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SUNUŞ	
Birinci ve ikinci e- kitaplarda “önsöz”ü uzunca yazdık.   
Üçüncü kitapta yerini boş bıraktık. 
Bu kitap için de yeni bir önsöz yazmaya gerek kalmadı.  
Birinci kitapta ne dediysek odur… 
“Son sözümüzü” ise söylemedik ama farklı başlıklar altında, değişik cümlelerle 
çok ima ettik. 
Anlayanlar anlamıştır... 
Birkaç kez söyledim: 
Yurttaşlık ödevinin gereğini yerine getirmek için yazıyorum. 
Çağdaş değerlere saygı, Atatürkçü düşünceye yürekten bağlılık ve yurtseverliğin 
yüklediği ödevlerden asla zorlanmıyorum. 
Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Bursu Nutku'nu “görev tanım belgesi” olarak 
kabul etmişim. 
Bu yüzden hiyerarşik üst tanımıyorum. 
Doğal olarak, bazı kişilerin altımızda olduğu iddiasında da değiliz. 
Son nefesimize kadar bu nöbeti tutmaya yemin etmişiz.  
Şimdilik elimizden bu kadarı geliyor... 
Çok değerli dostum; yoldaşım, arkadaşım ve ana-baba ayrı öz kardeşim Uygar 
Karsan’a, yoğun çalışmaları arasında bu e-kitabı da yayına hazırladığı için 
teşekküre hazırlanıyordum...  
Bir yerlerden duymuş olmalı ki çok kızdı bana. 
Neredeyse aramıza küskünlük girecekti… 
Ona, yerden göğe kadar hak veriyorum. 
Çünkü o da görevinin gereğini yapıyor. 
Bizim mahallede; hiç kimse, görevini yaptığı için bir yerlerden teşekkür 
beklemiyor! 
Öyle günlerde yaşıyoruz ki; bir kişi, yerine göre bir ordunun işini yapıyor… 
Herkes üzerine düşen görevi hakkıyla yapsa; Uygar’ın da işinin çok 
kolaylaşacağını biliyorum. 
Yeri geldiği için bu sitemimi yaptım. 
Çağdaş uygarlığa doğru; el ele, omuz omuza yürüyüp, hep bir ağızdan aynı 
türküyü söylediğimizde mutlaka kazanacağız… 
Çünkü biz haklıyız... 
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“BİLMİYORDUM” MAZERETİ KALMADI!.. 
AKP'nin Paralel Yapı, cemaatlerin Cemaat, muhaliflerin “F Tipi”, kendilerinin Hizmet 
Hareketi, yargı organlarının ise Fetullahçı Terör Örgütü olarak adlandırdığı 
örgütlenme; 23 Şubat 2016 günü bir hukuk metninde faaliyetleri esas alınarak tarif 
edilmiştir:  

“...yargı içinde geçmişte doğrudan bilinmeyen, ancak; sistemli bir şekilde örgütlenen, 
kamuoyunda; Paralel Yapı, Cemaat, veya Fetullahçı Terör Örgütü gibi isimlerle anılan bir 

oluşumun tahakkümü altına girdiği, kendilerinden olmayan herkesi herhangi bir 

şekilde, (Müfettiş raporları, sahte isimli ihbarlar, nereden geldiği belli olmayan bilgi notları 

gibi...) bertaraf etmeye matuf davranışlar içerisine girildiği, aynı örgütlenmenin özellikle 

1980 yılının ikinci yarısından başlamak üzere; sistemli bir şekilde; emniyet teşkilatı mülki 

idare amirliği ve Türk Silahlı Kuvvetlerinde de yapıldığı, belli bir güce eriştikleri 

varsayımıyla devlet içinde kendilerine uygun bir düzen kurmak amacıyla; organize bir 

şekilde hareket edip, tümüyle devleti yönetmeye kalkıştıkları, özellikle; Türk Silahlı 

Kuvvetleri içinde, çoğunluğu kurmay subay ve general olan personelin, başka yerlerde 

yapılmış sahte ihbar mektupları ile yine kendilerinin dijital ortamda kurguladıkları 

delilleri sistemli bir şekilde kullandıkları, ordu mensubu genç teğmenlerin cep 

telefonlarına yüzlerce sayılabilecek kumpas niteliğinde amaca yönelik aleyhte 

kullanılabilecek mesajlar gönderdikleri, ve bunun ortaya çıkması sonucu sehven 

yapıldığı gibi gerekçelerle geçiştirildiği, keza; Balyoz ve Ergenekon davalarında 

görüldüğü gibi; netice alma amaçlı olarak sanıklar tarafından gömüldüğü intibaını 

yaratarak, bir kısım silahların bir yerlere gömülüp, güya bulunmuş gibi işlem yapıp 

tutanaklar tutulduğu, delillendirme çabaları içinde kullanılan bilgisayarlardan 

kendilerinden olmayan kişilere ait isimleri geçen belgeleri, yine kendilerinden ve 

kendilerine yakın subay, astsubay ve personel vasıtasıyla, bir yerlere koyup delil bulduk 

şeklinde kumpaslara girdikleri, kendilerinden olmayanları bertaraf edip, kendilerinden 

olanların önünü açmaya yönelik hareket içinde bulundukları, bu hususun DEVLET 
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TARAFINDAN FARKEDİLMESİ üzerine; bu yapı ile, sistemli bir mücadeleye girişildiği de 

toplumun, kamunun ve yargının malumları olan husustur...”1  

Kısaca FETÖ de denilen Fetullahçı Terör Örgütünü, İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi 
hükmünün gerekçesinde tanımlamıştır.  

Yukarıdaki ifadelerde bana ait bir tek sözcük yoktur.  

Kolay okunması için bazı cümleleri ayrı satırlara yazdım.  

Alıntı olan metin, Emniyet teşkilatını tamamen ele geçirmek amacıyla, masa başında 
yazılan senaryolara, sahte kanıtlar üreterek, özel görevli ağır ceza mahkemesinde 

açılmış ve mahkumiyetle sonuçlanmış bir davanın,2 Yargıtay 16. Ceza Dairesinde 

bozulmasından sonra verilmiş beraat kararının gerekçesinden alıntıdır. 3  

Emniyet teşkilatında üst düzey görevlerde bulunan başarılı emniyet müdürleri Mustafa 
Gülcü ile Celal Uzunkaya hakkında açılmış olan davanın, beraatle sonuçlanması, bir 
dönemin kapandığının en önemli kanıtıdır...  

Emniyette üst düzey görevlerde bulunan ve kumpaslarla hedef alınan diğer emniyet 
müdürleri; Emin Arslan, Sabri Uzun ve Hanefi Avcı, bu karardan habersiz olarak 

“Devleti Tehdit Eden Terör Yapılanmaları” panelinde benzer tespitleri yapmışlardır... 4  

Hiçbir tereddüt göstermeden rahatlıkla diyebiliriz ki; İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 
kararı, aynı zamanda, “Hizmet Hareketi”nin bir terör örgütü olduğunun en çarpıcı 
kanıtıdır...  

Bu örgütün finans kuruluşları ile propagandasını yapan kurum ve kuruluşlarına karşı 
yapılacak operasyonları, hukuka aykırı eylemlermiş gibi göstererek destek vermek, 
terör örgütüne destek vermek ve terör örgütünü iyi göstermek anlamına geleceğine 
kuşku yoktur.  

Dolayısıyla bundan böyle, “F Tipi”ne karşı yapılacak operasyonlara, temel hak ve 
özgürlükleri savunma bahanesi ile kol kanat gerenler, bu örgüte bilerek ve isteyerek 
“yardım ve yataklık” suçunu işleyecekler ve suçu ve suçluyu övmekle rahatlıkla 
suçlanabileceklerdir.  

Asıl önemlisi ise bundan böyle, “bilmiyordum” mazeretinin arkasına saklanma 
olanağının, ortadan kalkmış olmasıdır...  

FETÖ'nü savunanlar için “Aldatıldım” savunması da geçerli olamayacaktır tabi. Zira 
ortada, kapı gibi mahkeme kararı bulunmaktadır...  
                                                           
1 İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesinin 23.02.2016 tarih ve 2016/69 Yeni Esas numaralı kararı. 

2 İzmir 10 Ağır Ceza Mahkemesinin 11.04. 2013 tarih ve 2010/78 E, 2013/54 K sayılı kararı. 

3 Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin 28.12.2015 tarih ve E:2015/185, K:2015/5279 sayılı kararı. 

4 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ 
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SUUDİ AMERİKA!.. 
Sözcü'den Necati Doğru 5 yılın korkunç bilançosunu yazdı:  

Bu süre içerisinde Suriye'de 271 bin 138 kişi ölmüş.  

Ölenlerin 13 bin 500'ü çocuk, 8 bin 760'ı kadınmış...  

Beşar Esat'ın 97 bin 842 asker kaybı var.  

Hükümet bugüne kadar 46 bin 452 isyancı, 44 bin 254 İslamcı militan öldürmüş...  

Yaralıların sayısı; 1 milyon 500 bin, sakat kalanlar ise 660 bini bulmuş.  

14 milyon Suriyeli evini ve topraklarını terk etmiş.  

4 milyon 718 bin 230 mültecinin, 2 milyon 620 bin 553'ü Türkiye'de.  

Bunların bize sadece parasal maliyeti 10 milyar doları buldu.  

Bu rakamı bölün 78 milyona, bakın adam başına ne düşüyor.  

Dolayısıyla kimse hükümetin Suriye politikası beni ilgilendirmiyor diyemez.  

Avrupa ülkelerine geçmeye çalışırken Ege Denizi'nde binlerce çocuk boğulup ölmüş.  

Bütün bunlar ABD'nin Suriye'ye “demokrasi getirmesi” için oluyor!  

