diye
aklımdan geçirmiştim!..

Bugün  arkadaşları  “yargısız  infazı”  Avcı’ya  karşı  yapıyor.  “Oh  oldu!
Yaptıklarını buluyorsun, cezanı böyle çek” diyerek, oturduğum yerden bu
diziyi izlemeye devam edebilirdim. O zaman susmak suretiyle, bu haksızlığa
iştirak edenlerden  ne  farkım kalırdı?  Onun gözünde  “inandığı  doğruları
sonuna  kadar  savunan  adam” değil  miydim?  Yıllardır  yaşadığımız  bu
kahredici acıların nedeni, vurdum duymaz insanlar olmadı mı? Haksızlığa ve
hukuk dışı uygulamalara maruz kalanlar da ses çıkartmazsa, başka kimlerden
ses çıkacaktı? Nihayet, daha fazla tutamadım kendimi. Elime alıyorum kalemi
ve Komiser Yardımcısı Hanefi’yi “savunmaya” başlıyorum. Mecburum, benim
de işim bu. Aslında savunduğum Hanefiler değil: Hukuk, hukukun üstünlüğü!..

Birinci  isteğim:  İşkencecime  maddi  ve  manevi işkence yapılmasın.  Bu
isteğimde son derece ciddiyim. Tutuklu kalacağı yer, çağdaş ülkelerin kabul
ettiği  standartlara  uygun  olsun.  Bütün  tutuklular  için  kabul  edilen  asgari
şartlar,  ne  ise  onun  için  de  sağlansınlar.  İkinci  istediğim:  “Masumiyet
İlkesi”nden o da yararlandırılsın.  Suçlu olduğu mahkeme kararı  ile  hüküm
altına alınana kadar, kamuoyuna suçluymuş gibi tanıtılmasın. “Özel hayatın
gizliliği” kuralı, Hanefi için de ihlal edilmesin. Bir isteğim daha var: Hanefi
Avcı’nın yazdığı kitapta ileri sürdüğü suçlamalar da araştırılsın! Çünkü Hanefi
gizli değil,  açık bir tanık.  Üstelik kendi isteği  ile kanıt  durumuna gelmiş…
Kanıtları  toplamak,  saklamak  ve  değiştirilerek  yok  edilmelerini  önlemek
devletin görevi  değil  mi? Bu nedenle Hanefi Avcı’nın,  ‘yaşama hakkı’  son
derece  önemlidir…  En  azından  “karşı  devrim” tamamlanana  kadar,  bu
isteklerimi yerine getirilsin!..



Hanefi Avcı’nın temel savunmasını, dosyasını görmeden hazırladım. Onu bu
yazının  içinde  anlatamam.  Eğer  öyle  bir  şey  yaparsam,  döneriz  birinci
paragraftaki  yakınmaya.  O  bakımdan  herkes  için  bir  gün  gerekli  olacak  o
savunmayı ayrı  bir  dosya  yaparak  bu  zarfın  içinde (“pdf”  ve  “word”
formatında)adresinize  postaladım.  Parantez  içinde  yazdığımın  cümlenin  ne
olduğunu anlamayanlar, torunlarına sorarak öğrenebilirler. Bizim zamanımızda
yoktu böyle kelimeler. Hanefi olsaydı, o bilebilirdi, telefonları IMEI  numarası
üzerinde  dinlemek,  onun  hinliği  değil  miydi?  Hukukçu  olmasına  rağmen,
kafasının  basmadığı  konuların  başında  evrensel  değerler,  temel  hak  ve
özgürlükler ile ceza hukuku prensipleri gelir. Yoksa ne diye polis olsun? Meslek
derslerinin çoğundan, kopya çekerek geçtiğine eminim!..

Yüksek tansiyon ve kalp hastaları, 8-25 yaş grubunda bulunanlar, 60 yaşın
üstündeki  emekliler  ile  işsizler  ve  hamile  olan  hanımların,  hangi  bölümleri
okunmayacağı ilgili  yerlere  not  edilmiştir.  Aksi  halde  sorumluluk  kabul
etmem! Ayrıca yazı içinde geçen, okumayın şeklindeki emir kipleri, sadece
ilişikteki  dosya  içindir.  Yazının  içinde  Avcı’nın,  Cemaatten  olan  eski
arkadaşlarının,  beyin MR’ını  da  çektim.  Bedavadır  diye  o  bölümde  fazla
eğleşmeyin. Ne olur ne olmaz. O bölümler bazı kafaların, el yapımı olduğunu
ortaya çıkartıyormuş! Zamanında uyarmadı demeyin!..

Hoşunuza gidecek  bir  haberim daha var.  Başbakan  emeklilerin  maaşlarına
yapılan zammı açıklarken, bizim divanın üzerinde uyuyakalan komşunun oğlu
ağlayarak uyanmıştı. Başbakan, ekrandan çekilene kadar da susmadı kerata.
O nedenle ondan yaptığım alıntıların tamamını, yazının içinden cımbızla çekip
çıkarttım. Onlar da yok artık.  Bu kadar aşırı  temkinli  ve tedbirli  olmayı ise
Fetullah Hocam’dan öğrendim!..



CEMAATİ SARAN KORKU!
(Giriş sözü: Bu yazıda çok tekrar var. Bu defa öyle gerekti. Slogan
ile  yetinenler,  okumaya  hiç  başlamasınlar.  Sonra  uyarmadı
demeyin!)

Adamın  biri,  televizyon  ekranında  bas  bas  bağırıyor:  “Genel  Kurmay
Savcılığı’na  ifade  vermeye  git,  sivil  savcılığa  gelme!  Sanki
tutuklanmak için yapıyor bunu” Size göre bu adamın derdi nedir?..

Adamın biri yargılıyor: ”Devrimci Karargâh Örgütü üyesi olan biri ile
konuşmak  için  özel  hat  almak  da  ne  demek  oluyor?  Evli  bir
öğretmenle olan ilişkisine girmek istemiyorum. Polis de girmedi
zaten. Bunlar nasıl ilişkiler böyle?”

Yemin ediyorum, konuşma aynen böyle idi. Televizyonla konuştuğum çok
nadirdir, eşim bu sözümü doğruluyor. Biri  de o gündü. Ani bir hareketle
dönüp, elimi televizyona doğru yukarıdan aşağıya doğru sallıyordum. Çok
özür dilerim ama ağzımdan galiz  bir  küfür de çıktı  sanırım.  Bu kanallar
“Ergenekon  Savcılığı”nın  basın  bürosu  gibi  çalışıyor;  yandık  ki  ne
yandık!..

Birinci saptama:

“Bir  zaman istihbarat  örgütünün başında  olan  bir  kişinin  veya  diğer
elamanlarının görüştüğü kişiler arasında sıra dışı işi ve ilişkileri olan her
çeşit insanın bulunması doğal değil mi? Yasa dışı işlerin içinde imamlar
aranacak  değil  herhalde!  Gizli  servisler,  sonuç  olarak  yasa  dışı  işlere
bulaşanları  izler. Önleyici  kolluk denen  hizmetler,  istihbarat  olmazsa,
yaşama  geçirilemez.”  şeklinde  bir  cevap  verdim  ağzından  tükürükler
saçarak konuşan gazeteciye. “Televizyonla konuşulmaz, o senin sözlerini
duyamaz”  demeyin  bana,  o  masallara  artık  inanmıyorum  ben!  İletişim
konusunda çağ atladık çağ, ne haber? Böyle durumlarda mahkeme kararı
olmasa  da IMEI numarası  üzerinden  istediğini  dinleyebiliyor  bizimkiler!
Yanılıyorsam eğer,  Hanefi Avcı’nın yalancısıyım!  Dayanağı  olmayan bir
suçlamayı ortaya atıp, sonra da tartışmanın dışına çıkarmak yeni model bir
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savunma  işte.  Bu  dönem bizde  geliştirilmiş.  Bunu  Başbakan  Yardımcısı
Bülent Arınç’tan öğrendim. İşe yarayacağına da eminim. Gırgır bir yana,
hükümet adamları aracılığı ile Allah’ın günü İmralı’da, bu örgütün başı ile
görüşmüyor mu? Öcalan’ın son beyanını bir kez daha okuyalım dilerseniz:
“31  Ekim’e  kadar  çözüm  için  gelinmezse kellem  de  gitse
karışmayacağım.”  Başka  bir  açıklamaya  ihtiyaç  var  mı?  Seçmeni  daha
fazla ahmak yerine koymayalım lütfen!..

Reklam arası verildi…

Program devam edecek, bir yere ayrılmayın!

İkinci Saptama:

“Önemli  olan  konuşmanın  içeriğidir.  İçeriği  belli  olmadıkça  tahminlere
dayalı  olarak  bir  görüşmede  ne  konuşulduğu  belirlenemez.”  dedim.  Bu
sefer  de oğlum araya girdi.  “Baba telefonun benim odamda şarja takılı
duruyor; annem, şu anda mutfakta, ablam odasında kitap okuyor; benimle
konuşmadığın  da  kesin.  Yoksa  hala  televizyona  mı  cevap  veriyorsun?”
diyerek,  gözlerini  gözlerime  odakladı.  Yemin  ederim,  bu  defa  da  onun
adına utandım! “Eşek kadar adamsın be oğlum; ilk defa beni bu durumda
görüyorsun,  görmezden gelemez  misin?  Dayı  tarafına  mı  çektin  yoksa“
diyecektim, neme lazım bu defa da bir şey demedim!..

Bu “F Tipi Basın” bir taraftan Hanefi Avcı’yı küçümseyerek, onu TSK’nin
yönlendirdiği  inancını  yaymaya  çalışıyor,  diğer  taraftan  başka  bir
korkusunu da dile getirerek, kendini ele veriyor. “Şimdi bunlar Askeri
Mahkemede öyle bir dava açacaklar ki, bu davanın içinde bütün
hükümet üyeleri  ve yandaşlar şüpheli  olarak yer alacak. Hanefi
Avcı yazdığı kitapla ve Genel Kurmay Savcılığına verdiği ifade ile
böyle  bir  süreci  başlatacak.”  Söylenen  kelimesi  kelimesine  böyle
değildi tabii. Ama bu olasılık akıllarından çıkmıyor. Kim ne söylerse söylesin
yüreklerine bir korku salınmış, her hallerinden belli oluyor…

Bazen diyorum ki, kendimi Namibyalı bir gazeteci olarak tanıtıp, bir iki satır
da öyle karalayayım. Zira bu ülkede dört dörtlük bir tarafsızlığı başka türlü
sağlamak  olanaksız.  “Şu  ‘Ergenekon  Savcılığı’nın  işine  bakın.  ,Adeta
propaganda aracına dönüştürülmüş. İlk işi, ele aldığı dosyalardaki en gizli
bilgilerini  Şamil  Tayyar’a  vermek  sanki!.  Savcılığın ‘kamuoyu
oluşturmak’ gibi  bir  derdi  olabilir  mi?  Olmaması  lazım!  Anglosakson
hukukunda böyle bir başlık hiç görmedim. Galiba Türkiye burası!?”

‘”Kafes” ismi  verilen  davada,  davanın  omurgasını  oluşturan  kanıtların
neredeyse  tamamı  düzmece çıkmış! ABD’den  gelen  raporlar,  Avcı’nın
iddialarını  doğrular  nitelikte.  Bu  davanın  en önemli  kanıtı  olan CD’lere,
eklemeler yapılmış, hem de son derece acemice ve aceleyle! Türkiye’nin
en  az  okunan  fakat  çizgisinden  en  küçük  bir  sapma  olmayan  gazetesi
Cumhuriyet, bu haberi yazmış. Hükümetten yine “çıt” çıkmadı. Diğer iki
CD de bilirkişiden yeni gelmiş. İkisinin de içinde iddia edilen örgütle ilgili
bir  şey  yokmuş.  İçerik  pornoymuş.  Bak  sen  şu  işe!  Allah’tan  onlar  da
yurtdışına  incelemeye  gönderilerek,  “montaj” oldukları  rapora
bağlanmadı. Yoksa rezil olduğumuzun resmiydi. Böylesi çok daha iyi oldu!..



Öte yandan, Avcı hakkında “Hükümeti aşağılama ve küçük düşürme”
suçlarından  soruşturma  başlatılmış!  Güler  misin,  ağlar  mısın?  Avcı’nın
iddialarını gören,  bir  tek  kamu görevlisi  kalmadı  memlekette.  Avcı’nın
şikâyeti yapılmamış var sayılabilir mi?

Kızım uyarıyor: “Baba kanal değiştir kanaaal”

Askerde olduğumu sanıyorum; ayak değiştiriyorum!..

Geldiğimiz  yerde,  Bekir  Bozdağ türban için  ”Türkiye  bu  sorunu  çözer”
diyor.  Kılıçdaroğlu’nun  meydanlarda  çözeceğini  söylediği  tek  konu  bu
değildi.  Dokunulmazlıklar  vardı; YÖK vardı;  12 Eylül’ün getirdiği diğer
antidemokratik  hükümler ve  kurumlar  vardı.  “Mecliste  sahte  fatura
düzenlemekten  sanık  milletvekili  istemiyorum  ben”  diyor  ve  hepsini
birlikte masaya yatırmayı öneriyordu Kılıçdaroğlu. Ama hükümet, bir tek
türbanı duydu!  AKP’nin  aklı  evvel  kurmayları,  bunların  içinden sadece
türbanı seçerek, CHP’yi köşeye sıkıştırabileceğinin hesabını yapıyorlardı.
Nitekim öyle de oldu. Pırıl pırıl üniversiteli genç kızları, piyon olarak ileri
sürerek,  genel  başkana  ne  biçim  saldırttılar!  Utancımdan  yerin  dibine
girdim!..

Allah’tan koltuğun üstüne düşen uzaktan kumandayı bu defa eşim kaptı da
aileyi topyekûn çıldırmaktan kurtardı…

Güya  kanal  değiştiriyoruz  ailece.  Dizi bulana  kadar  kumanda  mutfak
müdüründe!

BOP eş  başkanlığından medeniyetler  ittifakı eş  başkanlığına  terfi
ettirilen  Erdoğan  ve  adamları,  çok  şükür  yeni  kanalda  yok!  Burada
reklamların Ağa’sı var! Ekranın sağ alt tarafında bir sayaç “programa” kaç
dakika  kaldığını  bildiriyor.  Jöle  sürülmüş  saçlarıyla  20-30  yaş  arasındaki
delikanlılar CHP’yi yatıracaklar masaya!.. CHP devletle yaşıt!..

O da ne? Aynı yerde kayan yazılar var. FLAŞ, FLAŞ, FLAŞ! Az sonra! “Kafes
Eylem Planı” sanığı Levent Bektaş’ın evinden ve işyerinden alınan CD ve
DVD’ler ABD’de görev yapan yüksek lisanslı bir polis, Yalkın Demirkaya
tarafından incelenmiş. Sonuç: Kanıtlar masa başında üretilmiş!

“Olamaaaaaaaaaaaaaaz” diye bağıranların sesi bizim eve kadar geliyor!..

Demokratik  bir  ülkede  böyle  bir skandal,  İçişleri  bakanını  değil  bütün
hükümeti düşürür!..

Bu kaostan yararlanarak kumandayı yine elime geçirdim.

Doğru kendi kanalım (STV)’ye geçtim. Haberleri sunan genç adam: “Avcı
son  mektubunda,  tek  irtibatlı  olduğu  kişi  Necdet  Kılıç’ın  da  Devrimci
Karargâh  Örgütü  ile  bir  ilişkisi  yok.  O  da  benden  dolayı  örgüte  dahil
edilmiş” demiş.  “F  Tipi  Polis”i  asıl  kızdıran,  teknik  takibin  bir  süre
akamete  uğraması. Bu  ifade  ise  Şamil  Tayyar’a  ait.  Ben  de  onun
yalancısıyım!  Hakkını  yemeyelim,  aslında  bu  savunmanın  patenti,
Başbakan yardımcısı Arınç’a aittir. Aksini ileri sürenlere, “Arınç’a Suikast
Planı” davasını hatırlatırım. Hani adres yazılı kâğıtları yakalatmamak için
yutmaya  çalışan  subay  vardı  ya,  ondan  söz  ediyorum.  Polisin  kâğıt
şüphelinin  kalın  bağırsağına  inmeden,  parmağını  yemek  borusundan
sokarak,  onu  geri  çıkartma  başarısı  henüz  ödüllendirilmedi.  O  olay



nedeniyle şüpheli  olarak tutuklanan subaylar şimdi neredeler acaba? Bu
soruya da cevap aramayın. Öyle az konuşup da çok şey ima edenler, bir
buçuk saat sonra kendilerini Silivri’de bulabilirler! Ona göre. Bu bir tehdit
değildir!..

Arkadaş “Şeyh” Şamil Tayyar, bu kadar ayrıntıyı nereden biliyor? Şamil,
devletin gizli  bilgilerini  bilmesi gereken adamlardan daha önemli biri  mi
acaba? Ben bu soruların yanıtını beklerken, kumandayı kızım aldı elimden.
Neyse ki  “zap”lanan kanallarda  yine  Şamil  vardı  da  bir  şey  demedim.
Şamil  burada yeni  bir  yöntemden  söz  ediyordu.  Şu  ana  kadar  hiçbir
soruşturmada kullanılmamış olan yepyeni bir yöntem var! Bu yöntem,
bir tek Avcı’da denenmişmiş. Yandaş Medya ile F Tipi Polis, bu dönem
emniyetin Kanıt  Üretme Birimi  gibi  ele  ele  vermiş,  kanıt  üretiyorlar!
Hafazanallah,  bunlar  birine  kafayı  takmasınlar?  Kurtulması  imkânsızdır,
onun işi bitmiştir vesselam!..

Tam zamanında elektrikler kesilmiş. Az kalsın hakaret suçunu işleyecektim
ki, jeneratör devreye girmiş, mecburen kaldığımız yerden devam edeceğiz:

Tansiyonum yükseldi galiba, kanal değiştiriyorum! “Ayak değiştiiiiiir!”

Aynı adamlar bu kanalda da canlı yayında! Evet, canlı yazıyor ekranın sağ
üst  yanında.  Söze  başlayan F  Tipi her  gazeteci:  “Özel  hayatı  beni
ilgilendirmiyor.” diyor. Ama her biri Avcı’nın özel hayatı üzerinde ayrıca
ve  özel  olarak  duruyor  nedense.  Yapılan  işin  adı:  “Özel  hayatı  bizi
ilgilendirmez” olarak konulmuş bu kanalda! Örneğin, Samanyolu TV’de
Avcı’nın özel hayatına ilişkin: “Evli bir kadınla yasak aşk yaşıyordu”
denildiğini  kulaklarımla  duydum  o  programda.  Kadın  biz  “fkir
arkadaşıyız” diye diretiyordu. Nafile duyan kim? Kısacası o gece, nikâhlı
eşinden daha fazla  Avcı’nın özel  hayatını  irdeliyorlardı.  Avcı’nın eşinden
beklenen  tepkiler  gelmeyince,  senaryonun  magazin  boyutunu  aksattılar
sanırım. Hanefi müdürü, özel hayatı üzerinden yıpratmak için sanki ağız
birliği etmişler…

“Susma hakkını” kullanması, şüphelinin suçluluğuna karine gösteriliyor!
Hanefi Avcı sustukça yandaş F Tipi gazeteciler kuduruyorlardı!..

Soruşturmayı yürüten savcıların F Tipi gazetecilere ihtiyacı mı var? Hepsi
de  dosyanın  en  mahrem  yerlerine  kadar  girmişler.  Gizli  bir  tek  şey
kalmamış  dosyada.  Avcı  susma  hakkını  kullansa  da  artık dosya
konuşuyor. Bundan sonra Şamil ile Emre’yi susturmak mümkün değil!..

Sorsalar  soruşturma gizli yürütülüyor!  Soruşturmayı  yürüten  savcılar,
dosyadaki  bilgilerin  dışarıya  nasıl sızdığını güya  bilmiyorlarmış!  Bu
kudretli  savcılar,  soruşturmayı  yürütün  polisler ile  kendi kâtiplerine
hakim olamıyorlarmış! Duy da inanma! Demek ki,  soruşturmayı yürüten
savcılar ile  polis, kamuoyunun desteğine şiddetle ihtiyaç duyuyor.
Sorun  da  burada  sıkışmış  zaten.  Her  olaydan  sonra  belli  gazetecilerin
ellerinde soruşturma evrakı, kanal kanal dolaşmalarının başka ne anlamı
olabilir?  Savcılık,  kamuoyu  desteğine  ihtiyaç  duyuyorsa,  soruşturmayı
objektif ve adil olarak yürütemiyor demektir. Ya da, soruşturma da en
başsavcısının isteğine uygun olarak, ele geçirilmiş kanıtların çok üstünde
iddialarda bulunuluyor! Demokratik bir ülkede, bu kadar siyasallaşmış bir



savcılığın yeri olamaz!.. Yargının siyasallaşması, yargı bağımsızlığını ve
tarafsızlığını bu örnekteki gibi yok eder gider!..

Suçluluğu  henüz  mahkeme  karı  ile  sabit  olmamış  bir  adamı,  halkın
vicdanında “suçlu” olarak ilan eden bu adamların, adalet ağacını içten
kemiren kurtlardan ne farkları var?

Yaptıklarından pişman olup olmadıklarını bilemem ama gerçek adaletten
fena halde korkuyorlar. Bu her hallerinden bellidir…

En Tehlikeli Bölüm:

Yerinizde olsam bu bölümü atlayıp sonuç kısmını okurdum.

Sivil  savcılığın  “ifade  için  gelme” talimatına uymayarak,  Askeri
Savcılığa gidip ifade veren Avcı, yürütülmekte olan mahiyeti bilinmeyen bir
soruşturmada,  tanık  olarak  ifade  verip,  Ergenekon  Davası’nın  en
başsavcısından  başlayarak,  bu  komplo  içinde  yer  alan  en  aşağılardaki
memurlara kadar, tamamının aleyhinde kanıtları mı verdi acaba?

İster misiniz hükümeti de içine alacak genişlikte ve Askeri Mahkemelerin
görev alanı içinde yeni bir soruşturma başlatılsın!..

Örneğin, Cemaat’ in en önemli adamları bir sabaha karşı, bu soruşturma
nedeniyle tutuklansınlar. Buna engel olabilir mi kimse? Adli yargı varken,
askeri yargı, aniden devreye sokulabilir mi? Yok daha neler!

Ben de Emre gibi düşünüyorum. Olabilir, neden olmasın? Bu olasılık akla
bayağı  da  yatkın!  250.  maddeye göre  yetkili  savcılıklar, asker  kişileri
görevleri sırasında işledikleri ileri sürülen suçları nedeniyle tutuklamadılar
mı? Bu tutuklamaların hukuka aykırı olduğu konusunda neredeyse görüş
birliği vardı. Sonuç değişti mi? Hayır.

Aynı hukuka aykırılığı bu defa askeri savcılıklar yapsa ne olur sanki? Yine
hep  bir  ağızdan,  biz  hukukun  üstünlüğünü  savunanlar,  bütün  bu
yapılanların  hukuka  aykırı  olduğu  konusunda  ağız  birliği  edeceğiz
kuşkusuz. Tıpkı şimdiki gibi. Başka ne yapabiliriz ki?..

Tutuklamaları  gerçekleştirebilmek  için  askeri  savcılığa adli  kolluk da
lazım,  onu  nasıl  halledecekler?  İster  misiniz,  ihtiyaca  binaen  inzibatları
çoğaltarak,  onlardan  bir  dönem  adli  kolluk  olarak  yararlansınlar.  Olur,
vallahi, Emre yerden göğe kadar haklıdır!..

Böyle  bir  eylemin adı, darbe değil  de  nedir?  O halde  hep bir  ağızdan
“askerler  darbe  yapacaklar” diye  bağırmak  gerekmez  mi?  Hani
darbeler  dönemi  kapanmıştı?  Belki  ne  halt  yediklerinin  farkına  vararak
dururlar! AB ve ABD onları  durdurabilir  mi?  Cevabı  “evet” olanlar,  siz
yatabilirsiniz, sizin için vakit bayağı geç oldu!..

“Hayır, durduramaz” diyenler, siz kalın…

Yıllar  sonra  hukuk  fakültelerinde  tartışılsın: Sivillerin  hukuka  aykırı
uygulamalarına karşı, askerlerin hukuka aykırı eylemleri savunulabilir mi?
İlla da bir tarafı tutmak mı lazım? “Bertaraf” olan var mı? Ben şimdiden
cevap veriyorum bu soruya: Savunulamaz! Hiçbir şekilde kötü bir eylem,
bir başka kötü eylemle karşılaştırılarak, daha az kötü olan “meşru” kabul
edilemez!..



İyi ki, zamanında “kozmik odalara” girildi! Yoksa Şamil ile arkadaşlarının
bu gece gözüne uyku girmezdi!..

Bu benimki sadece bir kurgu. Korkulması gereken “askeri darbe” değil
bundan  böyle,  sivil  karşı  devrimdir.  Aç  bırakılmış  ve  ihmal  edilmiş
halktan korkmak gerekir. %42’ye 8 daha ekledi mi ki, bu mümkündür. O
zaman da siz yandınız ki, ne yandınız! Bugünkü itibarınız sıfırlanır. “Darbe”
seçeneğini hızlı geçelim dilerseniz. Bu konu ile ilgili ifadeye bile çağrılmayı,
bu soğuk günlerde nafile  bir  iş  kabul  ederim.  Buna rağmen,  nafile gibi
gözüken  bir  iş,  gün  gelir  ülkelerin  kaderini  değiştirebilir.  Yemin  ederim,
böyle  uzak bir  ihtimali  bir  tek Emre ile  ben düşünüyor değilim.  Yandaş
basın, o gece bu korkusunu Hanefi Avcı’yı kamuoyunda mahkûm ederken,
ağzından kaçırıvermişti!  Yoksa benim de asla aklıma gelmezdi.  Bu konu
sadece onların mı, yoksa patronlarının da korkusu mu? Onu bilmiyorum. Bu
sorunun cevabını ise çok merak ediyorum. O günden sonra, ağızlarından
kaçırabilirler beklentisi ile bütün programlarını izliyorum!..

Üçüncü saptamam ise çok da tehlikeli, sanki uyurken üstüm açılmıştı:

Kılıçlar tam olarak kınlarından çıkartılmışlar…

Şayak kalpaklı adam hala görünürlerde yok…

Askeri ve sivil savcılıklar tam gün çalışıyor. ..

Cezaevlerinde adli suçlardan tutuklu olanlar, yaklaşan bayram nedeniyle
izinli olarak evlerine gönderilmiş…

İzin kâğıtlarında dönüş tarihleri de açık…

Başgardiyan  avludan  yemekhaneye  doğru  bağırıyor:  “Yeni  tutuklamalar
vaaaar!”

Bir  taraftan  inzibatlar  polisleri  tutukluyor,  diğer  taraftan  polisler
yakaladıkları subayları!..

AB ve ABD’nin  en sosyal  demokratları,  “arabuluculuk” için  Ankara’ya
geliyorlar. Otellerde yer yok!

Savarona’nın yurt dışı edilen Nataşa’ları da yolda, geri dönüyorlar…

Turizmciler,  boş  evleri  “pansiyon”  olarak  kiralamak  için  nereden  izin
alacağını  saptamaya  çalışıyor.  Bu  fırsat  kaçırılacak  gibi  değil?  Ankara
kaynıyor!..

Mahkemelerde yürütülecek olan bu savaşın galibinin hangi taraf olacağını
kim bilebilir? Horoz dövüşlerinin yanında, bahisler de oynanıyor!..

Bu olmayacak şeyi olabilir  bir  olasılık  haline getirenler “Cemaat” adına
kanallara doluşan gazetecilerdir. Akıllarından çıkmıyor bir türlü. Kendilerini
tutamayıp, kameraların önünde konuşmamaları gereken bu korkularını, bir
kere ağızlarından kaçırdılar!..

Bu dediklerinden ne onların geri  döndüğünü duyarım, ne de yazmaktan
vazgeçerim!..

Üstü  biraz  örtülü  söylense  de  anlayan  anlamıştır  korkularını.  Bu  uzak
ihtimal bile çıldırtıyor bu bayanları  ve beyleri.  Uykusuz bırakıyor hepsini
geceleri…



“Başka Nereye güveniyor  bu birinci  Cumhuriyetin  bekçileri?”  dediklerini
duyar gibiyim!..