ABD'nin başlıca derdi, olmayan ülkelere demokrasiyi getirmekmiş!  

Ölen ve sürgüne gönderilen milyonlarca insan için bu sözler ne ifade eder bilmiyorum!  

Gazete haberlerine göre, Suudilerin bombardıman uçakları İncirlik'e gelmiş...  

Kimilerine göre, Rusya'nın savaş uçağını düşürdüğümüz için, Suudilere; bizim yerimize 
Suriye sınırında uçar mısınız diye rica etmişiz!  

Uçaklar da yabancı bayraklı Türk gemileri gibi...  
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Suudilerin derdi, Suriye'ye demokrasi getirmek olabilir mi?  

Bu soruya cevabınız “evet” ise, demek ki, Araplar demokrasiye çok heveslidirler!  

Daha düne kadar kadınları, otomobil bile kullanamıyordu.  

Kadınları, erkeklerin hizmetinde cinsel obje gibi gören bu çöl Bedevileri, şimdi Suriye'ye 
demokrasi getirmek için savaşacaklar!  

Ne kadar da inandırıcı...  

Demokrasiyi de çok iyi anladılar yani!  

Birisi bunlara söylesin; demokrasilerde sizdeki gibi kadın erkek eşitliği var!  

Demokrasi olan ülkelerde, serbest seçimlerle ortaya çıkan halk iradesine göre ülke 
yönetilir. Sizdeki gibi...  

Azınlıkta kalanların düşüncesi güvence altındadır, farklı düşüncelere saygı gösterilir...  

Her fikir, kendini özgürce ifade edebilir...  

Fikirlerin, gelecekte iktidar olabilmeleri için önündeki fiziki ve hukuki engellerin tümü 
kaldırılır...  

Ülkenizde olduğu gibi demokrasilerde laiklik ilkesi olmazsa olmazdır...  

En kaba anlatımıyla laiklik, dinin devlet işlerine karıştırılmaması anlamına gelir...  

Birkaç adın arkasında karafatmalar gibi dört kadın ve civcivler gibi dizili onlarca çocuğu, 
son model ciplere bindirip, Karadeniz bölgesine gezmeye getiren, “Temizlik imandandır” 
hadisine itirazları olmadığı halde; pislikten yanlarına yanaşılmayan bu Suudi 
Amerikalılar, bütün bu evrensel değerleri kabul edip, içlerine sindirdiler demek ki!...  

Ne güzel...  

Anlaşılan Suudiler, demokrasiyi denediler!  

Memnun oldukları da belli oluyor.  

Bu yüzden, şimdi de Suriye'de yaşama geçirmek için mücadele edecekler...  

Ne kadar da inandırıcı!  

Şaka maka değil, İncirlik üssüne savaş uçaklarını indirdiler!  

Demek ki, dünya bayağı iyiye gidiyor da biz farkında değiliz...  
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SINIRLARINIZI BİLİN! 

Fazıl Say, dünya çapında bir müzisyendir...  

Nokta...  

Bu tabir bana aittir: Say, sağır ve dilsiz bir piyanoyu konuşturabilir...  

Müzik konusundaki sözlerinin üstüne söz söylemek, bu konudaki eylemini küçümsemek, 
ukalalığın daniskasıdır.  

Ama Fazıl'ın doktorluğu hiç iyi değildir.  

Hemşirelikten de anlamaz.  

Otomobil bile tamir edemez.  

Fazıl Bey, inek sağamaz, tarlada çapa yapamaz.  

Mühendislikten ise hiç çakmaz.  

İki kere iki kaç eder, belki onu bilebilir ama integral ve türev alamaz.  

Mimarlıktaki notu sıfırdır. Kimya bilgisi sıradandır; bu yüzden molekülleri atomlarına 
ayıramaz.  

Resim, heykel ve diğer sanat dallarındaki bilgisi en fazla sizin kadardır.  

Ekonomi bilgisini varın siz tahmin edin.  

Siyaset biliminde ise hiç konuşamaz!  

O konudaki karnesi, adeta benim edebiyat konusundaki durumumu andırır...  

Dolayısıyla; “Sanatçılar Girişimi” veya “Aydınlar Bildirisi” gibi adlarla yayınlanan 
bildirilerde imzasının olması, o bildirilere bir değer katmaz...  
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Aynı şekilde, o bildirilerde imzası olanlarla aynı kantarda da tartılamaz..  

Fazıl Say, iyi bir müzisyendir o kadar.  

Bize siyaset öğretecek kadar ne tecrübeye ne de bilgiye sahiptir.  

Bu konuda bir eğitim aldığını da sanmam.  

Olsa olsa bizden öğrenecekleri olabilir...  

***  

Gelelim yazar Nihat Behram'a; Nihat Behram çok iyi bir şairdir, sözcükleri mermi gibi 
kullanır...  

Akademisyen olan abisi Ataol Behramoğlu'nu bazı yollarda sollayabilir.  

Daha iyidir diyenler de var! 

Belki de çok gerisinde kalmıştır kim bilir, onu saptamak uzmanlarının işidir, bize 
düşmez.  

“Behramoğlu” soyadı yerine, neden “Behram” soyadını kullanır, o da bizi ilgilendirmez.  

Nihat Bey'in, abisi ile “Saray Savaşı” konusunda farklı düşündükleri açıktır.  

Aynı şeyleri de düşünmüş olabilirler.  

O da çok önemli değildir.  

İnsanlar bazen yanlışta birleşebilirler...  

Kısaca söylemek gerekirse, Nihat Bey'in durumu da Fazıl Say'ınki gibidir...  

Birinin uzmanlık alanı müzik, diğerinin şiirdir.  

Siyasi analiz ve değerlendirmeler yapmak onların işi değildir.  

O konuda senin benim gibidirler...  

Sözcükleri ve notaları yerinde ve etkili kullanabildikleri için, siyasi tespitleri bizden 
üstün olamaz!.  

Nitekim, “sol” adına savruldukları kulvarda, emperyalizmle aynı safta düşmüşlerdir!  

Yazık ki ne yazık...  

Bu tespit de bana aittir.  

Türk Ordu'sunun, PKK'ya (ve arkasındaki küresel güçlere) karşı başlattığı mücadeleyi 
küçümsemeleri kendi bilgi ve analiz yeteneği noksanlığının sonucudur.  
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Suç ve günah değildir...  

Doğuda yaşananlardan tek sorumlu olarak hükümeti ve güvenlik kuvvetlerini 
göstermeleri bir tür şartlanmışlık sayılmalıdır.  

Bu öğrenilmiş çerisizlik yüzünden, hükümetin yaptığı doğru işlere karşı çıkabilirler...  

Bu nedenle süslü cümlelerine aldanmamak gerekir.  

Gerçekler er geç ortaya çıkacaktır...  

Birer birer de çıkıyorlar zaten...  

ABD, PKK ve onun Suriye Kolu PYD'yi karagücümüzdür diye tarif etmiştir!  

Fazıl ve Nihat gibilerin işi burada biter işte.  

Hangi safta olduklarını Pentagon açık seçik belirlemiştir.  

Artık; PKK'ya karşı olan mücadelenin, emperyalizme karşı mücadele olduğunu da 
söyleyemezler.  

Bu sözlerin, solculukla çeliştiğini sanırlar!  

Halbuki emperyalizme karşı olmayan biri, solcu olarak nitelendirilemez!  

Solculuğun ilk koşulu: Antiemperyalist olmaktır.  

İkinci koşul: Yurtseverlik.  

Üçüncüsü: Emekçinin ve mazlumun yanında olmaktır.  

Dördüncüsü: Zalime karşı gelmektir.  

Dahası da var tabii...  

Şimdilik bu kadar yeter.  

Nihat Behram; diktatörlüğe, her türlü gericiliğe, feodalizme, ırkçılığa ve faşizme karşı 
olduğunu söylüyor olabilir.  

Ne güzel işte...  

Hatta bu sıfatları yakışır, göz dolduran bir geçmişi de olabilir.  

Bütün bunlara şapka çıkarırız.  

Lakin: Şairlik yeteneğinizi kullanarak, yeteneksiz ve bilgisiz olduğu bir konuda “fetva 
makamı” gibi davranamazsınız!  

Sağa sola çamur atamazsınız...  
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Yoksa saygınlığınızı yitirirsiniz.  

Ademoğlu Nihat Bey!  

Size sesleniyorum: İnsanlara hakaret ederek, belki tatmin olabilirsiniz ama fikrini 
kuvvetlendiremezsiniz!  

Bugün için konuşacak haliniz kalmadı, galiba farkında değilsiniz!  

Yoksa siz de ABD'nin “karagücünün” bir neferi misiniz?  

Öyleyseniz eğer, geçin o hendeğin karşısına da oradan konuşun bakalım.  

Yoksul Türk halkının şehit edilen çocuklarını da arada bir anın!..  

Aksi halde gözünüzün yaşına bakmam;  

13 şiir,  

3 roman,  

2 çocuk,  

ve  

3 anı kitabınızı kütüphanemden çıkarırım.  