Gördüğünüz  gibi,  dili  uzayan  herkesi  içeri  alabiliyorlar,  ama
susturamıyorlar  bir  türlü!  En  son  Mustafa  Özbek’in  tahliyesi  üzerine,
Arınç’ın verdiği gözdağı bile yeterince etkili  olamıyor.  Sen hey “yandaş
gazeteci”  gel  de  rahat  uyu  bakalım!  Hiç  beklenmedik  bir  Cuma  günü,
sabahın  04.00’ünde  sıcak  yatağından  alınarak  bir  bilinmez  yolculuğa
çıkmayı aklından çıkaramıyor?

Gece uykudan uyanıp  pasaport  kontrolü  yapmak da  neyin  nesi?  Burası
Türkiye, böyle bir şey olamaz demeyin sakın! Yerine göre hükümetin de
kafa tuttuğu AB ve ABD’ye, o kadar da güvenmeyin. Bir anda sırtlarından
attılar mı sizi yere, kristal gibi parçalanırsınız! Sizin “demokrasiye karşı
saldırı  var” çığlıklarınızı  birkaç  yıllık  gecikmeyle  duyabilirler.  O  kadar
zaman içinde olanlar olur Türkiye’ye! Burası Türkiye ve koynuna girdiğiniz
ortağınızın bir boz ayı olduğunu unutmayın.

Veya yerine göre “hükümetinizin” rest çektiği o emperyalistlere, askerler
de  birkaç  yıllığına  neden  rest  çekemesinler?  Peki,  sizler,  o  birkaç  sene
içerisinde,  bu  dönemde  boşuna  yere  tutuklanan  insanlar  gibi  Silivri  de
direnebilecek misiniz? Direnmek için bir değere inanmak lazım değil mi?
Sizde  öyle  bir  inanç  var  mı?  Hiç  kendinizi  test  ettiniz  mi?  “Evet  var”
diyenler, 12 Martta ve 12 Eylül’de nerelerdeydiniz? Bu soruya da müsait
bir zamanda cevap verin!…

Korku filmi bitti!..

Diğerleri de gelebilir içeriye…

Avcı  “saf”  adam.  Nasıl  istihbaratın  başına  getirilmiş,  anlamak  mümkün
değil.  Kitabını  yazdıktan sonra kendi isteği ile  merkeze alınmak istemiş,
olacakları  iyi  tahmin  ediyor!  Haftalar  önce  Emniyet  Müdürlüğü’ndeki
odasını  da  toplamış,  oldukça  tertipli,  ne  diyelim?  Nasıl  oluyorsa
aramalarda, Ankara’dan  gelen  ekipler Eskişehir  Emniyet  Müdürlüğü
ekiplerini  “By-Pass” ederek,  haftalar  önce  toplanmış  odada  dinleme
kasetlerini  bulmuşlar!  Bu  cümlenin  sonuna  bir  iki  ünlem  koyayım  mı?
Eskişehir’deki memurlar arama yapmayı beceremezler! Beceriksiz polisler
onlar.  Bence  de  oldukça  inandırıcı  bir  arama  yapılmış!  “Çok  konuşan
herkesin evi her an aranabilir” demek isteniyor. Verilmek istenen mesaj bu
olsa gerekir!  Sonunda dinleme kayıtları  da mezada düşmüş. Bende bile
birkaç tane ikinci el “tape” var. İsteyene ucuz fiyata verebilirim…

Asıl  ilginç  olan  kimlerin  dinlendiğini  savcılığın  açıklamış  olması.
Dinlenenlerin şikâyetçi olmaları da sağlanmış maşallah! Bu bir ilktir ilk. Bu
durumu kutlamamız gerekiyor. Savcılık yasa dışı dinlenenleri çağırıyor ve
şikâyetçi olmalarını sağlıyor. Ne güzel işte, “hukuk devleti” dediğin böyle
olur!..

Son  günlerin güzellemeleridir  bütün  bunlar!  Hep  iç  karartacak  şeyler
yazacak değiliz ya! Demek ki, o kadar şeyi akıl edememiş ünlü istihbaratçı
Hanefi Avcı.  Hükümeti  allak bullak eden açıklamaları  kanıtları  ile  ortaya
koyacak kadar zeki  ama yasa dışı  yaptığı  dinleme kayıtlarını  odasından
saklayacak kadar da aptal! Ona aptal dediğim için umarım bana karşı bir



dava açmaz. Bu aralar işler pekiyi değil. Başka bir yanıyla baktığımızda,
ele geçirilen dinleme kayıtları Emniyet Müdürlüğü’nde değil miydi? Orası
Avcı’nın evi değil ki, Devletin dairesi. Devlet daireleri ne zamandan beri
aranmaya  başlamış?  Avcı’nın  iddia  ettiği  yasadışı  dinlemeleri  yapan
birimler aranmış mı?..

Ne kadar inandırıcı bir arama, öyle değil mi? Belki de bu dinlemeleri F Tipi
polisler yapmıştır. Olamaz mı yani? Dinleme kayıtlarının üzerinde, “bunları
hazırlayan Hanefi Avcı’dır” mı yazıyordu? Dinlemeleri yapan memurlar, bu
konuda ifade verdiler mi? Belki de dinlemeler yasaldır. Hiçbir araştırma
yapılmadan  kamuoyuna,  peşinen  açıklama  yapmak  da  neyin  nesidir?
Avcı’yı  halkın  vicdanında mahkûm etmeye  ihtiyaç  mı  duyuyor  iddia
makamı? Öyleyse eğer, buna “yargısız infaz” denir..

Yargılamalar  mahkemelerin  dışına  taşırılıp,  Fetullah’ın  televizyon
kanallarına kadar gelecek bu kesin. Nasılsa oralarda atış serbesttir. Basın
hürmüş, haber kaynaklarını gizli tutma hakları varmış, bütün bunlar yalan
haber yapma, hakkını verir mi? İşkembeden atan atana. “Atma Recep din
kardeşiyiz biz.”

İnşallah böyle olur gelişmeler. Yargılamalar da aramalar gibi canlı yayınla
verilirler. O zaman halk “jüri” görevi yapar. Yiyorsa savcılar, panellerdeki
gibi  karşı  fikirde  olanlar  ile  tartışabilsinler  halkın  önünde.  Savunma için
dilediği  kadar  söz  alabilsin  sanıklar.  En  azından  bundan  sonraki
yargılamalar  adil  olsun,  halk  televizyonlardan  duruşmaları  izleyebilsin.
Karanlık  odalarda  işler  bitirilmesin.  Bundan  neden  kaçar  bu  hükümet?
Anlamak mümkün değil!..

En büyük davaların en başsavcısı bu teklifime ne derler acaba?

Dördüncü saptama: Okuyucuyu korkutmak için geç kalınmıştır…

Avcı “sahte evrak ve rapor” tanzim eden ve ettiren emniyet müdürlerini,
isim vererek müfettişlere bildirmiş. Bizim üzerinde duracağımız asıl nokta
burasıydı, boşuna yere polemiğe girdik. Emniyet müdürleri sahte evrak ve
rapor  düzenleyebilir  mi?  Bu  haberi  duyup  da  korkmamak  mümkün mü
acaba? Bu demektir ki, bazı kendine güvenen güçler, diledikleri kişileri alıp,
faili  meçhul  kalmış  ne  kadar  olay  varsa,  onların  üzerlerine  yıkabilirler.
İşkence yokmuş artık! Korkmayın. Bir de olsaydı, yanmıştık vallahi! Resmi
evraktan daha  kuvvetli  kanıt  olabilir  mi?  Bütün  mahkemeler  aksi
kanıtlanana kadar, resmi belgelere itibar etmek zorundadır. Elinde hiçbir
araştırma  olanağı  bulunmayan  tutuklu  bir  vatandaş,  hakkında  tanzim
edilmiş sahte emniyet raporlarını nasıl çürütebilir? Bir de gizli tanıklar
varsa, yandığının resmidir. Uyduruyor değilim bunları, geçmişte yaşanmış
deneylerden aklımda kalanlardır bunlar…

Beşinci saptama: Bir saptamadır; tehdit değildir!

Şikâyet  edilen  kamu  görevlileri  hakkında,  işlem  yapılmamış  olması,
tamamen hukuk dışı  bir tutumdur. Daha önce başlatılan soruşturmaların
(şaibe  altında  kalarak)  akamete  uğrayacağı  şeklindeki  bir  savunmanın,
hiçbir  koşulda  geçerliliği  olamaz.  Bu  memlekette  başka  savcı  mı  yok
canım? O soruşturmaları da onlar yürütsünler. Bunu kabul edemeyen bir
hükümet, yasa dışı işlere bulaşanlarla fkir ve eylem birliği içindedir



ve suç ortağıdır. Çünkü hayatın olağan akışı diye bir şey var. Bir hükümet
daha  önce  yasa  dışı  işler yaptırdığı kişiler  hakkında,  öyle  kolay
soruşturma  başlatamaz!  Bunu  tarihteki  örneklerinden  biliyoruz.  Büyük
olasılıkla,  hükümetin “açıkları” da Cemaat’in elinde ve birkaç yerlerde
saklıdır! Bu nedenle diledikleri anda en başsavcıyı da sanık sandalyesine
oturtabilirler. Böyle bir sonucu göze alarak, gereğini yapabilmek için çiğ
yememiş olmak gerekir!.. Karnın ağrımayacak!..

Bağırıp çağırmakla bu işler geçiştirilemez! Hodri meydan. Yalan diyorsam,
Bülent Arınç’ın yalancısıyım!..

Bütün  bu  hukuk  dışı  olgular  karşısında,  hükümetin  yaptığı  savunmaya
bakın:  “Tutuklamayı isteyen savcıdır,  tutuklama kararı  veren ise hakim”
Yok yahu! Ne önemli açıklama yapıldı değil mi? Dilerseniz bu savunmayı,
Avcı’nın  iddiası  ile  birlikte  değerlendirelim.  Ne diyordu  İstihbaratçı  Avcı:
“Son 6-7 yıl içinde hakim ve savcılığa alınanlar değiştirilmedikçe bu işler
düzelmez” Bu iddiaya ne diyorsunuz dendiğinde ise; “Konu yargıya intikal
etmiştir,  bu  konuda  konuşmak  yargıyı  etkilemek  anlamına  gelebilir”
diyerek susmuştu hükümet!…

Artık  hükümetin  ne  diyeceğini  bilmeyen  kalmadı.  Asıl  hükümet  adına
konuşan “yandaş medya” ne diyor, onları dinleyelim: “Evli bir kadınla
yasak  aşk  yaşıyordu.”  Bak  sen  şu  işe,  “imam  nikâhı”  bile  yokmuş
koskoca müdürün!..

Öyleyse bu “yandaş medya” benim soruma da cevap versin bakalım.
Basına yansıdığına göre; Suat Bey’in kayınpederi Başbakanlık danışmanı
beyefendi, hâlihazırda 3 eşlidir. Hazret inşallah sünneti yerine getirmek için
diye söze girip, “Benim niyetim dördüncüye kadar gitmektir” demişti. Bu
durumda her bir eşi ile olan ilişkisine, diğer eşleri açısından bakıldığında, o
eş için “evli bir adamla yaşıyor” denebilir. İş Hanefi Avcı’ya gelince, her
biri ahlak zabıtası kesilenler, buna ne diyecekler bakalım? Damadın düzgün
Türkçesiyle açıklama yapması gerekmiyor şimdi. Twiter’dan iki satır yazsa
da yeter!..

Sonuçta  Avcı  da  onların  eski  bir  arkadaşı.  Belki  o  da  4  evliliğe  karşı
değildir! O da sünneti yerine getirmek için Kezban öğretmene, imam nikâhı
kıymış olabilir! Bu durumda hangi biri, ötekini eleştirebilir ki? Bunu neden
anlattığımı  söylemeden geçmeyeyim isterseniz.  Kötü bir  olayı  bir  başka
kötü  olay  ile  açıklamak değildir  niyetim.  Benim derdim,  Avcı’yı  yargısız
infaz  edenlerin,  “çifte  standartlı”  beyinlerinin MR’ını  çekip,  ellerine
vermektir. Onlar için röntgen yeterli değildir. Kafalarının içinde objektif ve
adil hiç bir şey olmadığını kendileri de görebilsinler!…

Oğlum: “Baba bu hafta Şili’deki maden kazasını yaz. Zonguldak’taki ile de
karşılaştırma  yapma  sakın;  Bizdeki  kaza  için  “kaderdi”  deyip  geçersin,
Şili’deki madende Bolivyalı bir işçiyi devlet başkanları, Evo Morales gelip
izlemiş.  Sana ne,  fazla  detaya girme? Kafes  Eylem Planı  neyine  gerek,
anlattıklarına sanki inanmıyor musun?” dedi. Ailenin diğer üyeleri, başları
ile  tasdik  ettiler  bu  saçma  fikri!  “İnanmaz  olur  muyum,  elbette
inanıyorum, inandığım için yazıyorum çocuklar, olur mu öyle şey”
diye  cevap  verdim.  Oğlum  kafasını  sağa  sola  sallayarak,  elimdeki



kumandayı almaya çalıştı. Artık kumanda da bende değildi. Hükümet gibi
olmuştum, sadece bağırıp çağırıyorum evin içinde!..

Kısa süreli bir suskunluktan sonra: “Korkmuyor musun baba?” diye sordu
çocuklardan biri.  Tereddütsüz bir  şekilde: “Korkmaz olur muyum hiç,
korkuyorum hem de ne biçim” diye yanıtladım o korku saçan soruyu.
“Ne kadar korkuyorsun?” soran olmadı ama bu soruyu da sorulmuş gibi
“herkesten  daha  çok”  diye  yanıtladım.  O  anda 16.  yüzyılda  Katolik
kilisesinin kara listeye aldığı Portekizli Antonio Ferreira’nın sözleri geldi
aklıma. Yüksek sesle: “Korkuyla yazıyorum, korkuyla konuşuyorum;
korkuyla  sesleniyorum  kendime;  endişe  etmekten  korkuyorum;
dilimi tutmaktan korkuyorum”0 diyerek salondan uzaklaştım!…

İçime  doğduğu  için  söyleyeyim  bari.  Ben  de  korkuyorum  ama onlar
benden daha çok korkuyorlar!..
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İMPARATOR DA KORKUYOR!
Türban istismarı  ile 8 yıldır  beslenen AKP’nin,  samimiyet  sorgulaması
nihayet başladı. AB’nin yüksek sesi, Yeşiller Partisi Başkanı, “Bebeğim
buraya kadar”  diyerek,  Erdoğan’ın AB macerasının  sonuna  gelindiğini
açıkladı. Bu ilk işaret fişeği sayılabilir. AKP zaten AB’ye girme konusunda
hiçbir  zaman samimi  olmamıştı.  Öyle  ki, AB konusunda samimi  olduğu
kabul edilse, bu defa türban konusunda samimi olmadığını kabul etmek
gerekecek! Ne yaman çelişki değil mi? 

AB’ye  üye olarak  alınmasak  da Avrupa İnsan Hakları  Sözleşmesi’ni
imzalamakla, Avrupa  İnsan  Hakları  Mahkemesi’nin  (AİHM) yargı
yetkisi’ni  kabul etmişiz  bir  kere.  Hem öyle bir  kabul  etmek ki,  türban
konusunda  yeni  yasa  çıkartsak  ve  bu  yasanın  anayasaya aykırı
olmadığını,  Anayasa  Mahkemesi’nin  yeni  seçilecek  üyeleri  çoğunluk
kararı  ile  kabul  edilse  de  durum  hiçbir  şekilde  değişmeyecek!  Çünkü
Anayasamızın 90. maddesine göre, uluslararası sözleşmelerin anayasaya
aykırılığı  ileri  sürülemeyeceği için  öncelik  bu  sözleşmeye  verilecek.
Doğal olarak, sözleşme içinde geçen  mahkemeye ve onun kararlarına
karşı başvurulacak bir yer de yoktur! Umarım bu konu artık anlaşılmıştır.
Ne kötü öğretmenim değil mi?.. Haftalardır aynı konuyu anlatıyorum, kaç
hafta daha anlatacağımı bile kestiremiyorum!.. 

AİHM’nin  kararları  ortada  durdukça,  bundan  böyle  ‘türban’  ile  ilgili
verilmiş olan kararları göz ardı ederek, değiştirmeye teşebbüs etmek bile
mümkün değildir!..  Aksi  halde AB’ye elveda demek zorunda kalırız.  Bir
“türban” nedeniyle “muz cumhuriyeti” muamelesine tabi tutulabiliriz.
Böyle bir bitişi,  Humeyni’ye aşık ve Atatürk’ten nefret eden kızlarımızı
tatmin etmek için kabul edecek değiliz herhalde!.. Ne var ki, AKP’nin de
AB’ye girmek gibi derdi olmadığı anlaşıldı şimdi. Bu konudaki samimiyeti
“alacaksanız alın, yoksa bizi oyalamayın” demesinden belli değil mi?.. 

AKP’yi iktidara getiren en önemli vaat, kamusal alanda türbanı serbest
bırakmaktı.  Hiçbir  zaman akıldan çıkartmamamız gereken “parametre”
bu  olmalıdır.  Türbanı  vaat  edildiği  gibi  kamusal  alanda  serbest
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bırakamaması ise AKP’nin, aynı zamanda işine de gelmiştir. Bu durumdan
şikâyetçi  olduklarını  sanmayın!  Bu yapay sorunu  çözmek  bahanesi  ile
devlete çeki düzen verme işini gündeme getirdiler. Hakimler ve Savcılar
Yüksek  Kurulu’ndan  Anayasa  Mahkemesi’ne,  oradan  Danıştay’a  ve
Yargıtay’a  kadar  yargının  tepesini  budayıp  yenilediler.  Bu  eylem ülkede
kuvvetler  ayrılığını yok  ediyor.  Bu  kadarla  kalmayan AKP, TSK’nin
kozmik odalarına da girerek, paşaları sabah akşam içtimaa çekti, bu bir
gerçektir.  Onlara  bu  olanağını  sağlayan  türban  değil  mi?  Nitekim
gelişmeler hala da bu yönde ve hızla ilerlemektedir! Bağımsız ve Tarafsız
Yargı da tehlikededir!.. 

Gelelim türbandan siyasi yarar sağlama şeklindeki en can alıcı yanına.
Hükümet, sabırsızlık gösterenlere “türban sorunu”nun çözümü için, yeni
bir hamle daha yapılması gerektiğini söylüyorlar. Son hamleye sıra bir türlü
gelemiyor.  Bu  kısır  döngü  içinde,  oylar  zaten  çantada  keklik. AKP’nin
türban ile  başı  bağlanan muhafazakâr tabanı,  bundan böyle bu oyunun
dışına çıkamaz artık! AKP’nin baş aşağıya düşüşü ile birlikte, türbandan
nemalananların  da  bütün  hayalleri  yıkılıp  gider.  Bu  nedenle,  biraz  da
şartların  dayatılması  ile  oluşan  bu kader  birliği içinde,  sonuna  kadar
birlikte gitmek zorundadırlar. Bu zorunlu dayanışma sıradan halkın değil,
sıra dışı kalanların bir problemidir!.. 

Mevcut durumu en yararlı şekilde değerlendiren AKP yönetimi, sorunu söz
verdiği  şekilde  çözmek  yerine,  iyice  çözümsüzlüğe  iterek  gündemde
tutmak daha çok işine gelir. Nitekim üçüncü seçimlere kadar bu şekilde
geldik!.. 

AKP şimdi bu necip millete ne vaat edecek? 

Elbette  ki  yine türban sorununu  çözmeyi.  Seçmenlerine,  “Yüzdük
yüzdük, kuyruğuna kadar geldik, burada bırakamazsınız” diyecek.
Yine  belli  bir  kitle  peşlerine  düşmek  zorunda  kalacak.  O  beklenen  bir
gelişme.  Sonuçta  bu  bir kader  birliğidir.  Ayrıca türban nedeniyle
kullanılan insanların,  yüreğine de bizim ki  kadar  korku salınmıştır!  Bir
taraftan türban karşıtlarına, belirli bir dozda korku enjekte edilirken, diğer
yandan asıl korkutulanlar, türban nedeniyle sömürülenler olmuştur. Onlara,
“Biz  iktidardan  düşersek  yandınız”  denildiğine  ben  yürekten
inanıyorum. O insanlar; AB, CHP, TSK ve isimlerini yazmaya, bu sayfanın
yetmeyeceği bir sürü örgütlü dinamik güçle, yoktan yere düşman(!) hale
getirildiler!.. 

İktidardan düşmüş bir AKP, onlara nasıl sahip çıkabilir ki? Erbakan Hoca’yı
getirin gözünüzün önüne. AKP iktidar olmasaydı, büyük olasılıkla zindanda
olacaktı  muhterem!  İşte türban nedeniyle  militanlaştırılıp  ortalığa
salınanlar da bu masal ile korkutulmaktadır. Korku ile korkutulan kitleler,
hiç kuşku yok ki,  sağlıklı  düşünemezler!  Bu nedenle,  önlerini  berrak bir
şekilde görmedikçe ve güven duygusunu hissetmedikçe, durdukları yerde
bekleyecekler. Onların da başka çaresi yok gibidir!.. 

Laik  düşünceyi özümsemiş  çevrelerle,  gereksiz  yere  zıtlaşmaya
sokulanlar,  daha  geri  mevzilere  düşmemek  için  dişlerini  tırnaklarına
takarak, mücadele etmek zorunda kalıyorlar.  Bunu net olarak görmemiz
gerekir.  Kılıçdaroğlu’nu  “fırçalayan”  o  güzel  hanım  kızı,  yırtıcı  bir



“kaplan” haline getiren başka hangi duygu ve düşünceler olabilir? Önce
onlara  bir  şey  yapılmayacağının  güvencesini  vermek şarttır!  Bunun için
yapılması  gereken  iş,  türbanı  kamusal  alanda  serbest  bırakmayı  vaat
etmek  olamaz  elbette. Hukukun üstünlüğüne saygılı  davranılacağına
dair verilecek olan söz, en temel güvence olacaktır kuşkusuz… 

Bu çerçeveden bakıldığında, siyasal bir simge olan türban, AKP ile AB
arasında kalan bir sorundur sadece. Bırakın onlar sorunu kendi aralarında
çözsünler. CHP’nin bu tartışmaların içindeki yeri,  hakemlik yapmak bile
değildir!.. 

Ve nihayet, toplumsal konularda çözümler üretmenin, siyasal partiler için
bir ödev olduğunu vurgulamak gerekiyor. Bu bağlamda türbanı, bireysel
hak ve özgürlükler temelinde ele aldığımızda, dini bir zorunluluk değil,
din dışı bir kör inanç ve sadece bir siyasal tercih olarak kabul etmemiz
gerekiyor. Ortak payda da bu noktada bulunacaktır… 

Türbanın siyasi  bir simge olduğunu başbakan da kabul ettiğine göre,
olaya bu çerçeveden bakmak daha isabetlidir. Ayrıca bu konuyu en iyi bilen
uzmanlar, bu inancı dayanakları ile birlikte defalarca masaya yatırıp tahlil
ederek,  olması  gereken  yere  oturtmuşlardır.  Kanıtların  tümü ilahi
kaynaklardan seçilmiş olmasına rağmen, sonuç değişmemiştir. Şimdi bizim
bu  araştırma  konusu  için  uzmanlarına  değil  de, 20’li  yaşlarındaki  kız
çocuklarına mı inanmamız gerekiyor? 

Hal bu şekilde önümüze gelince, üretilmiş olan bu sorunun çözümü de
son derece kolaylaşıyor. Çünkü kamu yararı (genel ahlak, genel sağlık,
genel güvenlik vb.  gibi düşünceler nedeniyle) gerektirdiğinde, bireysel
hak  ve  özgürlükler  ölçülü  bir  şekilde kısıtlanabilir! Zaten  geçmişte
yapılanlar da aynı mahiyette değil miydi?.. 

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi, Danıştay ve
Yargıtay;  birçok  defa  bu  konuyu  görüşüp,  birbirine  yakın  gerekçelerle
benzer  kararlar  vermediler  mi?  Beyler!  Mahkeme  kararlarına  uymama
imtiyazı demokrasilerde  kimsede  bulunamaz.  Böyle  bir  imtiyaz
demokrasilerde hiç  bir  kişiye  veya  cemaate tanınamaz!  Bir  ülkede,  “şu
andan  itibaren  mahkeme  kararlarını  nasıl çiğneyebiliriz” şeklinde  bir
tartışma başlatılabilir  mi? Böyle bir tartışmanın kendisi, kamu yararına
aykırılık teşkil eder. Ayrıca böyle bir şey hukuka karşı saygısızlık etmenin
en  pervasız  şekli  değil  mi? Hukuku  dolanmayı taahhüt  edenlerin,
demokrasiye olan inancı her zaman ve her yerde sorgulanmaz mı?.. 

O davanın sanığı biz değildik ki? Şimdi sandalyesine oturalım!.. 

Bu  nedenlerle, sosyal  demokrat bir  parti  türban  tartışmalarının  içine
girip,  çözüm aramak  için  başrolleri  üstlenemez!  Çünkü CHP’nin  önüne
getirilen evrensel hukuki kriterlerine göre çözülmüş bir konudur! Bazı aklı
evvellerin, bu olay nedeniyle oy patlaması yapılacağına inanması ise ham
hayaldir. Bu alandan CHP’ye ekmek yedirmezler!! Aksine girişimler devam
ederse  eğer,  çok  daha  ağır  yaralar  almak  kaçınılmazdır.  Böyle  bir
macerayı denemek  ise  hiç  kimsenin  ne  hakkı,  ne  de  haddi  değildir.
Herkesin aklını başına devşirmesi gerekir!.. 



Fiili  dayatmalara boyun eğmeyi,  önerilen çözüme onay vermek olarak
kimse değerlendirilemez. CHP her  türlü  baskıya karşı  direnmek gibi  bir
zorunluluğu vardır. CHP’den beklenen: Başta laiklik ilkesi olmak üzere,
Cumhuriyetin niteliklerini sahiplenmektir. Hukukçu olmayan genel başkanı,
yanıltarak  bu  bataklığa  çekilmişlerdir.  Hiç  kuşku  yok  ki,  böyle  bir  tavır
baskılara direnememek şeklinde anlaşılmaktadır!  İşler bu noktaya kadar
gelince,  elbette  ki  en  büyük  baskıyı  yapacak  örgüt devlettir.  Devlet
gücünü  kullanabilen  hükümet,  çıkmaz  yola  sapabilir  de;  biz  buna  karşı
sadece  direneceğiz!  Bu  durumda  hükümetin  yaptığına  faşizmdir
diyeceğiz. Faşist bir uygulamayı meşru hale getirmek ise CHP’nin görevi
içinde olamaz ve asla da değildir!.. 

Hatadan  dönmek  de  bir  erdemdir. Özür  dilemek de  aynı  değerde  bir
davranış  sayılır.  Bu  ağırbaşlı  duruşu,  Türk  halkına  yeniden  hatırlatan
Kılıçdaroğlu olmuştur.  Şimdi ondan beklenen; CHP adına bir  kez daha
özür  dileyerek, bu  tartışmanın  dışına  çıkmaktır.  Çünkü  “zırva  tevil
götürmez”  böyle  giderse  hep  birlikte  batarız.  Battıkça  daha  fazla
batacağımız ise kesindir!..

 



PALAVRA
Siyasi mücadelenin temeline “silahlı mücadeleyi” koyan bir hareket, kısa
aralıklarla “ateşkes” ilan eder ve sivil halk içindeki uzantısı olarak bilinen
“toplum örgütleri” aracılığı ile sürekli “barış” yapmayı teklif ederse, bu
durumu doğru okumamız gerekir? Bu işte bir iş var demek gerekir!..