NOT: Bu yazının arkasındaki tartışmayı merak edenler aşağıdaki bağlantıyı açarak 
meraklarını giderebilirler... 

http://haber.sol.org.tr/turkiye/perincek-sair-ve-sol-yazari-nihat-behramin-
cezalandirilmasi-icin-dava-acti-147121  
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MİLLETİN A'SINA TOPTAN KAYMADAN!.. 
Bir tarafta Milletin A'sına koyan, diğer tarafta 78 milyon insan var. Milletin A'sına koyan 
adamın arkasında çok az adam var... Ama güçleri diğer taraftan fazla!.. Bütün yetkiler 
onlarda... Halk tarafından seçildiler: Her işte asli görevliler... Milletin A'sına koyan 
adamla aralarında ne gibi bir ortaklık ilişkisi var, bilinmiyor... Milletin A'sına koyan 
adam, Genya ormanlarının altındaki altınlara takmış kafayı! Cerattepe direnişi bu takıntı 
ile ilgili... 78 milyonun temsilcileri, 50 bin ağacın kesilmesine ve doğanın katledilmesine 
itiraz ediyorlar... Yedikleri biber gazı ve plastik mermiler, gelecek nesillere yaşanabilir 
bir dünya bırakmak için... Direniş biçimi, biraz da Gezi Parkı eylemlerini andırıyor!.. Bu 
yüzden olsa gerek, hükümet panikledi ve ne pahasına olursa olsun kırmak için talimat 
verdi. Bir çözüm yolu bulsalar razı olacak gibiler... Orta bir yol çözüm olarak bulunabilir 
mi? Milletin ve doğanın A'sına koymadan önce, böyle bir çözüm bulunabilir mi? Şimdilik 
o da bilinmiyor... Acizane aklıma bir fikir geldi: Tartışılmaya değer bulursanız, geç 
olmadan tartışalım diyorum. Örneğin; Milletin A'sına koyacak olan adamlara 50 bin 
ağacı kesmeyin, biz 78 milyon size o ağaçların parasını taksitle ödeyelim teklifini 
götürelim. Belki kabul ederler. Kabul etmezlerse, çıkartmayı planladıkları altınların 
rezervini hesap ettirip parasal değerini verelim. Emeklilerin maaşlarından kesilsin. 
Çalışanların ücretlerinden... İşi olmayanlar bir süre daha işsiz beklesinler. AVM'lerdeki 
esnaf peşin ödesin. Küçük esnaf taksitlendirilsin... Hayvancılıkla uğraşanlar ilk doğacak 
buzağılarını getirip teslim etsinler. Tarımla iştigal edenler için hasat günü beklensin... 
Çözelim şu konuyu gitsin... Tam da dış düşmana yoğunlaşacağımız, tek yumruk 
olacağımız günlerde; bir de Kafkasör'de boğa güreşi yapmayalım derim... 

 



13 
 

 

BU HAFTANIN YAZISINA BAŞLIĞI SİZ ATINLIĞI 
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu PKK'ya yardım ve yataklık yapmakla suçladı. 

Yerden göğe kadar haklıdır. 

PKK'nın silahlı gençlik örgütü (YPG-H) mensupları için "özgürlük savaşçıları" kim 
demişti? 

PKK'nın Meclisteki uzantısı HDP ile "barış mitingleri" düzenleyen kimdi? 

PKK lideri Öcalan'ın "müzakere süreci" için öne sürdüğü 10 koşulu CHP'nin talepleri 
olarak kim dile getirmişti? 

PKK'lıların avukatı, ABD'nin 705 kulak numaralı elemanı Sezgin Tanrıkulu'nu Atatürk'ün 
partisinde en yetkili makama kim tutuyor? 

İkinci İsrail görevini yapacak olan "BAĞIMSIZ KÜRDİSTAN"IN şart görülen Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartını CHP iktidarında mutlaka getireceğiz diyen kimdi? 

Bunlar gibi daha onlarca kanıt sayabilirim. .. 

Dersimli Kemal'in PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptığı konusunda en ufak bir 
kuşku bulunmamaktadır. .. 

*** 

Kılıçdaroğlu da bugünlerde Erdoğan ve AKP hükümetleri için aynı şeyleri söylüyor... 

Aslında o da yerden göğe kadar haklıdır. 

Habur'dan soktuğu teröristlerin ayağına mahkemeleri Erdoğan göndermişti... 

Bizi Başkan Apo gönderdi, onun verdiği görevi yerine getiriyoruz, pişmanlık 
hükümlerinden yararlanmak istemiyoruz diyen teröristlerin "kahramanlar" gibi 
karşılanmasına ortamı AKP hazırladı. 
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Gerçekte "Sürec"i başlatıp, PKK ile masaya oturduktan sonra, "açılım" adı altında 
yapılanların tamamı, terör örgütüne yardım ve yataklık suçunu oluşturur. 

Bütün dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya, Kürtlerin meşru temsilcisi gibi 
davranıp, ABD'NİN KARAGÜCÜ olmalarının alt yapısını AKP oluşturmuştur. 

Bunları unutmuş olamazsınız... 

Bu aymazlıkların ülkemizi ve milletimizi getirdiği nokta ; Ankara'nın göbeğinde askeri 
personelin servis araçlarının canlı bomba ile havaya uçurulmasıdır. 

O bakımdan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu da yerden göğe kadar haklıdır.... 

Sorumluları başka yerlerde aramaya gerek yoktur. 

Sorumlular bellidir. .. 

Lâkin, gün birbirini suçlama günü değildir. 

Başımıza bir hal geldi, bunu kabullenmek zorundayız. .. 

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'na rağmen, yapacağımız çok önemli görevlerimiz vardır:İlk ve 
en acil işimiz; toprak bütünlüğümüzü ve milli birliğimizi korumaktır. Kapımızdaki en 
büyük tehlike AB ve ABD'nin düşmanca tutumudur. 

Bu arada "Dost ve müttefik" sözcüklerinin aldatmacadan ibaret olduğu da bütün 
çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. 

Bu koşullar altında 78 milyon Türk Milleti tek yürek ve tek yumruk olmak zorundadır. 
Hükümetinin dış politikaları yüzünden duvara toslayan Türkiye'nin kurtuluşu yine 
bizim ellerimizdedir. 

Dış güçlerin bizi kurtaracağını hayal etmek ve böyle bir beklenti içerisinde olmak en 
büyük ihanettir... 
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POKER MASASI VE KARŞIDEVRİM!.. 
Dersimli Kemal Ahmet Hakan'ın programında:Davutoğlu partimizi ziyarete geldiğinde; 
kendisine sordum. Hükümetin hangi icraatına anayasanın hangi hükmü engel oluyor. 

Bana öyle bir madde yok dedi. Yook!..1  

9 Şubat 2016 Salı günü yapılan grup toplantısında da benzer sözleri söyledi... 2 

Davutoğlu gibi Kılıçdaroğlu'na göre de yeni bir anayasa yapmaya ihtiyaç yoktur.  

Bu doğru tespitten sonra, bu defa da 180 derecelik bir dönüşle çark ediyor; özgürlükçü 
bir anayasa yapmamız, darbe anayasasından kurtulmamız gerekiyor diyor!  

Hazret Anayasa Uzlaşma Komisyonu adını hatalı bulmuş, bunun yerine “Türkiye'yi 
Darbe Hukukundan Arındırma Komisyonu” kullanılması daha doğrudur diyor.  

Y-CHP, hem anayasa değişikliğine ihtiyaç yok demekte, hem de işin içerisinde...  

İsim konusunda bayağı ısrarcı olacakmış!?..  

Bugüne kadar anayasa 17 kez değiştirildi.  

En esaslı değişiklikler, Ecevit'in başbakanlığı döneminde, AB'ye uyum yasaları 
çıkartılırken yapılmıştı.  

Daha sonra 2010 Anayasa Referandumu ile 12 Eylül hukukundan kalan diğer maddeler 
değiştirildi.  

Yani anayasa baştan ayağa değiştirildi, “darbe anayasası” sözünün bir geçerliliği yok...  

“Darbe hukuku”nu değiştirme söylemi dinlenebilir.  

Lakin o konunun yeri de “Anayasa Uzlaşma Komisyonu” değil.  

                                                           
1 http://tv.cnnturk.com/tv-cnn-turk/programlar/tarafsiz-bolge/chp-lideri-kemal-kilicdaroglu-tarafsiz-bolgede 

2 https://www.youtube.com/watch?v=LCCv7r4QziU 
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Çünkü, yüzde 10 barajı, Seçim Kanunu'ndaki bir hüküm ve yasa değişikliği ile 
çözülebilir...  

Aynı şekilde Siyasi Partiler Yasası'ndaki, “lider sultası”na ortam hazırlayan 
antidemokratik hükümler de yasa değişikliği ile giderilebilecek aksaklıklardır.  

Nedense ne iktidar ne muhalefet bu konuyu ağızlarına almamaktadır...  

Kılıçdaroğlu, arada bir bu konuya temas etmekte, fakat çözüm yolunu Anayasa Uzlaşma 
Komisyonu olarak gösterip, halkı yanlış bilgilendirmektedir...  

Esasen yaptığı iş, bu komisyona ihtiyaç varmış inancını yerleştirmektir!..  

Çünkü kurulan masa “poker masası”ndan farksız olmayacak!..  

Bu oyunu en iyi oynayan AKP'dir ve her zamanki gibi yine o kazanacak!  

Meclisin sil baştan yeni bir anayasa yapma yetkisi bulunmamaktadır.  

Her şeyden önce buna anayasanın kendisi engeldir.  

Bu konuda, İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, Tuncay Mollaveisoğlu ile yaptığı 

programda çok doğru ve doyurucu açıklamalar yaptı.3  

***  

Hal böyle iken, Y-CHP ile Y-MHP'nin “yeni anayasa” için kraldan fazla kralcı olmaları ne 
anlama gelmektedir?  

Muhalefet partileri, Erdoğan'ın “başkan” olmak için yaptığı hamleye neden alet 
edilmektedirler?  

Bu soruların doğru yanıtlarını bulabilmek için bazı gerçekleri kabul etmek gerekiyor: 
2002 yılında iktidara gelen gerici güçler, 14 yıllık iktidarları boyunca, adım adım 
karşıdevrimi gerçekleştirdiler. 

Sıra karşıdevrimin hukukunu yapmaya geldi!..  

AKP'nin hukuk dışı icraatlarını soruşturulamaz hale getirmek ve fiili duruma uygun 
hukuk yapabilmek için, yeni bir anayasaya ihtiyacı var!..  