Terör örgütü, silahlı mücadeleden vazgeçmeye mi karar vermiş, yoksa ona
lojistik  ve  siyasi  destek  verenler,  işin  sonuna  mı  geldiler? PKK’nın
arkasındaki destekler,  “silahlı mücadele”yi daha fazla sürdüremeyecek
duruma gelmiş olabilirler! Silahlı mücadeleyi esas alan bir strateji, biz
fark  etmesek  de  günümüzde  geçerliliğini  yitirmiş  olabilir. Silahlı
mücadele ile amaçlanan gayenin, bundan böyle, başka bir yoldan elde
edilmesine karar verilmiş de olabilir? Ortaya bir sürü soru ve yanıt dökülse
de  sonuçta  hepsi  aynı  kapıya  çıkıyor. PKK eskiden  olduğu  gibi  rahat
değildir!..

ABD’yi,  yeniden tasarlamak istediği Orta Doğu’da, en çok zorlayan ülke
kuşkusuz Türkiye’dir. Önce bu gerçeği kabul etmek gerekir. Emperyalistler
ülkemiz yönetimi üzerinde son derece etkili oldukları halde, istedikleri yere
hala  gelemediler.  Akademisyenleriyle,  siyaset  adamlarıyla,  medya
organlarıyla, sabah akşam halkı bombardıman ettiler. Buna bir diyeceğimiz
yok. Ama yapmak istedikleri asıl işi, planladıkları zamana yetiştiremediler
bir  türlü,  bu da bir  gerçek.  Onların  acelesi  bu  yüzden,  acelesi  olan biz
değiliz! Dünyanın en önemli enerji kaynaklarını barındıran bu petrol ve
doğalgaz  denizine,  hala  güvenilir  bir  bekçi yerleştiremediler.  Kendi
“coni”leri ise  iyice  huysuzlanmaya  başladılar.  Evlerine  dönmek  için
sabırsızlık içindeler…

Oysa Türk halkının derdi, onların yarattığı gerilime bağlı değil. Halkın birinci
sıradaki sorunu, açlık ve yoksulluğun üstesinden gelebilmek. Arkasından
sağlık,  eğitim ve güvenlik sorunları geliyor. Atadan kalma üretim tarzı,
kum  taneleri  gibi  avuçlarımızın  içinden  akıp  gitti.  Ahırlarımızın  içinde
hayvanlarımız bağırmıyor sabahları. Kahvaltıya gelen süt ürünleri bile ithal.
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Tarlalar  yıllardır  ekilmiyor,  ekilenler  pazarda  para  etmiyor.  Traktörler
yedieminlere teslim edilmiş, köylünün evleri haciz tehdidi altında!..

Tavuklarına  yem  vermek  için  erkenden  kalkan  vatandaşa,  sabahtan
başlayarak akşama kadar TV dizileri gibi satılan ya türban, ya da Kürt
meselesi!  Halkın gerçek gündeminde ise hiçbir  zaman bu iki  kavramın
yeri  olmadı.  Her  ikisi  de yapay,  her  ikisi  de  masa  başında  üretilerek,
kahvaltı soframıza kadar getirilmiş alışık olmadığımız yemekler gibi!..

Oysa büyük planın mimarlarının hedefi başka. Onların istediği, Türkiye’nin
ulusal birlik ve  bütünlüğünü bozmak! Ancak o zaman bu topraklarda
istekleri  gerçekleşebilir.  Parçalanmış bir  Türkiye’den türetilmiş,  küçük ve
uydu bir devletçik, ABD’nin ve AB’nin isteklerini ancak o zaman yerine
getirebilir!  Dikkat  edilirse,  son  yıllarda  milliyetçilik öcü  olarak  bir  tek
Türkiye’de gösterilmektedir. Ne hikmetse, şu anda Irak için istenen ulusal
birlik, Türkiye için tehlikeli madde gibi sunulmaktadır. Aynı konu, gece
gündüz üç vardiya halinde Kıbrıs  için  de işlenmektedir.  Hiç  düşündünüz
mü,  Kuzey  Kıbrıs’ta  kurulmuş  devletin  tanınmamasının  nedeni  nedir?
Parçalanmış birçok devletten ortaya çıkartılmış onlarca yeni devlet varken,
Kıbrıs’ın bütünlüğü için bu kadar direnmek, bu kadar inat etmek, acaba
nedendir?..

Bazı  ülkeleri parçalamak için  kullanılan milliyetçilik, bazı  ülkelerde
bütünlüğü sağlamak için kullanılan bir tutkal. Türkiye’de, milliyetçilik
her  iki  amacı  elde  etmek  için  hala  revaçtadır.  Bir  yandan  “Kürt
milliyetçiliği” kaşınarak, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ülkeden
koparılmak istenirken,  öte  yandan  buna  karşılık  olarak,  etnik  temele
dayanmayan, Atatürk  Milliyetçiliği ile ulusal  bütünlük  korunmak
çalışılmaktadır. Türkiye ilginçlikler ülkesidir. Tuhaf ama gerçek, milliyetçiliğe
karşı  milliyetçilik  bir  tek  bizde  savaş  halindedir.  Milliyetçiliği  gözden
düşürebilecek  tek  olgu  ise, dindarlık  kisvesi  altında  yürütülen
ümmetçiliktir. Din  ve  dince  kutsal  sayılan  bütün  değerler,  bu  yüzden
insafsızca savaş alanına sürülmektedir… Bundan beklenen yarar, yükselen
milliyetçiliğe  karşı,  ümmetçiliğin  panzehir etkisidir.  Ümmetçilik,  aynı
zamanda ilahi bir  kaynaktan  beslendiğinden,  halka  daha  kolay
anlatılabilen, yabancı olmadığımız bir kavramdır!…

Dünyanın tanımadığı ve hiç bir zaman da tanımayacağı “kesin” olan KKTC,
fiilen Türkiye’ye ait  bir  toprak parçasıdır.  Biz  de bu gerçeği  en az ABD
kadar  kabul  edelim  artık.  Geçenlerde TSK’ni  Kıbrıs’ta  “işgalci”  olarak
gösteren  karar  tasarısını  anımsayınız. ABD  Temsilciler  Meclisi’nde
yaşanmıştı  bütün  bu  gelişmeler.  Karar  durup  dururken  alınmış  değildi.
Bizim  için kazık etkisi  yapan  bu  sürpriz  kararı,  salt  İsrail  ile  bozulan
ilişkilerimizle  açıklamak  pek  inandırıcı  değildir.  İsrail  sadece  bir  bahane
olabilir. ABD Irak’ta kendi işgaline son verince, bize de diyebilir ki? ”Siz de
Kıbrıs’taki işgalinizi sona erdirin artık. Kıbrıs AB üyesi bir ülkedir,
soydaşlarınız için ise bundan böyle endişelenmenizi gerektirecek
bir olay yaşanamaz bu yerde.” Buyurun çıkabilirseniz çıkın işin içinden.
Türkiye’den bu yöntemle ilk toprak parçası kopartıldı mı? Direncimiz de
testi gibi kırılıp düşecek ayaklarımızın üstüne!..



Ondan sonrası kolay; önümüze Sovyetler Birliği, Almanya, Yugoslavya ve
Çekoslovakya örnekleri getirilecek. Hemen ardından “Sizin bu ülkelerden
farkınız, özelliğiniz nedir?” denecek! Hukuki sebepler ise çok önceden
hazırlanmıştı.  Onlar  da mı  ne dediniz?  Hemen yanıtlayalım.  Zaten sözü
getirmek istediğim yer de burasıdır: Ulusların kaderlerini tayin hakkı
ile ilgili evrensel ilke, Türkiye tarafından36 yıl önce imzalanmış olmasına
rağmen,  yakın  zamana  kadar TBMM’nde  görüşülmemiş  olan  ve  adına
“ihanet  yasaları” da  denilen  yasalar,  bu  dönemde  görüşülüp
çıkartılmıştır. Gözünüz aydın olsun!..

Apo’yu lider olarak hangi halk için hazırlıyorlar? Pek çok eyaletinde idam
cezası olan ABD, idam cezasına karşı olduğu için mi Apo’nun asılmasını
önledi?  Kütlerin  “serhildan”  adı  verilen, sivil  itaatsizlik  eylemleri  ile
sabrı  sınanan  hangi  ulustur? PKK’lilerin Habur’dan  yurda  girişlerinde
yapılan  bir  prova  değil  miydi? Yerel  yönetimleri güçlendirilip,  geniş
yetkilerle  donatmak  bir  “ihtiyacın”  karşılığı  olsa  gerekir!  Bu  yasaların
çıkartılmasını isteyen kimlerdir? Soruları biraz daha uzatabiliriz. Fazlasına
gerek  yok;  çünkü  bir  adım  sonrası özerkliktir. O  da  daha  şimdiden
seslendirilmeye başladı. Başbakan, çatışma çıkmasın diye vaktiyle NATO
kuvvetlerini  o  bölgeye  çağırmayı  önermişti!  O  konuya  da  alıştırılmış
kulaklarımız. Yangını tutuşturması için sadece küçük bir kıvılcım kaldı…

Kandırılmış çocuklar ile kadınlar, canlı  kalkan  olarak, böyle  önemli
günlerde elbette  ki  en  önde  yürütülecekler.  Aynen Filistin örneğinde
olduğu  gibi.  Bu masum gösterileri  yapanlar  arasına  karışmış  olan
gerillalardan, sivil  halkın korumak için çok  “özel”  bir  çaba içine
girmeleri  beklenir!  Meşru  savunma  durumuna  düşürülen  askerler,  artık
komutandan emir gelmesini  bekleyecek değil  herhalde.  Böyle haksız bir
saldırıya kuşkusuz onlar da karşılık verecekler! CNN, BBC ve daha pek
televizyon  kanalı,  Körfez  Savaşı’ndaki  gibi  canlı  yayın  yapacaklar
çatışmanın başladığı yerlerden. Sanki “Türk askeri, sivil Kürtlere ateş
ediyor;  bu bir  soykırım”  çığırtkanlığını  yapacak adam mı  kalmadı  bu
memlekette?  Zaten  bu  operasyon, 1915’te  Türklerin  Ermenilere  yaptığı
soykırımın aynısı  gibi!  Buyurun  bakalım  şimdi  hangisini  istersiniz?
NATO’mu girsin devreye, yoksa Birleşmiş Milletler’in askerleri mi? Siz
seçin…

Ben  bu  oyunun  sonrasını  ezbere  biliyorum.  Olacaksa  “plebisit”0 olsun
daha iyi. Halkoyunu istemem, nedense 12 Eylül’de ondan nefret ettim. Bir
de  bakacaksınız  oylamadan  önce, İmralı’  sonuçların  açıklanacağı
duyurmuş.  Flaş  haber!..  Kürt  halkının  kararı,  tok  sesli  bir  “avukat”
tarafından  el  yazısı  ile  yazılmış  kâğıttan  okunuyor:  “Başkanımız  bütün
dünyaya ilan eder ki, kaderimizi Kuzey Irak’taki Barzani (Kürt) Yönetimi ile
birleşme yönünde tayin ettik.  Bu  halkımızın  ezici  çoğunluğunun iyice
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 Plebisit: Referandum.



düşünerek verdiği bir kararıdır. Her iki taraf için hayırlara vesile olmasını
isteriz!”  Daha  sonra  sandıklar  da  açılır  mı,  onu  bilemem.  İtiraz  eden
olacağını  da  sanmam  bu  demokratik  gidişe!!  Seçim  Kurulu  tarafından
açıklanan kısmın ise çok farklı olacağını aklımdan bile geçiremem!…

Hazır  elleri  değmişken,  Alevilerin  sorunları  da  ele  alıp  çözmeye
başlayabilirler.  Alevileri etnik olmasa  da,  dinsel kalıplarla
tanımlanabilmek çok zor değil.  Belki de onları ulus bilinci ile  harekete
geçiremezler, kim bilebilir? Bu yüzden düşünce kuruluşları marifetiyle,
onlar için başka projeler hazırlamıştır! Örneğin, Alevilerin etnik yanlarını
kaşımakla istenilen sonuç elde edilemezse, biraz çarpıtılmış tarih, birkaç
tanınmış bilim  adamından ödünç  olarak  alınmış  makale  ile  işe
başlanabilir.  Üstüne Dersim masalları  ile  süslenmiş, soykırım sosu  da
katıldı mı oldu bu iş. Alevilerin ileri gelenleri dilerseler, onlar için Dersim
Eyaleti’nde  bir  devletçik  bile  kurulabilir.  Bu  öneri  Alevi  dedelerine
inandırıcı  gelmezse,  her  bir  köylerine  cami  yaptırılıp,  başka  bir  bahara
kadar bekletilebilirler. Zira onlar elindeki bağlama çok tehlikeli değildir!..

Bundan sonra beklenen gelişme,  Ermenilerle  ilgilidir!  Onların  da acelesi
var. Allah’tan o vakitler, Ermenistan’ın bizimle sınırı kalmayacak! Kürtlerle
bir araya gelip, kardeşçe halletsinler.. Böylece “Alican” sorunu da, bizim
açımızdan çözülmüş sayılacak! Komşuları ile sıfır sorunlu bir ülke olunca,
yeme de yanında yat! Ağrı dağının hangi yakası Kürtlerin olacak, hangi
tarafı Ermenilere kalacak, bizim sorunumuz değil!..

Köylü Mehmet Ağa’nın kafasını asıl karıştıran bu konulardır. Türban değil!..

Açıkça söylemek gerekirse, bu büyük projeyi Türk halkına anlatmakta en
çok zorlanacak toplum mühendisleri olacak. Yıllarca çalıştılar da, Türk
halkını daha bir türlü istenilen kıvama getiremediler. Dolayısıyla aldıkları
ücretleri de hak etmiş sayılmazlar! Bu nedenle bu bayanların ve beylerin,
düşmana daha çok borçları var. En tehlikeli işlerle uğraşmaları bu nedenle
olsa gerekir…

“Eğri oturup doğru konuşalım” şeklinde bir deyiş var ya, dilerseniz biz
de öyle bitirelim. Bu halkın gerçek gündemi,  ne “türban” ne de “Kürt
meselesi” olmadı hiçbir zaman! Birinci sırada, insan onuruna yakışır
şekilde yaşamak  için  asgari  koşulları  yaratma  mücadelesi  vardı.  İkinci
sırada ulusal güvenliğin sağlanması…

Gerisi baştan aşağıya palavradır!…



BARO BAŞKANLARININ DİKKATİNE (3)
Anayasa  Mahkemesi  üyeliğine  seçilirsem,  kesinlikle  başkana
arkadaş olmayacağıma söz veriyorum!..

ANAYASA MAHKEMESİ’NİN “DERİN” BAŞKANI

Anayasanın ilk  üç  maddesinin değiştirilebileceği  yönündeki  sözleri  ile
tartışma  yaratan  Anayasa  Mahkemesi  Başkanı,  Anadolu  Üniversitesi’nin
akademik yıl açılışı nedeniyle, Yunus Emre Kampusu içindeki Atatürk Kültür
Merkezi’nde  düzenlenen  törende:  ”Derin  devletten  bu  devlet  çok
çekti.  Fakat  derin  demokrasiden,  derin  özgürlüklerden,  derin
hukuk  devletinden  hiçbir  şey  çekmedi” demiştir.  Konuşmasının
devamındaki  cümleleri,  demokrasiyi  savunan herkes  söyleyebilir.  Onlara
bir diyeceğimiz yok…

Bizim üzerinde durmak istediğimiz “derin devlet” kavramıdır. Zira bugün
bu kavramı kullanan en yüksek mahkemenin başkanıdır. Bildiğim kadarıyla
“derin devlet”  diye  bir  örgütün varlığı  henüz  bir  mahkeme tarafından
saptanıp, hüküm altına alınmış değildir. Ama “derin devlet” yapılanması
içerisinde yer aldığı iddiası ile suçlanan ve halen yargılanmakta olan pek
çok  kişi  vardır.  Bu  bağlamda  “derin  devlet”  ile  anlatılmak  istenen,
devletin içinde yapılanmış yasal olmayan bir  örgüttür.  “Derin devlet”
nitelemesi,  tıpkı  eski  istihbaratçı  müdür  Hanefi  Avcı’nın  “cemaat
yapılanması” ile ilgili iddiasına benzemektedir! Nedense, “cemaat” ile
ilgili olarak ileri sürülen iddialara kulaklar tıkanmakta, “derin devlet” ile
ilgisi  olduğu  iddia  edilenler  ise,  derhal yargısız bir  şekilde infaz
edilmektedir…

Dilerseniz burada durup, Anayasamızın 138’inci maddesine bir göz atalım:

2’nci fıkra hükmüne göre; hiçbir organ, makam, merci ve kişi mahkemelere
“tavsiye ve telkinde” bulunamaz. 3’üncü fıkrada ise görülmekte olan
bir dava hakkında Yasama Meclisinde, yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili
soru sorulamayacağı, görüşme yapılamayacağı ve herhangi bir beyanda
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bulunulamayacağı hüküm  altına  alınmıştır.0 Zaten  bu  maddenin
konuluşundaki  amaç  da  Mahkemelerin  Bağımsızlığını  teminat  altına
almaktı.  Dolayısıyla başkanın “derin devlet” açıklaması  ile yaptığı  aynı
zamanda “mahkemelerin bağımsızlığı” ilkesini tanımamaktır!…

“Derin devlet” yapılanmasında yer aldığı iddiası ile halen yargılanmakta
olan pek çok şüpheliyi, peşinen suçlayan Kılıç’a bu yaptığı yakıştı mı? Bu
beyanı ile Haşim Kılıç masumluk karinesini de ihlal etmiştir. Bir yüksek
mahkeme  başkanının,  böyle  bir  beyanda  bulunabilmesi  ancak,  bir
mahkemenin “derin devlet” yapılanması hakkında karar vermesi ve bazı
kişilerin bu yapılanma içinde yer alarak, suç işlediklerinin  kanıtlanması
halinde  söz  konusu  olabilir.  Aksi  halde,  hem  Anayasa’nın 138’inci
maddesindeki yasak  ihlal edilmiş; hem de masumiyet ilkesi çiğnenmiş
olur.  Yasaların anayasaya aykırı  olup olmadıklarını  denetlemekle görevli,
yüksek mahkemenin başkanı,  anayasanın getirdiği  bir yasağı çiğnerse
buna ne denir?

Bakalım bu sefer ki benzetmeyi beğenecek misiniz? Zaten Haşim Kılıç’ın
mahkeme  başkanlığına  seçilmesi,  Anayasanın tecavüzcüsü  ile
evlendirilmesi gibiydi!..

Özal tarafından, Sayıştay denetçiliğinden alınarak, Anayasa Mahkemesi’nin
üyeliğine  getirilen  ve  oradan  da  başkanlığa  seçilen, hukukçu  kimliği
bulunmayan  bu başkan,  Anayasa’nın  değiştirilmesi  dahi  teklif
edilemeyen  ilk  üç  maddesinin  değiştirilebileceğini  de  söyleyerek,
devirdiği çamı, ikinci bir açıklama yaparak, kısmen düzeltmiş kabul edilse
de, bu son beyanı nedeniyle kesinlikle özür dilemelidir…

Hatta istifa etse daha da iyi  olur.  Hak etmediği  o  makamda fazlasıyla
oturmuştur.
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 ANAYASAMahkemelerin bağımsızlığı
MADDE 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar. Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun 
olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.
Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve 
hâkimlere emir ve talimat veremez, genelge gönderemez, tavsiye ve telkinde bulunamaz.
Görülmekte olan bir dava hakkında Yasama Meclisinde yargı yetkisinin kullanılması ile ilgili
soru sorulamaz, görüşme yapılamaz veya herhangi bir beyanda bulunulamaz.
Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır. Bu 
organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine 
getirilmesini geciktiremez.



BARO BAŞKANLARININ DİKKATİNE! (2)
Sayın Meslektaşım;

TBB’nin bugün ilan  ettiği  aday listesinden,  Anayasa Mahkemesi
üyeliği  için  aday  olduğunuzu  öğrendim.  Kısa  süreli  de  olsa,  bu
seçim  takviminin  en  iyi  şekilde  kullanarak,  demokrasi
mücadelemize  bir  katkınız  olabileceğine  inanıyorum.  Baro
başkanlarının seçeceği 3 aday adayı arasından, iktidar partisine
en  yakın  olanın,  milletvekillerince  seçileceğine  hiç  kuşkunuz
olmasın!

Yaşanmış  diğer  örnekler  bu söylediğimiz  en  somut  kanıtıdır.
Gerçekten bu görevi en iyi  şekilde yapacak olan arkadaşımız,  o
göreve seçilebilecek mi? Hiç sanmıyorum. Zira baro başkanlarının
oy kullanacağı seçime katılan adaylar hakkında, yeterince bilgileri
yok. Belki de bu iş için en iyi olan sizsiniz.  Belki de ben! Bunu
nereden  bileceksiniz?  Siyasi  duruş  ve  yakınlığa  göre  yapılacak
olan  bir  seçime,  seçim  denilebilir  mi?  Yeterlilik,  yüreklilik  ve
nitelik  böyle  bir  seçimde  güme  gider!  Sonunda  bakarsınız  hiç
tahmin  edilmedik  birine,  bu  görev  verilmiştir.  Tıpkı  Anayasa
Mahkemesi’nin  son  başkanlık  seçiminde  olduğu  gibi.  Diğer
sakıncaları yanında en azından böyle bir seçime “demokratik” bir
seçim denemez. Arkasında rejimi değiştirme niyeti bulunduğu son
derece açık olan, böyle bir oyunun parçası neden olalım? Bu oyunu
gören ve bozmak için çaba sarf eden adaylardır bizi temsil edecek
olanlar… İşe el koyalım!..

Gelişmeler  böyle  olacağına  göre, adı  “seçim” olan,  fakat  kendi
“atama”dan  farksız  olacak  olan,  bu  “oyunu”  bozmak  için,
şimdiden bir  şeyler yapabiliriz!  Benim aklıma ilk  gelen:  Adaylar
arasından Atatürk İlkelerine ve  evrensel hukuk değerlerine bağlı
olan 3kişiyi  seçilmek  üzere  Meclis’e  göndermektir.  Böyle  bir
durumunda,  onların  arasından  kim  seçilmiş  olursa  olsun,  oyun
bozulmuş olacaktır! Bu bağlamda, adayların ve Baro Başkanlarının
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aklına  gelen  başka  yöntemler  varsa,  onları  tartışıp
değerlendirelim.  Önce  aranızda  “öylesine” aday  olan
arkadaşlarımız  varsa,  onlar  gereğini  yapsınlar.  Sonrası  kolay
olacak…

Haşim Kılıç bile Anayasa Mahkemesi’ne başkanlık yaptıktan sonra,
aramızdaki  her  adayın,  bu  mahkemeye  üyelik  görevini  en  iyi
şekilde yapacağına hiç kuşkunuz olmasın. Önümüzdeki dönemde,
Anayasa  Mahkemesi’nde  aynı  zamanda  Yüce  Divan sıfatı  ile  de
yoğun işlerinin olacağı bugünden görülüyor. Seçilecek bir üyenin
gerektiğinde ne kadar önemli rol üstlenebileceği, geçmiş yılların
deneyimleri  ile  sabittir.  Bu  nedenle,  bu  önemli  görevi  en  iyi
şekilde   yerine  getirebilecek  arkadaşımızı  bulmak  ve
görevlendirmek   önünüzdeki  en  acil  v  e  savsaklanamaz  bir
ödevdir…

 
Daha önce çeşitli platformlarda da söylemiştim, “ben bu göreve
talibim” ve onu en iyi şekilde yapabileceğime de eminim. Lütfen
bu  bağlantıyı  tıklayarak  önceden  söylediklerimi  bir  kez  daha
okuyun.  Kim  olduğumu  başkalarından  değil,  benden  öğrenin.
Solculuğu  ve  hukukçuluğu  ile  övünen  bir  arkadaşınızım.  Satır
aralarında  gizlenmedim,  dedikodulara  asla  itibar  etmeyin.  Aynı
çabayı diğer arkadaşlarımızı tanımak için de yapın lütfen… Herkes
kendisi olmakla övünsün, referansı kendi olsun. Özgeçmişi içinde
kendini gizlemesin!..

Benim pek çok rakibimden en temel farkım: Tanıtım yazımda da
göreceğiniz  gibi  “alışılmış  olduğu  şekliyle”  hiç  birinizden  oy
istemiyorum!..

Dolayısıyla bu mektubumun, oyunuzu istemek amacı ile yazılmış
olmadığını da takdirlerinize sunuyorum…

Amacım:  Sayın  adaylara,  kişisel  egolarının  esiri  olmadan,
sağduyulu davranmalarını  hatırlatmaktır.  Tıpkı  Anayasa
Mahkemesi’nin  başkanlık  seçimlerinde  olduğu  gibi.  Duygusal
nedenlerle  (veya birinin inadına) kendilerine oy verip,  seçimleri
çıkmaza  sokarak,  sonunda  hak  etmeyen  ve  yakışmayan  Haşim
Kılıç gibi bir kişiyi başkanlıklarına seçmekle affedilmez bir hataya
düşmelerinin  önüne  geçebilmektir.  Üstüme  düşen  bu  uyarı
görevini,  en  iyi  şekilde  yerine  getirdiğimi  sanıyorum.  Baro
başkanlarımızın  böyle  bir  tuzağa düşmeyeceklerine ve  gerçekte
avukatları  nitelik  ve  nicelik  olarak   temsil  etmeyen  adayları
seçmeyeceklerine  yürekten  inanıyorum.  Şimdi  yetki  ve  görev
sizlerdedir. Kırk defa ölçüp bir defa biçmeniz gerekiyor! Oyları 36
kişi  üzerinde dağıtırsanız,  bu sözünü ettim tuzağa düşmeniz de
kaçınılmazdır!…

 
Kolay gelsin…



TECAVÜZCÜSÜNE VERİLEN KIZ!
Siyaset sahnemizin yeni yıldızı Kılıçdaroğlu, Avrupa’daki bir gazetecinin
sorduğu soruya:  “Türkiye’de laiklik  tehlikededir  diyemem, dersem
de  altını  dolduramam”  şeklinde  bir  yanıt  vermiş.  Anayasa
Mahkemesi’nin oybirliği ile  verdiği  karara  göre,  AKP  “laiklik  karşıtı
eylemlerin odağı” haline gelmiş bir partidir. İktidardadır o başka çelişki!
Bu durumdan daha büyük bir tehlike veya tehdit olabilir mi? CHP Genel
Başkanı,  Avrupa ziyaretinde iktidarı, pek çok konuda çekinmeden eleştirdi
ama nedense laiklik konusunda aşırı temkinli bir açıklama yapmayı tercih
etti. Sanırım genel başkan, Türkiye’yi şikâyet eden bir lideri konumuna
düşmek istemedi!..

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Anayasanın değiştirilmesi dahi
teklif  edilemeyecek  olan  ilk  3  maddesinin  (daha  iyiye  doğru  olursa)
değiştirilebileceğini  söylemiş.  Kendisine,  Kürtçenin ikinci  resmi  dil
yapılmasını  isteyen BTP’den başka,  destek veren olmadı.  İkinci  bir  dile
Anayasanın üçüncü  maddesi  engel!  Kılıç,  her  ne  kadar  daha  sonra
yaptığı bir açıklama ile yanlış anlaşıldığını söylemişse de ikinci açıklaması
fazla etkili olmadı. Zira başkanın fikrini kamuoyu zaten biliyordu! Başka bir
açıdan bakıldığında, Kılıç bu açıklamayı sanki Kılıçdaroğlu’nu yalanlamak
için  yapmış.  Bilindiği  gibi, laiklik  ilkesi de ikinci  madde ile  Anayasal
güvence altına alınmıştır. En yüksek mahkemenin başkanı, bu maddelerin
değiştirilebileceğini  söylediği  bir  ülkede,  hala  “Laiklik  tehlikededir
diyemem” demek açıklamaya muhtaç bir beyandır!..