Zor olan bir gerçeği daha kabul edelim:  

Y-CHP, karşıdevrimcilerin bu acil ihtiyacına öncülük yaparak, meşruiyet zemini 
oluşturmakla görevlidir!..  

Bu gerçeğin bir başka anlamı da; Y-CHP'nin karşıdevrimi kabullendiği ve sürekli bir 
AKP iktidarında, sürekli muhalefette kalma konusunda anlaşmaya vardığıdır...  

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=FuQGRIhRnqM 
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***  

İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın “Bu Anayasayı tanımıyoruz”4 sözü ile Cumhurbaşkanı'nın 

kaymakamlara yaptığı, “Yeri geldiği zaman koyun mevzuatı bir kenara”5 çağrısı, ne 

olup bittiğini anlamak için yeterli olmalıdır...  

Erdoğan'ın konuşması içerisinde geçen “zihinsel inkılap” ile daha öncelerden AKP 
sözcülerinin söylediği ve “sessiz devrim” olarak tanımladıkları, bu karşıdevrim 
gerçeğidir!..  

Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz:  

AKP adım adım karşıdevrimi yapıyor, hukuku ise fiili duruma daha sonradan uyduruyor!  

Şimdi sıra “başkanlık sistemi”ne geçmeye geldi.  

Fiilen başkanlık sistemine geçildi zaten...  

Erdoğan başkan yetkilerinin tümünü kullanmaktadır.  

Eksik kalan, bu fiili duruma hukuku uydurmaktır sadece.  

Bunun için anayasa değişikliğine ihtiyaç var.  

İşte AKP'nin duyduğu bu acil ihtiyaç, Dersimli Kemal ile Devlet Bahçeli tarafından 
giderilmektedir.  

Kemal'in bu konuda söylediği sözlerin değeri, kendi gibi beş para etmez!  

Cumhuriyet düşmanı olduğuna en ufak bir kuşku bulunmayan Dersimli Kemal, 
“Türkiye'yi Darbe Hukukundan Arındırma Komisyonu” adını örtü olarak 
kullanmaktadır.  

Göreceksiniz; Cumhuriyet'i kuran Cumhuriyet Halk Partisi'ne Atatürk'ün Cumhuriyet'i 
yıktırılacaktır!  

Belli ki, muhalefet partilerinin genel başkanları kendilerini o makamlara getiren küresel 
güçlere diyet borçlarını ödemektedirler...  

***  

Bu büyük ihaneti perdelemek için başka küçük oyunlar da sergilenmektedir.  

Parti tabanlarının hassas olduğu konularda sürekli gündem değiştirilmektedir:  

Bu ihtiyaç Y-CHP'de Meclis'te Atatürk posterinin indirilmesi ile giderilmiştir...  

                                                           
4 http://www.hurriyet.com.tr/icisleri-bakani-efkan-ala-anayasayi-tanimiyorum-28344069 

5 https://www.youtube.com/watch?v=xLDrFUQBNUQ 
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Y-MHP de ise delegelerin kurultayı toplama iradesine değer verilmeyerek, akıl almaz 
bir tartışma başlatılmıştır...  

Senaryolar Atlantik ötesinde yazılmaktadır...  

Zaman zaman Jeo Biden, İstanbul'a kadar gelip, adamlarına ne yapmaları gerektiğini 
anlatmaktadır...  

Anlaşılıyor ki, bu dönem iktidar ve muhalefet işbirliği yaparak, “Türk Milleti”ni 
Anayasadan çıkartmaya çalışacaklardır!  

Bu arada Dersimli'nin CHP iktidarında mutlaka getireceğiz dediği; “Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı” da anayasa hükmü haline getirilmiş olacak!  

Küresel güçlerin asıl istediği değişiklikler, kolayca geçecekler.  

Görüldüğü gibi; CHP iktidar değil ama, Y-CHP iktidardadır!..  

Erdoğan'ın “başkanlığı” karşılığında, “uniter devlet”in parçalanması 
gerçekleştirilecektir...  

“Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nda uzlaşma sağlanamaması çok da önemli değildir.  

Uzlaşmazlık konuları, nasılsa halkoyuna sunulacaktır...  

Meydanlara inildiğinde, halkı kimin etkileyebileceği ise bellidir!..  

Dersimli'nin her seçimde tekrar ettiklerini yineleyeceği sır değil.  

“Diktatör bozuntusu” ile başlayacağı konuşmalarını, 17/25 Aralık Olayları ile 
süsleyeceğinden adım gibi eminim.  

Onun bu güvenilmez kişiliği nedeniyle, geçmiş seçimlerde olduğu gibi, bu inkar 
edilemez gerçekler bile yine “zırva” işlemi görecektir...  

***  

Ülke gündeminin birinci sıralarında; toprak bütünlüğümüz, güvenliğimiz, terör, 
mülteci ve ekonomi gibi yakıcı sorunlar varken, “yeni anayasa” yapmaya kalkışmak, 
gemi batarken restorantta keman çalmaya benzemektedir...  

Küresel güçlerin AKP'yi iktidara getirerek karşıdevrimi gerçekleştirdiklerini kabul 
etmek ise kolay değildir!  

Çünkü bu kabule göre, gereğini de yapmak gerekir.  

Devrimler ve karşıdevrimler çoğu kez yavrularını da yerler...  

Gülenlerin, Güllerin, Arınçların ve Çeliklerin tasfiyesini bu kapsamda değerlendirmek 
gerekir...  
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***  

Karşıdevrim gerçeğini kabullendikten sonra, Cumhuriyet yanlılarının birinci görevi, 
karşıdevrimi durdurmak, geriletmek ve yenmek olarak karşımıza gelir...  

İşte bu nokta, yurtseverliğin test edileceği yerdir.  

Bu görevleri yerine getirebilmek için; elimizdeki en etkili araçlar siyasal partilerdir.  

Bu yüzden işgal edilip ele geçirilen; CHP ile MHP'nin, mutlaka işgalden kurtarılması 
gerekir...  

Bu iki partinin halka doğru önderlik yapması sağlanmadan, uçuruma doğru olan bu 
gidiş durdurulamaz!  

Gerçek muhalefet olmadan, iktidarla baş etmek ise kolay iş değil!   
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NECATİ YILMAZ KİMDİR VE NE İŞ YAPAR? 
TBMM'nde Atatürk posterinin indirilmesi olayı, yaklaşık 2 ay önce kamuoyuna özetle şu 
şekilde aktarılmıştı: "....bir bayan CHP milletvekili, 'artık yeni şeyler söyleme zamanı 
geldi' diyerek", odasındaki Atatürk posterini indirdi"... 

BAYAN milletvekili nasıl oldu da 2 ay sonra ERKEK milletvekili (Necati Yılmaz) oldu? 

Yoksa Necati de Mehmet Bekaroğlu gibi "kadın kotası"ndan mı seçilmişti? 

Sırası geldi, Necati Yılmaz'ı tanıyalım: 

İnşaatçı Ziya Halis'in Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (EDP) eski Ankara İl Başkanı'dır... 

12 Eylül Anayasa Referandumunda "AKP ZİHNİYETİNE HAYIR, REFERANDUMA EVET" 
diyen "Yetmez ama evetçi" zihniyetin, Y-CHP içerisindeki en ateşli temsilcilerindendir... 

"Hukukçu" olduğu söylenir. Lakin “savunma hakkı”na zerre kadar saygısı yoktur!.. 

Sorgusuz, yargısız insanı rahatlıkla ipe götürebilir. 

Dersimli Kemal'in gözüne girmek için idam kararını geri getirebilir... 

Tam bir kapıkulu ve emir eridir.... 

Yakın çevresinde, Atatürk'ün adını ağzına aldığını duyan olmamıştır!.. 

Dersimli’nin has adamıdır... 

Kemal, Necati'yi dilediği yerde dilediği rolde oynatabilir... 

Oyun kurucu değil ama ne de olsa onun oyuncusudur... 

Dersimli ile Necati aklımızla alay edemezler tabi!.. 

Yalanları ile halkı daha fazla aldatmalarına izin vermeyeceğiz... 



21 
 

Kemal'in kendisi söylemişti: "YALANCIDAN BAŞBAKAN OLMAZ" diye!.. 

O bakımdan yalancıları dinlemeyeceğiz... 

Şimdi bu Necati'yi Ankara İl Başkanlığı'na seçen, o kadarı yetmiyormuş gibi bir de 
önseçimde oy verip, Aylin Nazlıaka ile ilk iki sıraya yerleştiren CHP'lilere bir soru 
sormak istiyorum: 

Yediğiniz haltı beğendiniz mi? 

Bir soru daha: 

Ne zamana kadar kullanılmaya devam edeceksiniz?
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AYLİN’İN YOLU!.. 
PKK’nın baskısı nedeniyle Tunceli’de dükkanlara asılan Seyit Rıza fotoğrafları, güvenlik 
kuvvetlerinin başarılı operasyonlarından sonra indirilmeye başlandı…. 

Seyit Rıza’nın hayranları da rövanş alır gibi TBMM’ndeki odalarında asılı bulunan 
Atatürk posterlerini indirmeye başladılar… 

Y-CHP Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka’nın “yol arkadaşları”, bu son eylemlerine  sahip 
çıkamadılar! 

Başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, bir bir kıvırmaya başladılar. 

Bugünlerde Atatürkçülüğü kimseye bırakmıyorlar! 

“1930’ların CHP’si değiliz”, “6 Ok’u yeniden yorumlamak gerekir” sözlerini, sanki 
başkaları söylemişti. 

Atatürk posterini “Yeni şeyler söyleme zamanıdır” diyerek, indirdiğine yüzde yüz 
inanılan Genel Başkan Yardımcısı ve MYK Üyesi Zeynep Altınok’u, Dersimli Kemal abisi 
harcayamadı!.. 