Genel Başkan Kılıçdaroğlu, bu arada TBMM’nde Baykal ile bir de görüşme
yapmış.  Basına  yansıtıldığı  kadarıyla  görüşmenin  içeriği, Yargıtay
Başsavcılığı’ndan gelen “tüzük değişikliği ile ilgili yazı” imiş. Kılıçdaroğlu
böyle  bir  yazıdan  “haberdar  olmadığını”  söylemiş.  Sanırım  birileri
“Genel  Başkan  partiye  hakim  değil” inancını  yaymak  istiyor!  Bu
görüşme sırasında Baykal, bir fırsatını bulup, partideki “tekçi yapıya son
verilmeli”  şeklindeki  görüşünü  hatırlatmış!  Mimarı  olduğu  “tekçi
yapı”dan şimdi kendi rahatsız. Bu antidemokratik uygulamanın ilk kurbanı

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/tecavuzcusune-verilen-kiz/


olması  nedeniyle,  Baykal’ı Mithat  Paşa’ya  benzetenler,  yerden  göğe
kadar haklıdır…0

Üstüne üstlük, bir de il başkanlarının tamamı “Tüzük kurultayına gerek
yok” diye imza toplamışlar. “Üye olmak isteyen herkese kapıları açın”
talimatı  veren  Kılıcdaroğlu,  galiba  “parti  içi  demokrasi”yi  öyle  kolay
hayata geçiremeyecek. Baykal’ın bile şikâyetçi olduğu bu “tekçi yapı”yı
bir an önce dağıtmak şart oldu!..

***

MHP’liler, Ani Harabeleri’nde Cuma namazı kılmak üzere yola çıkmışlar!
“Hayırlı  Cumalar!”  Devlet  Bakanı  Egemen  Bağış,  Bahçeli’ye  “Maun
Suresi”ni  okumayı  tavsiye  ederek,  galiba  bu  namazın  “gösteriş”
amacıyla  yapıldığını  vurgulamak  istemiş.  Aldığı  yanıt  oldukça  sertti.
Bahçeli:  ”İlk olarak  Türk  vatandaşı  olsun”  ondan  sonra  konuşsun
demeye  getirmiş.  Eğer  Bağış,  surenin  tamamı  üzerinden,  ithamda
bulunmuşsa çok ayıp etmiş!.. Surenin tamamını aşağıya alıyorum…0

TSK’nın her kademesinden “yoktur” denilen JİTEM’in varlığını kanıtlamak
üzere,  Emekli  Albay Arif  Doğan, olağanüstü  bir  çaba  içine  girmiş.
“JİTEM’i ben kurdum” diyen Doğan, ölmeden önce “Ergenekon” ile ilgili
de ifade vermek istiyormuş! Bir adam, gereği yapıldığında kendinin de en
ağır  suçlamalarla karşı  karşıya  geleceği  böyle  bir  açıklama  yaparsa,
onun hasta olduğunu  anlamayanları,  ondan  daha ağır durumda kabul
etmek gerekmez mi?

Ahmet  Özal,  babası Turgut  Özal’ın  bir  “suikasta  kurban”  edildiğine
inandığını söyleyerek, savcılığa başvurmuş. Eski Jandarma Genel Komutası
Org. Eşref Bitlis’in ölümü de suikasttır diyenlere, oğlundan ilginç bir yanıt
gelmiş:  Suikastın arkasında kimin olduğu daha önemli  diyen oğul  Bitlis,
cinayetin sorumlusu olarak ABD’yi işaret etmiş!…

0

 Padişah Abdülhamit, sürgün cezasını onu Anayasa’ya koyan Mithat Paşa’ya 
uygulamıştır. http://tr.wikipedia.org/wiki/Mithat_Pa%C5%9Fa
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 MAUN SURESİ: Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı! İşte o, yetimi 
itip kakan, yoksula yedirmeyi özendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namaz 
kılanlara ki, Onlar namazlarını ciddiye almazlar. Onlar (namazlarıyla) gösteriş 
yaparlar. Ufacık bir yardıma bile engel olurlar.
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Saadet Partisi’nde de yollar ayrılmış. Sen misin listeye Fatih ile Elif’in
kayınpederini  koymayan?  Necmettin  Hoca’dan  zılgıtı  böyle  yersin.  Hadi
oradan, hadi hadi!..

***

Ahmet  Türk  “provokasyonların  olmaması  için  örgütün  bu  barış
sürecine zemin hazırlaması açısından silahlarını Türkiye’nin dışına
çekmesinde  yarar  var”  demiş.  Silahları  teslim  etmeye  Türk  de
yanaşmıyor. Abdullah Öcalan “İmralı ile Kandil arasına telefon hattı
çekerseniz  örgütü  yönetmem daha  kolay  olur” diyerek,  bu  küçük
isteğini hükümete iletmiş. İstediği yerine getirilecek mi göreceğiz? Ayrıca
Öcalan, Gedikli saldırısı  için,  “PKK’nın  yaptığı  kanıtlanırsa,  silah
bıraktırırım”  demiş. DTK  eş  başkanı Tuğluk’a  yaptığı  bu  açıklama ile
gerçekte PKK’yi  kimin  yönettiğini  herkes  iyice  anlasın  istemiş.  Öcalan
avukatları aracılığı ile iki de protokol önermiş. “Buradaki görüşmelerin
sonucunu, karşılıklı üzerinde uzlaşılacak iki protokol şeklinde ele
alıyorum. Biri “güvenlik boyutu” protokolü, diğeri de “demokratik
haklar ve anayasa” boyutu protokolü. Bu protokoller seçimlerden
sonra oluşacak parlamentoya sunulabilirler” demiş. Galiba İmralı’da
yapılan  görüşmeler,  ileride  inkâr  edilmesin  diye  bu  açıklama  yapılmış.
Zaten  görüşme  yapıldığını  da  inkâr  eden  yok.  Devlet  görüşüyormuş!?
Açıklamalara  bakılırsa,  Öcalan  “devlet  başkanı”  gibi  hareket  etmeye
başlamış,  bakalım sonu nasıl  gelir? Habur’dan bu yana “açılım”ın içini
bayağı doldurmuş hazret!..

Gündeme bir madde de BDP Genel Başkanı Demirtaş iliştirmiş. PKK’nın
şehir yapılanması olarak bilinen KCK operasyonunda tutuklanan belediye
başkanlarının, 18  Ekim’deki  duruşmada  salıverilmelerini  beklediğini
açıklamış. Bakalım hükümet bu ikinci küçük isteği yerine getirmek için
mahkemelerden ricacı olabilecek mi?

***

Tutuklanan Hanef  Avcı,  avukatının  hazırladığı  itiraz  dilekçesini  geri
çekmiş. Bence Avcı’nın bu hareketi itiraz dilekçesinden daha etkili. ‘F Tipi’
yandaş  basının  “delikanlıları”0,  kanal  kanal  dolaşarak,  Avcı’nın  suçlu
olduğunu kanıtlamak için adeta üstlerini başlarını parçaladılar. Bu çocuklar
“Masumiyet  Karinesi”ni  hukuktan  kaldırdılar.  Mahkeme’nin  verdiği
“Gizlilik  Kararı”nı  ise  hiç  tanımıyorlar.  Bu  baylar,  “polis  Avcı’nın
mahremine  girmedi,  biz  de  girmiyoruz.”  diye  diye  adamın  özel
hayatının  girilmedik  bir  yerini  bırakmadılar.  Gün gelir adalet onlara  da
lazım  olur.  Umarım  o  günler  çok  uzakta  değildir.  Galiba  soruşturma
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 Emre Uslu, Barış Özkan, Adem Yavuz Arslan ve Tarık Toros (BUGÜN TV), Önder 
Aytaç, Emre Uslu ve Mehmet Baransu (CNN TV) programlarda, Şamil Tayyar da 
(HABERTÜRK TV)’de bu yönde “görüşlerini“ açıkladılar.



dosyaları,  bir  tek  sanık  avukatları  için gizli.  Evraklar  birkaç  yandaş
gazetecinin elinde, her biri yardımcı savcı gibi. Silivri’deki Hanefi Avcı’ya
“Bir şeyin yoksa susma hakkını niye kullandın” diye sorma cüretini
gösterebiliyorlar. Susma Hakkını suçluluğun  bir kanıtı  gibi  sunan,  bu
haylaz ve haddini  bilmez takımına, anlaşılan bir  süre daha “dur” diyen
çıkmayacak!..

Terfileri  onaylanmayarak  izne  çıkartılan  “Balyoz  Davası” sanığı
komutanlar için Askeri Yüksek İdare Mahkemesi, oybirliği ile yürütmenin
durdurulması kararı vermiş. Görünüşe bakılırsa komutanlara dönüş yolu
açılıyor…

***

AB’ye üyelik koşulu olan basın özgürlüğü konusunda, Avrupa Güvenlik
ve İşbirliği Teşkilatı’ndan (AGİT) sonra devreye, Federal Almanya’nın en
büyük sendikası Verdi’ye bağlı DJU da girdi. Avrupa gazetecilerinin çatı
örgütü olan Avrupa Gazeteciler Federasyonu’nun (EFJ), kampanyasını
desteklediğini açıklayan DJU, “Türk gazetecilerinin hiçbir engelleme,
yıldırma ve tehditle karşılaşmadan, özgürlükçü ve demokratik bir
toplum adına görevlerini  yapmalarının sağlanması”  zorunluluğuna
dikkat çekiyor…

ABD Temsilciler Meclisi’nde, Başkan Nancy Pelosi’nin onayıyla,  doğrudan
Genel  Kurul’a  gelen  ve  “Türk  ordusunun  Kıbrıs’ın  Kuzeyini  işgal
etmeyi sürdürdüğü” şeklinde ifadelerin yer aldığı tavsiye niteliğindeki
karar tasarısı, kabul edilmiş. Stratejik Ortaklıktan, Model Ortaklığa terfi
ettirildiğimiz  bir  dönemde, ABD’nin  attığı  bu  esaslı  kazığı,  Bahçeli’ye
“Maun  Suresi”ni  okumayı  öğütleyen  Egemen  Bağış’ın,  nasıl
açıklayacağını göreceğiz!..

Washington’daki Amerikan-Türk Konseyi (ATC) Başkanı eski büyükelçi
James H. Holmes, “CHP’nin Deniz Baykal liderliği döneminde çok
katı  bir  biçimde  ABD  karşıtı  bir  tutum  içinde  olduğunu”  ifade
ederek, Kılıçdaroğlu’nun ABD’ye gelip, iki ülke arasında geçmişte yaşanan
kışkırtıcı  konuları  ele  almasının  “çok  olumlu”  olacağını  söylemiş.
Cumhurbaşkanı  Abdullah  Gül  ile  Tarabya  Köşkü’nde  görüşen  eski ABD
Başkanlarından Clinton,  Türkiye’yi  İslam ülkeleri  ile  yaşanan  sorunların
aşılmasında bir “köprü” olarak nitelendirmiş. Türkiye’yi düşünen yok tabi
ki…

Bu arada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi de Mavi Marmara
gemisi ile ilgili  soruşturma raporunu onaylayan tasarıyı kabul etmiş. 1’e
karşı 30 oyla kabul edilen tasarıya tek “ret” oyunu veren model ortağımız
ABD olmuş! Ortaklık buna denir işte!..

***

Geçen hafta içinde, bu konuların tamamı makineli tüfek mermisi gibi arka
arkaya gündeme sokulmuş.  Dileyen ilgi  duyduğu konu ile meşgul  olsun
diye  tabii.  Bir  yandan  bu  kadar  çok  konu  kısa  aralıklarla  gündeme
taşınırken, diğer yandan “cambaza bak” türünden bir iş mi çevriliyor diye
insanın aklına kötü şeyler geliyor. Örneğin, benim aklıma ilk gelen senaryo
şu: ABD’nin Irak’tan  çekilmesinden  sonra  kurulması  planlanan  kukla



“Kürt  Devleti”ne,  Türkiye’den  ve  diğer  komşularından  gelecek  olan
tepkileri,  en  aza  indirmek  için,  gündeme sokulabilecek  ne  kadar  başlık
varsa hepsi  ileriye sürülsün. Kalabalık  gündemi analiz  etmek öyle kolay
değil. ABD’nin bu son günlerdeki tutumunu, bu kaygılarıma kanıtı olarak
gösteriyorum. Öte yandan Öcalan’ın, PKK’yı İmralı’dan yönettiğine ilişkin
açıklamaların,  arka  arkaya  gündeme  düşürülmesi  ise muhatap kimin
alınacağı  konusunda,  bir  kamuoyu  oluşturma  çalışmasına  benziyor.
ABD’nin Kenya’dan paketleyerek teslim ettiği 35 bin kişinin katili Apo’yu,
neden  astırmadığı  şimdi  daha  iyi  anlaşılıyor!  ABD’lilerin  idam  cezasına
karşı olduklarından, olamaz kesinlikle. Zaten idam cezası, ABD’nin pek çok
eyaletinde uygulanıyor. Bir gün inatçı ve cahil Kürtleri yönetmek gerekirse,
Apo gibi  bir  cani  lidere ihtiyaç duyacakları  kesin.  O nedenle bu sorunu
daha o günlerden öngörerek, Apo’yu İmralı’da korumaya almış olmalılar!..

Bu  kafa  karışıklığı  sürerken,  CHP’nin  Cumhurbaşkanı’na  uyguladığı
“boykot” kararını kaldırması ve “laiklik tehlikede değil” şeklindeki
açıklamalar,  çok  daha  önemli  haberlere  kulaklarımızı  alıştırmak  için
yapılıyor olabilir!..

Sizce  de  öyle  değil  mi? 120 gün  sabah  akşam 26 maddelik  anayasa
değişikliği, 3 ayrı koldan anlatılmasına rağmen, pek çok kimsenin “neyi
oylamak için  sandık  başına  gittiğini  bilmediği”  inkâr  edilemez  bir
gerçektir.  Şimdi bu yoğunlaştırılmış gündem ile kafaları  allak bulak olan
böyle kişiler için ABD’li bilim insanları, garnitür türünden ayrı bir haber de
hazırlanmışlar: Dünya’ya 20 ışık yılı yani 193 trilyon km uzaklıkta, ilk defa
su ve yaşam koşulları bakımından çok elverişli konuma sahip bir gezegen
keşfedilmiş!!!  Çok  lazımmış… Kendi  ekseni  etrafında  dönmeyen Gliese
581-g adlı  gezegenin,  aydınlık  yüzü 70,  karanlık  yüzü -1 derece  imiş.
Araştırmanın  başında  bulunan  California  Üniversitesi  Astronomi  ve
Astrofizik  Profesörü Steven  Vogt,  dünyaya  benzeyen  gezegende  canlı
bulunma ihtimali için “Hemen hemen bundan eminim” demiş. 7 nesil
aralıksız  seyahat  edilebilse,  ancak  gezegene  gidilebileceği  de  hesap
edilmiş…

İstanbul  fethedilmeden  bir  gün  önce,  papazlar  toplanıp  meleklerin
cinsiyetini tartışıyormuş. Onların gündeminde Fatih yokmuş!.. Bu da onun
gibi bir şey. Bize de cinsiyetini tartışacağımız bir gezegen bulunmuş!..