Tepkilerin tavan yaptığı günlerde, Dersimlinin  Zeynep’ini de yanına alarak Almanya’dan 
poz vermesi rezaletin ötesinde, kimin nerede durduğunun resmi gibiydi. 

Almanya gezisi, CEPA’nın arkasında ruhsatsız yükselen bina yüzünden vurulduğu 
söylenen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’e park açtırılmasına benzedi… 

Kılıçdaroğlu, Yaşar Kemal Parkı’nın açılışında, haberi yapan internet gazetesinin sahibini 
“sözde CHP’li” ilan ederek, böyleleri partiden temizleyeceğini söylemişti!..   

Atatürk’ün posterinin indirilmesi olayını kamuoyuna yansıtan Nazlıaka söylediğine, 
söyleyeceğine şimdi bin pişman oldu! 

Olayı yalanlamıyor, posteri indirenin kim olduğunu da söylemeye cesareti yok! 
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Ne de olsa, onun da Kılıçdaroğlu’na diyet borcu var. 

Nazlıaka, iki arada bir dere kaldı… 

Milyonlarca yetenekli partili arasından, onu tombaladan çekip Meclis’e taşıyan 
Dersimli’nin ricasını yerine getirmek zorunda! 

Açıklamasının son bölümü itiraf gibi: 

“Ayrıca iyi niyetinden şüphe duymadığım bir yol arkadaşımı kesinlikle ifşa etmem” 
diyor… 

Bu cümlede gözüme takılan sorunlu iki sözcük var.   

Biri “iyi niyet” diğeri “yol arkadaşı”!.. 

Altlarını çiziyorum… 

Nazlı Aylin, “Yeni şeyler söylemek gerek” diyerek, Atatürk posterini indiren 
milletvekilini “iyi  niyetli” kabul ediyor… 

Ayrıca bu “iyi niyetli” milletvekilinin “yol arkadaşı” olduğunu söylüyor… 

İyi niyetli olduktan sonra, yol arkadaşlıkları da hayırlı olsun, ne diyelim! 

Ulu önderimiz, biricik kurtarıcımız, Cumhuriyetin ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, posterini Meclisten indiren bir milletvekilinin yolu 
nerelerden geçer acaba? 

Aylin Hanım,  hangi yolda bu milletvekili ile birlikte yürüyor? 

Hangi yolun yolcusudurlar? 

“Yol arkadaşı”nı açıklamayan Nazlıaka, bari yolunu açıklasa! 

Cemaat’in mi, PKK’nın mı yolunda yürüyorlar yoksa Cumhuriyet gazetesinin çizdiği 
ikinci cumhuriyet yolundan mı? 

Açıklasın da bilelim. 

Atatürk’ün yolunda yürümedikleri kesin… 

Hanımefendi açıklamasında: “Süreci bir linç kampanyasına dönüştürdükten sonra, 
benim bir isim vermem artık hiç mümkün değildir. Atatürk Devrimleri ve Cumhuriyet 
değerleri için verdiğim mücadele son nefesime kadar sürecektir” demiş… 

Tabii ki, “linç kampanyası” tesbitine katılmaya olanak yok, gerçekçi değil. 

Kimin aklına gelmişse, CHP içerisindeki “iyi niyetli” Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarını 
gizleyerek, konunun daha fazla kamuoyu gündeminde kalması engellenecekti. 
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Tam tersine sonuçlar verdi... 

Aylin Hanım, hem Atatürk Devrimleri ve Cumhuriyet değerleri için mücadele verdiğini 
söylüyor hem de ihanet içerisindeki milletvekilleri ile yol arkadaşlığına devam ediyor… 

Birkaç satırlık açıklamada bile çelişkiye düştüler! 

Bana göre, kesin ihraç talebiyle disipline verilmesi danışıklıdır. 

Dersimli, aklınca bu şekilde olayı geçiştirecekti… 

Aslında, Atatürk posterini Meclisten indiren milletvekilini aramaya gerek yok! 

Olağan şüpheli 990 delegenin oyunu alarak, yeniden genel başkanlığa seçilen Kemal 
Kılıçdaroğlu’dur. 

Asıl sorumlular ise 81 ile dağılmış durumda… 

Atatürkçü düşünceyi savunan milletvekillerini ihraç edip, Atatürk posterini indirecek 
hainleri, yönetim kademelerine getiren Kemal Kılıçdaroğlu’nu  yeniden seçenler, bir 
kenara çekilip sorumlu arayamazlar!..
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ZORUNLU BİR YANIT 
Mahmut Hocam, Y-CHP'yi eleştirenlere gidecekleri adresleri gösteriyor!..   

Özcan “CHP'nin yakasından elinizi çekin” diyor....   

Sevgili Hocam;aylar önce de aynı şeyleri söylüyordu,  ilk paylaşımına destek 
vermemiştim...     

Haşa meclisten, bugün eşekler kadar pişmanım.     

Bu defa hocama destek veriyorum:    Çok doğru söylüyorsun hocam; şu ulusalcılar rahat 
vermiyorlar CHP yönetimindeki ikinci cumhuriyetçilere...     

Ağız tadıyla indiremiyorlar Atatürk fotoğraflarını odalarından...   

Bölücü anayasayı, darbe anayasasını değiştirmek masalı ile geçirmelerine bile itiraz 
ediyor bu utanmazlar...     

Kendilerine ulusalcı adını verdiler ya, her işe karışıyorlar.     

Sanki bu memleketin tapusu onlarda.     

PKK'ya bile, adam akıllı destek verilmesine engel oluyorlar...   

"Akademisyenler bildirisi"ne karşı, vatan bildirisi yayınlıyorlar...   

Size ne ya!     

AKP'nin sürekli iktidar olmasının önüne taş koyanlar yine bunlar...     

Utanmasalar, CHP'nin son kurultayını bile eleştirecekler!     

Eleştiriyorlar da: Diyorlar ki, seçim yenilgilerinin nedenleri kurultayda tartışılmalıdır.   

Kurultaylar, parti yönetimlerinin hesap verme yeridir, CHP Büyük Kurultay'ı da öyle 
olmalıydı... 
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Son CHP kurultayında sadece Erdoğan eleştirilmiştir.     

Oysa, her salı günü onu eleştirmek mümkündür...     

Bunun bir anlamı olmadı!!!   

Bu haddini bilmezler diyor ki:  “Siz 2,5 saat bir otel odasında, ABD elçisi ile ne 
konuştuğunuzu, delegelere anlatın.   

Bir Allah'ın kulu ile konuşmadan, tek bir partiliye danışmadan, Ekmeleddin İhsanoğlu'nu 
nasıl ve niçin aday gösterdiğinizi açıklayın...   

Tıpış tıpış Ekmeleddin'e oy vermemizi isterken, Meclis başkanlığında neden bu biricik 
adayınızı görmezden gelip, başkanlığı AKP'ye teslim ettiğinizin hesabını verin...”     

Ulusalcılar kul değil sanki, birey gibi hak arıyor, hesap soruyorlar...   

Yetki elinizdeyken, atın hepsini CHP'den...   

Bundan kolay ne var sanki!   

Şöyle esaslı bir temizlik yapın bahardan önce.     

Mümkün olursa, AKP'ye rica edip, vatandaşlıktan da atılmalarını sağlayın.     

Ne de olsa miras yoluyla kaldı size bu vatan!     

Beğenmeyenler başka bir yere gitsinler, gideceği yerleri yoksa, yeni bir parti 
kurabilirler...   

Sağ olsunlar, bu kadarına izin verdiler...   

Öyle değil mi yani:    Selina Doğanlar, Selin Sayet Bökeler, Aylin Nazlıakalar, Zeynep 
Altıoklar, Sezgin Tanrıkulular, Erdoğan Topraklar vb. gibiler, Atatürk'ün partisinde at 
koşturmanın keyfini çıkartsınlar...     

Atın, atın, atın!..     

Eskimiş çoraplarını atar gibi Cumhuriyetçileri, Atatürkçüleri bu partiden atın!..     

Yeni insanların katılımını sağlayamıyorsunuz, bari olanları atın da görevinizi layıkıyla 
yapın! 

Elinizde halksız bir halk partisi kalsın...   

Tıpkı okuyucusuz Cumhuriyet gazetesi gibi...     

İzleyicisiz Halk TV gibi...     

Mümkün olursa, ulusalcıları bu memleketten kovun, gitsinler...   
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Kovun ki, bu Millete rahat geçsin Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı...   

Millet olgunlaşmış karpuz gibi ortadan ikiye yarılsın...     

Bir tarafta yurtseverler, devrimciler ve Atatürkçüler kalsın; diğer tarafta sizler rahat 
edin...     

Can Yücel'in şiirine gönderme yapmıyorum, boşuna yere alınganlık göstermeyin...     

Ben de bu defa destekliyorum sizi  Hocam!     

Bu ulusalcı densizler, Atatürk'ün Bursa Nutku'ndan, Gençliğe hitabesinden görevlerini 
çıkartıyorlar...   

Ne genel başkan dinliyorlar ne de yardımcılarını...     

Kapıkulu yapamadığınız ulusalcı bireyleri atın!     

Daha ne duruyorsunuz!?   

Sorgulamayan, yargılamayan, hak arayamayan, hesap soramayan insanlara ihtiyacınız 
var.     

Lakin onlar "sahipli"dir hocam!...   

Onlar gibi olmaya öykündüğünüz kullar, size pek yaramazlar...     

Görüldüğü gibi; gericiliğe, iki yüzlülüğe, hainliğe, yalana ve dolana harcanan mesai oy 
getirmiyor partimize...     

Dedenizden, babanızdan bir gün bir şirket kalırsa size, ulusalcılar da  patronluğunuzu 
kabul edip yanınızda durursa eğer, o zaman dilediğiniz gibi kovun onları şirketinizden...     

Bir teki yanınızda kalırsa, yüzüne tükürelim birlikte...   

Dağdan gelip, bağdakileri kovmaya kalktığınızda karşılık almak istemiyormuşsunuz 
meğer... 

Nereden bilebilirdik!   

Nereden bilebilirdik, çıkartma işlemi uygulayarak toplamanın sonuçlarını elde 
edebileceğinizi... 

Kovarak, atarak, artıramadığınız oylarınızı; belki susarak, özünüze dönerek, özür 
dileyerek ve öz eleştiri yaparak artırabilirsiniz...     

Biz kez de bu son seçeneği deneseniz nasıl olur acaba!?   

Hiçbir özelliğiniz olmadığı halde, her şeyi biliyormuş gibi havalara girmeniz yeter!   

***   
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Gülüp geçme Sayın Hocam...     

Gülmekten kırıl da yine burada bizimle kal.     

Bütün yaramazlığına rağmen, seni seviyoruz...   

Ucuz yollara da sapma sakın.     

Demagojiye tevessül etme.     

Beni sözcüklerle oynamaya mecbur etme hocam...     

Doğru dürüst, herkesin anlayabileceği açıklıkta cevaplar ver...     

Sorularımı görmezden gelme...   

Utangaç bir şekilde Vatan Partisi'ni savunduğumu da ima etme.     

Ben Vatan Partisi'ni çoğu kez savunurum, yeri geldiğinde en ağır şekilde eleştiririm de...     

Lakin onların benim savunmalarıma ihtiyacı yok!   

Benim üstümde amir olarak kimse bulunmuyor, altımda da kimselerin olduğu iddiasında 
değilim. 

Özgür bireyim ben.     

Olsa olsa bir tek amirim komutanım olabilir ki, o da Mustafa Kemal Atatürk'tür...   

O da başım gözüm üstüne...     

Gelelim diğer konuya; bildiğin gibi hala CHP üyesiyim.     

Partiden 2 kez atılmış olmama rağmen, gördüğün gibi bir yere gitmedim.  

Buradayım işte...   

İşgalcilere karşı, hukuk zemininde kavgamı yürütüyorum yine...     

İstiyorsan bu konudaki kanıtlarımı da paylaşabilirim.     

Lakin bu aşamada yakışık almaz.     

Yargılama konusu yapılmış bir durum, benim gibi bir mücadele adamı tarafından sosyal 
medyada paylaşılmaz!     

Diğer taraftan Vatan Partisi'nin eylemlerini, söylemlerini, kadrolarını beğeniyorum 
elbette. 
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Özellikle de şu bölünme anayasasına karşı başlattıkları mücadele önünde şapkamı 
çıkartıyorum.  

Saygıyla eğiliyorum önlerinde...   

Hatırlar mısın bilmem, bir ara TGB'nin Genel Başkanı İlker Yücel ile Dersimli Kemal'i 
karşılaştırmıştım ve benim genel başkan adayım İlker Yücel'dir diye bir de yazı 
yazmıştım.   

O yazı nedeniyle de ihracım istendi partiden... 

Gülmeeeeeeeee!..    

Bütün bu ve benzeri yazılara, sözlere ima yollu Vatan Partisi'ni savunma diyorsan eğer, 
söyleyecek sözüm yok...     

Var aslında, onlar ima ise, açıktan savunma nasıl olur diye sorasım geliyor... Sahi açıktan 
savunmak nasıl oluyor hocam???  

Bana bir anlatsana... 

  

***   

 

Aydınlık gazetesine yönelttiğiniz “muhbirlik” suçlamasına, onlardan bir yanıt gelecektir 
elbette.     

O dönemi bire bir yaşayan biri olarak ,ben de fikrimi söyleyeceğim.     

Hiç kusura bakma:  "Şu dernek bu kahvede konuşlanıyor" şeklinde bir tek haber 
gösteremezsiniz Aydınlık gazetelerinde....     

Buna her türlü bahse girerim.     

Bu noktada seni “pas” geçiyorum, her isteyene bu teklifimi yöneltiyorum...   

1'e 50, 1'e 100 koyuyorum, her türlü iddiaya hazırım...     

Kanıtlar benden...     

Aydınlık gazetesinin arşivi orada duruyor zaten.     

Birlikte gireceğiz arşivine, izini aldım...   

Göstereceksiniz o dediğiniz muhbirlikleri...     

Peşin olarak söylüyorum: GÖSTEREMEYECEKSİNİZ!..     
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Çünkü onlar emperyalistlerin uydurduğu yalanlardır, diğerleri gibi...   

Aydınlıkçıların o dönemlerde resmi makamlara gazete yoluyla şikayet ettikleri  ve aynı 
zamanda haber değeri olduğu için kamuoyunun bilmesini istedikleri bazı gruplar vardı.     

Şimdi PKK'lı olarak bildiğiniz teröristler, o zamanlar APOCULAR olarak biliniyordu.     

Kılıfları da "solcu" idi...     

Sorsan Marksist ve Leninist idiler!?..   

Solculukla bir ilgilerinin olmadığı aslında o günden de belliydi.     

Feodaliteye karşı olmayan, içerisinde feodal ağaları barındıran ve örgütsel ilişkiler 
yerine feodal ilişkileri kullanan bir grup, solcu olamazdı zaten.     

Ama biz nedense, o günün koşulları içerisinde, böyle bir yanılgının içerisine düşmüşüz.     

Bu fırsattan yararlanarak özeleştirimi yapıyorum...   

Bugün ise o yanılgının nedenini çok iyi biliyorum.     

“Şu Çılgın Türkler” ve “Diriliş”i okuduktan sonra, hatalarımızın nedenlerini bir bir 
gördüm.  

Gerçekte devrimci olan Mustafa Kemal Atatürk'tü.     

Bütün dünyanın kabul ettiği bu büyük  lideri, nedense bizimkiler küçümsemişti.     

Lenin'in, Mao'nun, Enver Hoca'nın ve Fidel Kastro'nun liderliğini daha çok 
önemsemiştik. 

Tuhaflığa bakın ki, onlar Mustafa Kemal'i örnek almışlardı...     

Bunu çok çok sonralardan öğrendik...     

Müsait bir zamanda, bu konuları da tartışmak isterim tabi.     

Gençler ders alsın isterim...     

Kuzey, Bal Çiçek ve Kuzey Deniz vb. dedelerini doğru tanısın isterim...   

Lakin şu anki tartışmamız başkadır.     

Konumuza dönelim derim.     

Nerede kalmıştık?     

Aydınlıkçıların “muhbirliğinde” değil mi?     

Bu yalana inanma gerekçeniz de çok tuhaf yani.     
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Hangi grubun nerede konuşlandığını güvenlik güçlerine ihbar etmeye gerek var mıydı o 
tarihlerde? 

İstihbarat teşkilatları içerimizde birim kurmuşlardı adeta.     

Çoğu fraksiyonu onlar yönetiyordu...     

Dolayısıyla devletin hiçbir zaman ihtiyaç duymadığı bir bilgiyi, Aydınlıkçılar verecek de 
ne işe yarayacaktı?     

Böyle saçma bir şey ilk defa duyuyorum.     

Sol gruplar arasındaki dedikodu düzeyinde olanlar da dahil, hemen hemen bütün 
tartışmaları hatırlıyorum...     

Bunu ilk defa duyuyorum azizim...     

Söyleyin bakalım:  Siz Y-CHP'liler, Apocuların bugünkü uzantısı HDP ile işbirliği yapmayı 
içinize nasıl sindiriyorsunuz?     

Masum insanları domuz bağı ile bağlayıp, kas gerilmeleri ile kendi kendine 
boğulmalarını seyreden Hizbullah terör örgütünden farksız FETÖ"cülerle nasıl diz dize 
oturabiliyorsunuz?... 

Anlayamıyorum!..     

Bir kaç örnek vererek bitirelim istersen:     

Şöyle tazelerinden olsun...     

Cemaat'in gazete ve bankalarına yapılan operasyonlarda, Y-CHP milletvekilleri 
neredeyse güvenlik kuvvetlerinin önüne yatacaktı...   

Kahraman ordu mensuplarına kumpas yapıldığında; Y-CHP,  "darbecilere destek 
veriyoruz görüntüsü olmasın" sahtekarlığının arkasına gizlenerek, adeta bu 
operasyonlara destek vermişlerdi... 

Ne tez unuttunuz!    

Hala bu hainlere destek oluyorsunuz!  

PKK'ya yapılan operasyonlarda bir canlı kalkan olmadıkları kaldı...     

İşte size, geçmişten gelen suçladığınız konunun güncellemesi...     

O gün de Apocular vatan haini ilan edilmişti şimdi de öyledirler...     

Aydınlıkçılar, Apocuları ihbar ettiler diye çok mu üzüldünüz, çok mu zorunuza gitti?   

Gerçek bir devrimciye karşı böyle bir şey yapıldığını kanıtlayın, burada herkesin 
huzurunda özür dileyeceğim...     
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Sizin de özeleştiri yapma ve özür dileme haklarınız var.     

Hatırlatıyorum....  
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SAYIN “FACEBOOK” YÖNETİMİ 
Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve TC Anayasası ile 
güvence altına alınmış bulunan “Düşünce ve Düşünceyi İfade Etme Özgürlüğü” 
kapsamında yazdığım yazılarımın paylaşımı, yönetiminizce kısa aralıklarla ikinci kez 
engellenmiş bulunmaktadır... 

Ben Ankara Barosuna bağlı avukat olarak görev yapmakta olan bir düşünce adamıyım.  

Yazılarım pek çok internet gazetesi ile mahalli gazeteler ve dergilerde yayınlanmaktadır. 
Zaman zaman Aydınlık gazetesinde yayınlanan yazılarım da olmuştur.  