Gündeme oturtulan bu maddeler arasından hangisini önemseyeceğimiz ise
bize bırakılmış!..

Bu  nedenle  de  durumumuz,  “tecavüzcüsü  ile  evlendirilen  kız”a
benzetiliyor!..0

0

 Bu benzetmeyi ilk defa ara sıra Cumhuriyet Gazetesi’nde yazılarını okuduğum 
Ercan Yeşilyurt’tan duydum.



Yıl 2010…
Yıl 2010…

Eylül’ün 29’u,  günlerden Çarşamba…

Hava parçalı bulutlu ama Ankara soğuk değil!

Birazdan açıklayacağım kararımı çok önceden vermiştim!

Ama önce küçük birkaç hatırlatma yapmalıyım:

Bugün Sanayi Bakanı Nihat Ergün neredeydi biliyor musunuz?

Ankara Sanayi Odası’nın toplantısında. Toplantıda neden Adalet Bakanı
Sadullah Ergin konuşuyor da o oturuyor. Hiç düşündünüz mü?

Beni asıl şaşırtan, bu haberi veren devletin radyo televizyon kurumu.

Adalet  Bakanı, sanayicilerin toplantısında,  Hakimler  ve  Savcılar
Yüksek Kurulu’na  yeni seçilecek üyeler hakkında konuşuyor…

Dişe dokunur bir şey dediği de yok.

Burası Türkiye!

Bu nedenledir herhalde, kimin eli kimin cebindedir belli değil!..

HSYK’nın yapısını değiştiren bu son anayasa değişiklikleri ile totaliter bir
rejim  inşa  ediliyor; bu  değişiklikle  “kuvvetler  ayrılığı” ilkesini  yok
edeceği herkesçe biliyor. Bu nedenle Anayasa Mahkemesi’nin en önemli
son mevzi olduğunu kabul etmek gerekir.

Bu  düşünceden  hareketle  diyebilirim  ki,  o  mevziiyi  demokrasiye  inancı
olmayanların eline vermemek gerekir...  

                                                                       ***

Anayasa  Mahkemesi’nin  deniz  kenarında  bir  tatil  köyü var  mı  onu
bilmiyorum…

http://cemilcan.gen.tr/2008/12/yil-2010/


Emekli olduktan sonra, hoşça vakit geçirecek başka yerleri de olabilir.  O
konuda da bilgi sahibi değilim.

(En) Yüksek Mahkemenin üyesi olma şerefini,  torunlarına miras olarak
kim  bırakmak  istemez  ki?  Böyle  düşünceleri,  her  hukukçu  aklından
geçirebilir. Bunu doğal kabul ediyorum!..

Arkadaşlarına   “şu  ortadaki  cübbeli  olan  babaannem  veya  dedemdir”
diyerek, hangi çocuk övünmek istemez ki?

Bu  soruların  tümünü,   tek  bir  “evet”  veya  “hayır”  ile  yanıtlayamam,
çünkü bu bir “referandum” değildir!

Anayasa Mahkemesi anayasal sistemi koruyan en önemli mevzidir. Orada
görev yapmak bir  hobi  gibi düşünülemez!..  Bunu akıldan hiçbir zaman
çıkartmamak gerekir...

***

Sanırım “giriş” için bu kadarı yeterlidir, dilerseniz başlayalım:

Sizin için alışık olmadığınız bir “özgeçmiş” hazırladım… 

Bilmenizi istediğim ilk şey: Ne geçmişimde ne de bugünümde  “Milli Türk
Talebe Birliği” ile “Akıncılar Derneği”nin katre kadar etkisinde kalmış
değilim! Bu dediğimin tam tersine bir açıklama bekleyenler,  şaşıracaktır
elbette! Bu yanımla her zaman, her  zeminde övünmüşüm. Ne onlardan
korkmuşum, ne de korku imparatorluklarından. Bunu da bir yerlere not
edin lütfen!..

Demokrasiye  bir  yaşam  tarzı olarak  inanırım.  Zaten  onu  yaşayarak
öğrendim.  Deneyimlerimi  kazandığım  derneklerden bir  kaçının  ismini,
özgeçmişime ekledim. Dileyenler oradan bakabilirler…

Üyeliğine talip olduğum yüksek mahkemenin başkanına karşı tavrım ise,
çok önceden netleşmiştir. 

Başkanın  raportörlerini  ise  hiç  mi  hiç  sevemedim,  soyadları  benimkiyle
aynı  olabilir!  Bu  sözüme,  onları  hukuki  olarak yetersiz gördüğümü  de
ekleyebilirim…

“Halkoylaması”  konusunda,  YSK üyelerinden  düşüncelerim  oldukça
farklıdır. Bana göre anayasa değişiklikleri (“Evet” oyları kayıtlı seçmenin
sadece %41.86’sı kadar olduğundan) halk oylamasında yeteri kadar oyu
alamamıştır. Bu nedenle geçersiz sayılmaları gerekir! 

“Ergenekon  Mahkemeleri”  hakkında  düşüncemi  de  çok  önceden
açıklamıştım.  Keyfi  tutuklamaları  2016’ya  kadar  engellemenin  imkânsız
olduğunu  yazdığım  bir  makale  ile  kanıtlamıştım.  Hatırlarsınız;  vaktiyle
siyasi iktidar, muhalefeti uyutarak, ihtiyaç duyduğu bazı yasaları bir gece
yarısı  operasyonları ile  çıkartmıştı!   O  zamanlar, muhalefetin
kabahatini  de yüksek sesle dile getirmiştim. Ne yazık ki beni dinleyen
olmadı.  Ergenekon  Mahkemeleri’nin  hukuki  dayanağı,  gerçekte  bir
tuzaktı  ve  bu  tuzak  muhalefetin  derin  uykusu sırasında  hazırlanmıştı!
İnanmayanlar 5 numaralı dip nota bakabilirler…

Eski İstihbarat Başkanı Hanef Avcı’nın, devlet içinde yapılanan “Cemaat
Örgütü” ile ilgili açıklamalarını fazlasıyla önemsiyorum. 



28 Eylül  tarihli  Cumhuriyet  Gazetesi’nde  kanıt  toplamakla  görevli
birimlerin  “kanıt  ürettiklerini”   okuyunca,   şok  geçirdim.  Gözlerime
inanamadım!..

Demokrasi  mücadelesine,  herkesin  gücü  oranında  omuz  vermesi
gerektiğine,  yüzde  yüz  inananlardanım.  Üzerime  düşen  her  görevi
kimsenin  “yap”  demesini  beklemeden,  seve  seve  yaptım  ve  yine  de
yapacağım.  Bugüne  dek  kimsenin  adamı olmadım,  olmaya  da  niyetli
değilim!..

***

Anayasa  Mahkemesi’ne  serbest  çalışan  avukatlardan seçilecek  olan
üyelik için aday adayı olduğumu artık söyleyebilirim: O üyelik için ben
de adayım!..

Geç  kalmış  değilim,  hiç  bir  şey  için  de  geç  kalınmamıştır.’  “Yeter  ki,
kararmasın sol memenin altındaki cevahir.”

Bu konuda ilk iki adımı attım bile:

Birinci adımım, “böyle önemli bir görev için kendini yeterli kabul ettiğime”
olan  inancımdı.  Bu yeterliliğimi, oldukça  uzun  bir  zaman  içinde
kazandığım için tartışmaya açmayacağım. Bilenler bilir. Bilmeyenler için ise
referans yaşam tarzımdır.  Bu konuda tevazu da gösteremeyeceğim, hiç
kusura bakılmasın! Zira gerekmediği halde gösterilen tevazu, “gerçekte
de öyledir” diye gösterilebilir, neme lazım?  Bence bu aşamayı her zaman
“pekiyi” derece ile geçtim…

İkinci adımım ise başvuruda bulunmaktı, onu da yaptım…

İkinci sırada müracaat eden aday benim zaten!.. 

“Hâlihazır da bu yüce mahkemenin senden daha iyi üyesi var mı?”
sorusuna  yanıtım,  üyeler  kusura  bakmasın  ama  “hayır  yoktur.”
Şeklindedir. Nedenini de söyleyeyim isterseniz: En azından ben, bir kurulda
çoğunluğu teşkil edenlerin, kendilerini yönetmek üzere azınlıkta kalanlara
oyunu verecek kadar saf değilim!..

Tam olarak “oyunuzu bana verin” de diyemiyorum. Zira demokratik
seçimlerde oyların çoğunu alanların, seçimi nasıl  kaybettiğini rektörlük
seçimlerinden çok iyi biliyorum!..

Bu  tür  seçimlerde,  oy  verenlerin  iradesine ne  kadar  değer  verildiğini
açıklamanın  da  sanırım  sırası  gelmiştir.  Ben  onu  şimdilik,  siz  değerli
okurlara  ve  başkanlara  bırakıyorum.  Bu  defalık  yanıtınızı,  oyunuzu
kullanarak verirsiniz sanıyorum!..

İktidar, seçilenleri mi konu mankeni olarak görüyor; yoksa  seçenleri mi?
Bunun  değerlendirmesini ve gereğinin yapılmasını da size bırakıyorum!..

Kendimle ilgili bir şey daha ekleyerek bitirmek istiyorum: Hiç bir makam ve
mevkide zerre kadar gözüm yok, olmayacak da. Bu tek taraflı ve açık bir
taahhüdümdür. Zira 10 yıldan fazladır emekliyim!..

Kısaca ve özetleyerek söylemek gerekirse; iş başa düştüğü için aday
oldum! Bu  zemini  en  doğru  şekilde  değerlendireceğime  yürekten
inanıyorum…



Üçüncü  sıradan aday  gösterilirsem  eğer,  seçileceğimden  de  eminim.
Çünkü Anayasanın 146. maddesinin 2. fıkrasına göre seçilecek olan üye
adaylarından daha şanslı sayılırım. Gerçekte onları seçecek olan Abdullah
Gül’dür ve oyların çoğunu alanları seçmek gibi bir huyu yoktur! Bu konuda
rektörlük seçimlerini anımsatmak sanırım yeterlidir!….

***

Anayasa Mahkemesi başkanından bayağı fazlalıklarım var!  Dilerseniz bir
ikisini söyleyeyim:

Ben hukuk fakültesi mezunuyum o değil, bir de saçlarımı parlatmak için
briyantin kullanmıyorum!.. Öyle şeylere ihtiyacım olmuyor!..

Bu  yazıda  “sayın” sözcüğünü  aradığınızı  fark  ettim!  Yazım  hatası
nedeniyle bir yere kaybolmuş değil. O sözcüğü son bir kaç yıldır malum
nedenle kullanmıyorum!..

Daha  dün  “uzun süreli  tutuklamalar  bugün mü başladı”   diyerek,
mevcut durumun normal karşılamamızı isteyen ve “Bugün için güvenli
bir adalet sistemi yok” diyerek, yakınan  Adalet Bakanı’ndan ise çok
çok üstünüm!..

Bir de bu nedenlerle aday oluyorum…

Başka yönlerimi de merak ettiğinizi tahmin ediyorum.

Bu merakınızı gidermek için söze “hukukun üstünlüğüne saygılıyım” ve
“evrensel hukuk ilkelerine bağlıyım” diyerek gireceğimi beklemeyin!
Onları herkes söyleyebilir…

Ben başka bir noktaya dikkatinizi çekmek isterim:

Dileyenler sicilime bakabilirler  ama  dosyam,  bilinen  bir  sicil  amirimin
elinde değildir.

İlkelerin yerine geçecek bir amirim olmadı,  hiçbir zaman ve olmayacak.
En azından bu kadarını burada rahatlıkla söyleyebilirim…

Her biri  altın  değerindeki  deneyimlerle dolu  54 tertemiz  yılımı  geride
bırakıyorum.

Asıl  beni  adam eden,   aldığım  eğitimler  değildir.  Öğretmenlerim  ise
“paylaşım”  sözcüğü  ile  yoğrulmaya  devam  eden  dostlarımdır.
Beğendiğiniz yanlarım, gerçekte onları temsil eder!..

Son birkaç yılda,  güzel  ülkemin “acil  servise” kaldırıldığını  görüyorum.
Onu  ayağa  kaldıracak  şeyin,  taze  kan  değil,   sol  duyulu yurttaşlar
olduğunu biliyorum. Görevin bu nedenle üstüme yıkıldığını hissediyorum!..

Gördüğünüz gibi huzurunuza dimdik geldim…

Öyle de ayrılacağımdan kuşkunuz olmasın. Oyunuzu almak için hiçbirinizin
önünde  eğilmedim.  Hiçbir  zaman  da  başımı  kimsenin  önünde
eğmeyeceğim. Buna şimdiden yemin edebilirim…

Bir  gün Anayasa  Mahkemesi’nden  üzerime  bir  görev  yıkılırsa,   bu
görevden asla kaçmayacağımdan eminim.  Siz de olabilirsiniz…



Sizi  bir  gün  hayal  kırıklığına  uğratırsam,  ilk  gördüğünüz  yerde  yüzüme
tükürebilirsiniz. Buna bugünden izin veriyorum.

Milletvekillerini  konu mankeni yerine  koyanlar,  er  veya  geç  hak  ettiği
dersi alacaklardır…

O konu da gündeme aldığımız ayrı bir işimiz olarak kalsın! 

Memleketi bu hale getirenler, en kısa zamanda ya halktan özür dileyerek
çekip gidecekler, ya da 73 milyonun huzurunda Demokratik Cumhuriyet
ilkelerine,  sonuna  kadar  bağlı  kalacaklarına  adam  gibi  yemin
edeceklerdir!

Onların da başka çaresi yok, bizim de başka yolumuz kalmadı!..

Bu ülkeyi  kimsenin “Savarona” yatı gibi kullanma hakkı yoktur!.. 

Av. Cemil Can

Anayasa Mahkemesi Üyeliği için

Aday Adayı!
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