Yani kaçak göçek biri değilim... 

Eleştirilerim, yargı kararlarının belirlediği sınırlar içerisinde olup, asla hakaret, iftira vb. 
suç teşkil eden ifadeler içermemektedir...  

İçeriğinde suç olduğu düşünülen ifadelerim (varsa), bundan mağdur olanlar, yasal 
yollara başvurabilirler. Bu yola tevessül etmeden önce, doğruca size başvurulmasına da 
karşı değilim. Lakin, sizlerin yargı organı gibi davranmadan önce, objektif bir 
değerlendirme yaparak, ileri sürülen içeriğin, suç teşkil edip etmediğini denetlemeniz 
gerekir, bu da normal kabul edilebilir...  

Ancak, paylaşan kişi, içeriğin suç olmadığı hususunda ısrarcı ise -ki ben öyleyim- 
kendinizi yargı organı yerine koyarak, son kararı vermemeniz gerekir.  

Kişisel haklarının ihlal edildiği kanısında olanların (varsa), yargı organlarına 
başvurmalarını beklemeniz olması gereken davranıştır...  

Sadece Facebook yönetimine başvurarak ve arkasından yargı organına başvurmadan 
yapılan şikâyetlerin, kötü niyetli olduğu açıktır. Nitekim bir kaç hafta önce, üyesi 
bulunduğum gruplarda paylaştığım ve sizlerin de önce engelleyip, sonra serbest 
bıraktığı paylaşım için, şikayetçi olanlar bile yargı yoluna başvurmamıştır... 

Bu durum şikayet müessesesinin nasıl kötüye kullanıldığının en çarpıcı kanıtıdır... 
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Örgütlü bazı grupların, (sanırım bunlara “trol” diyorlar) toplu harekete geçirilerek, 
yersiz şekilde şikâyetçi olmaları üzerine, benim gibi sadece düşüncesini açıklayanlar, 
temel özgürlüklerine kısıtlama getirilerek mağdur edilmektedir. Facebook’un bu kötü 
niyetli girişimlere alet edilmemesi gerekmektedir.  

Bu konuda gerekli önlemleri almak sizden beklenir… 

Facebook yönetimi, yargı organı olmadığına göre; ortalama bir insanın algıları ile 
önünü gelen şikâyetleri değerlendirmek durumundadır. Bu şekilde bakıldığında 
engellediğiniz içeriğin neresinde sakınca vardır, onu da söyleyebilmelisiniz! 

Aksi halde, yaptığınız işin adı: SANSÜR’dür!.. 

Hal böyle olunca, benim gibilere yasal yollara başvurarak hakkını aramaktan başka yol 
bırakmamış olursunuz! 

Lütfen kötü niyetli kişilerin -büyük olasılıkla da bunlar Y-CHP içerisindeki 
“Aktroller'dir- temel hak ve özgürlükleri kısıtlaması sonucu doğuran, hukuk ve ahlak 
dışı taleplerine olumlu karşılık vermeyiniz... 

En kısa süre içerisinde başvurum hakkında gereğini yapmanızı ve yersiz uygulanan 
kısıtlamaları kaldırmanızı rica ederim... 

Saygılarımla...01.02.2016/08.00 

Av. Cemil Can 
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İHANETİN ÖNCÜLERİ!.. 
 (CEMAAT CEPHESİ) 

Fetullahçı Terör Örgütü  (FETÖ) lideri Fetullah Gülen'in Onursal Başkanı olduğu 
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın Mütevelli Heyeti Başkanı Ekrem Dumanlı'dır... 

Mütevelli Heyeti üyelerinden biri de Hidayet Karaca'dır. 

Bu iki isim, FETÖ davasının en önemli sanıklarıdır... 

FETÖ, Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs, silahlı terör 
örgütü kurmak, TSK'ya kumpas, casusluk yapmak ve kozmik odalardan devletin gizli 

bilgilerini çalmakla suçlanıyor...1  

“Paralel Yapı” olarak da nitelendirilen Cemaat'in, sahte delil üreterek açtırdığı davalar 
teker teker çöküyor...  

Örgütün üyeleri arasında;  hakimler, savcılar ve istihbaratçı rütbeli polisler de var... 

En etkili olanlar (Zekeriya Öz, Fikret Seçen ve Celal Kara gibiler...) yurt dışına kaçtılar... 

Örgütün basındaki ayağının Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı olduğunu bilmeyen yok! 

1998'den bu yana her yıl, vakıf tarafından “Abant Platformu” adı altında bir etkinlik 
düzenleniyor. 

Platformun ilk başkanı Harun Tokalı şimdi firarda... 

Vakfa meşruiyet kazandırmak ve henüz  haklarında işleme başlanmamış örgüt üyelerini 
“masum” gazeteci ve yazarlar olarak göstermek için yapıldığına kuşku duyulmayan bu 
toplantıların sonuncusunun adını, “Demokrasinin Türkiye Sorunu” olarak koymuşlar... 

Halbuki demokrasinin Türkiye'de “Paralel Yapı” gibi bir  sorunu var! 
                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/380369/2._Gulen_iddianamesinin_detaylari_ortaya_cikti.html 
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Demokrasinin Türkiye ile bir sorunu olamaz!.. 

***    

Platforma katılanların ağırlıklı bölümünü; Y-CHP, HDP ve Cumhuriyet gazetesi yazarları 
oluşturuyor... 

CHP Parti Meclisi seçiminde, Kılıçdaroğlu'nun “maymuncuk listesi”nde yer alan fakat 
Bilim Yönetim ve Kültür Platformu üyesi olarak seçtirilmek istenip, delege tarafından 
üzeri çizildiği için seçilemeyen Prof. İştar Gözaydın, ev sahipleri arasındadır...  

Eski Y-CHP milletvekili Prof. Binnaz Toprak ise konuşmacı olarak görev yapacak! 

Katılımcıların işi suyu bulandırmak, tozu dumana katmak... 

Akıllarınca karartma yaparak, örgüt üyelerini gizleyecekler. 

Bu şekilde, FETÖ'ye karşı yapılacak operasyonları haksızlık zeminine oturtmaya 
çalışacaklar... 

Yoksa ne işleri  var Abant'ta? 

Söyleyecekleri bir şey varsa, köşelerinde yazabilirler!... 

***    

Y-CHP'nin Fetullah Gülen Cemaati ile ilgisi yok, hiçbir zaman da işbirliği yapmadılar 
diyen Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu tablo yalanlıyor... 

“Yalancıdan başbakan olmaz” diyerek oy dilenen Dersimli Kemal'den başbakan 
olamayacağı, kendi beyanı ve gözdelerinin bu eylemi ile bir kez daha sabit hale 
gelmiştir... 

***    

Atatürkçü düşünceye, Cumhuriyet rejimine ve evrensel sol değerlere verdiği zararlar 
yetmiyormuş gibi, Dersimli şimdi de Tayyip'i başımıza “başkan” olarak getirecek... 

17 kez değişmesine ve darbecilerin yaptığı 12 Eylül Anayasası ile öz itibariyle bir ilgisi 
kalmamasına rağmen, Y-CHP anayasa değişikliği konusunda, AKP'den önde gidiyor... 

12 Eylül'den kalan yüzde 10 barajı ile Siyasi Partiler Yasası ve seçim yasalarının 
antidemokratik hükümlerini ağzına alan yok! 

Kılıçdaroğlu, “kurucu meclis”in yapabileceği yeni anayasayı, “kurulu meclis”e yaptırmak 
için olağanüstü çaba harcıyor... 

Belli ki, Y-CHP ve MHP'nin anayasa masasında bulunması, sadece bu hukuksuzluğu 
gizlemek içindir... 
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Sonucun Erdoğan'ın istediği gibi referandumla, halk tarafından belirleneceği bellidir... 

Halkın önüne sandık gidince etkili Erdoğan olacak tabi... 

Bunu bildikleri halde, anayasa değişikliği için masayı kurmaları, ileride yapılacak olası 
referanduma meşruiyet kazandırmak içindir! 

“Başkanlık” yeni anayasa ile gelince; AKP iktidardaki, Y-CHP de muhalefetteki 
konumunu sürekli hale gelecek... 

Müstakbel başkan, “milli anayasa” ile  ne anlatmak istediğini açıkladı: “Kuvvetler 
ayrılığı” ilkesini kaldırıp, yerine “kuvvetler uyumu”nu getirecek!  

Belli ki, Erdoğan bundan sonraki saltanatını “kuvvetler birliği” ilkesi ile pekiştirecek! 

Bu arada Türkiye'nin üniter yapısını da yıkacaklar!.. 

Yeni anayasada “Türk Milleti” yok! 

Federasyona kapının aralandığı, Cumhuriyet rejiminin sona erdirileceği bu ihanetin 
başına Y-CHP geçirilmek isteniyor... 

CHP'nin en yetkili organı Parti Meclisi, bu tuzağa düşmeye hazırdır! 

Dersimlinin vaktiyle seçtiği delegeler, Kurultay'a gelip Dersimliyi seçtiler... 

O da en iyilerini “anahtar liste”ye alıp, Parti Meclisi'ne yerleştirdi... 

Bundan böyle Parti Meclisi'nde de Dersimli Kemal'in düdüğü ötecek!.. 

***    

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Mersin Barosu tarafından düzenlenen 
CMK eğitiminde, “Tayyip seninle gurur duyuyor” sloganı ile protesto edildi... 

Terbiyesizlik avukatlar arasında da bayağı yayıldı... 

“Akademisyenler Bildirisi”ni eleştirdiği için protesto edilen Feyzioğlu, konuşma 
süresinin yarısını protestoculara vermeye hazır olduğunu söyledi. 

PKK yanlısı protestocu avukatlar, kürsüye gelmeye cesaret bile edemediler... 

Feyzioğlu, bu fırsattan yararlanarak bir de hukuk dersi verdi: 

“Akademisyenler Bildirisi”nde ifade edilen ve Y-CHP'nin Diyarbakır'a giden heyetinin 
talep ettiği “gözlemci heyeti” ile kastedilenin; “Kızıl Haç” olduğunu vurgulayan Türkiye  
Barolar Birliği Başkanı, daha sonraki aşama; terör örgütüne “savaşan taraf” statüsü 
verilmesidir dedi... 

Nitekim, Y-CHP adına Selina Özuzun Doğan'ın yaptığı açıklamada; diğer PKK seviciler 
gibi, “savaş” ve “taraflar” sözcüklerine sıkça yer vererek, kamuoyunun kulağı alıştırıldı... 
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Bu iki aşama geçilince,  topraklarımıza Birleşmiş Milletler Barış Gücü'nün çağrılacağına 
kimsenin şüphesi olmasın!.. 

Bunun anlamı ise,  “iç savaş”tır diyen Feyzioğlu, gidişatın bölünmeye doğru olduğunun 
altını çizdi... 

Uyuyanlar için tarih böyle zamanlarda tekerrür eder...  
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SELİNA'YI KAZIYIN ALTINDAN KEMAL ÇIKAR!.. 
 “Tıpış tıpış” oy vererek Meclis'e gönderdiğimiz Ermeni asıllı avukat Selina Özuzun 
Doğan, Bakırköy Belediye Başkan Yardımcısı Yervant Özuzun'un biricik kızıdır.   

 TBMM'nde “Biz Allah'tan değil, hukuktan ve bu ülkenin elden gitmesinden korkuyoruz” 
diyerek saçmalayan avukat hanım, Ermeni soykırım iddialarının en hızlı 
savunucularındandır...  

Selina Hanım, PKK'nın Güneydoğu'daki bazı ilçelerde “özyönetim” ilan etmesinden 
sonra, güvenlik kuvvetlerinin başlattığı operasyonları “geniş kapsamlı sokağa çıkma 
yasağı” olarak değerlendiriyor... 

 PKK'ya yakın Dicle Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada; teröristlere yapılan 
operasyonları, Kürtleri “imha saldırıları” olarak gösteriyor.  

Doğan değneksiz dolanıyor...  

“Bölgede halka karşı açık bir katliam” yaşandığını iddia ediyor... 

Uluslararası kuruluşların “gözlemci heyet” göndermesini isteyen Y-CHP'nin çiçeği 
burnundaki bu milletvekili, “insanların yaşam hakkının korunmadığına, cenazelerin 

günlerce sokakta bekletildiğini ve hayvanlara yem edildiğini”   savunuyor...1  

***    

Diyarbakır'a giden CHP heyeti içerisinde bulunan Eyüp İlçe Başkanı Sinan Akçelik ise, 
PKK'ya yapılan operasyonları, “savaş” olarak nitelendirip, nedenini Erdoğan'ın 
“başkanlık” isteğine bağladıktan sonra, “sivil halka karşı katliam yapıldığına” vurgu 
yapıyor... 

                                                           
1 http://www.agos.com.tr/tr/yazi/14143/chp-heyeti-bolgede-savas-hukuku-dahi-uygulanmiyor   
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 Akçiçek, Atatürk'ün CHP'si adına konuşuyor: “Yerel yönetimler özerklik şartının 
muhakkak hayata geçirilmesi gerektiğini”  savunarak, “Bu olursa sorunların 
çözüleceğine inanıyoruz” diyor...  

***    

Y-CHP'nin yeni İstanbul İl Başkanı Cemal Canbolat, terör örgütüne yönelik bir tek 
kınayıcı söz söylemeden, operasyonları “Kürt halkına yapılan eziyet” olarak 
değerlendiriyor... 

Canbolat. “Kürtler, aç bırakılmayı, tecrit ve tehcir edilmeyi, sokağa çıkma yasaklarını hak 
etmiyor. Barışa katkı sunmak için geldik” diye konuşuyor... 

Şehit olan asker ve polisler için ağzı kilitli olan CHP'nin İstanbul İl Başkanı, öldürülen 
teröristler için, “Biz bu topraklarda gencecik çocukların ölmesine müsaade etmeyeceğiz” 
diyor... 

***     

İstanbul Milletvekili Selina Doğan'ın,  CHP'nin resmi internet sitesinde yayınlanan soru 

önergesi de aynı bakış açısı ile hazırlanmış...2 

Y-CHP'ye göre,  güvenlik güçleri “masum” PKK'lıları imha etmek için, Güneydoğu'da sivil 
halkı katlediyor!.. 

Y-CHP'nin bu akıldanelerine göre, bunun da tek sebebi varmış:O da Anayasayı değiştirip 
“başkanlık” sistemine geçmekmiş! 

Bunca kan “başkanlık” için akıtılıyor!?.. 

Ortadoğu'da olup biten olaylara köstebek gözü ile bakan ve kulakları Atlantik ötesine 
dönük yatıp, buralardan “görev” alan bir anlayıştan, başka türlü bir değerlendirme zaten  
beklenemezdi... 

İsrail Adalet Bakanı Ayelet Shlaked, “Türkiye ve İran arasında bağımsız bir Kürdistan 
kurulmalı” diyecek kadar ileri gitti...  

Hükümet gerekli tepkiyi veremedi diyelim, muhalefet mermi gibi olan bu sözleri 
duymazdan gelebilir mi?... 

2014 yılında Barzani de BBC'ye verdiği demeçte, kısa bir süre sonra referandum yapıp 
bağımsız bir Kürt devleti kuracaklarını söylemiş, İsrail Başbakanı Netenyahu bu sözleri 
olumlu karşılayıp, kurulacak Kürt devletini İsrail'in tanıyacağını söylemişti... 

***  

                                                           
2 https://www.chp.org.tr/Haberler/4/selina-dogan-sokaga-cikma-yasaklarini-avrupa-konseyine-bildirdiniz-mi 
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Neyse ki, İran Cumhurbaşkanı Ali Hamaney'in danışmanı Ali Ekber Velayeti, 
“Türkiye'nin toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin görevidir” diyerek, tarihi bir 
görevi yerine getirip, yüreğimize su serpti... 

Y-CHP, toprak bütünlüğümüzü açıkça tehdit eden PKK'nın, gizlemediği bölücü amacını 
gizlemeyi üzerine biricik vazife olarak almıştır. 

“Özerkliğin” hukuki alt yapısını teşkil edecek olan “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın 
mutlaka getirilmesini, terörün bitirilmesi için şart olarak göstermektedir... 

Ayrılıkçı Kürtlerin bütün derdi, Lozan Antlaşması'nın delinmesidir...3  

Bunu saklamıyorlar da zaten... 

***    

PKK yöneticilerinden Duran Kalkan, PKK sevicilerini Kandil'den: “Kürdistan yalnız 

bırakılıyor” diye azarlıyor...4  

Terör örgütünün çağrılarına Kürtler yeterince karşılık vermiyorlar... 

Bu yüzden küresel güçler, derhal Y-CHP'yi devreye soktular... 

Halka, terörle mücadele eden güvenlik güçlerini “protesto etme”, düşünceyi ifade etme 
özgürlüğü kapsamında bir hak gibi gösteriliyor... 

Böylece ayrılıkçı terör örgütüne destek verilmesini kolaylaştıracaklarını sanıyorlar... 

 Duyarlı kesimleri ve Kürtleri Devlete karşı isyana teşvik ediyorlar... 

Anlaşılıyor ki, ihanetle eş değerde olan bu anlayışı hayata geçirmek için Y-CHP'nin 
yapamayacağı şey yoktur.  

Nitekim, anayasa değişikliği için AKP'den önce kollarını sıvayan Kemal Kılıçdaroğlu 
olmuştur...  

İhtiyaç olmadığı halde ve hiçbir sorunu çözemeyeceği açık olan anayasa değişikliğine, Y-
CHP pek heveslidir...  

***    

Çünkü Tayyip Erdoğan başkan olursa, Dersimli Kemal'in ana muhalefet partisinin 
başında kalması garanti gibidir...  

AKP hükümeti, Y-CHP'den daha uyumlu muhalefet bulamayacağı için, Y-CHP'de mevcut yapının 

korunması için, elinden gelen yardımı yapabilir... 

                                                           
3 http://odatv.com/bolucu-deyince-de-kiziyorsunuz-2701161200.html   

4 http://www.aydinlikgazete.com/turkiye/pkk-nin-yalniz-kaldik-feryadi-h82520.html   
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En aptal adam bile biliyor ki, Dersimli Kemal yönetimindeki Y-CHP, sittin sene AKP'yi 
hükümetten düşüremez... 

Bu nedenle AKP'nin, oydan ziyade Y-CHP'ye ihtiyacı vardır... 

Aralarındaki ilişki “al gülüm, ver gülüm” gibi bir şeydir... 

Kayıkçı kavgalarına aldanmayın! 

Dersimli, mevcut konumunu başka şekilde de garanti altına almıştır: 

Kendini seçecek kurultay delegelerini yine kendi seçerek, genel başkanlığı uzun süreli 
kontrolü altına alabilmiştir... 

Kurucu Meclis olmayan bu Meclis'in, sil baştan anayasa yapamayacağı hususunda, 
anayasa hukukçuları  neredeyse ittifak sağlanmışken, Y-CHP'nin anayasa değişikliği 
konusundaki ısrarı, ihanet düzeyinde bir gaflet olarak kabul edilmelidir...  

***    

27 Aralık 2015 tarihli DTK Sonuç Bildirgesi ve 11 Ocak 2016 tarihli Akademisyenler 
Bildirisi ile HDP'nin hemen hemen tüm açıklamalarında savunduğu; “özyönetimi” en iyi 
çözümmüş gibi halka dayatma görevini Y-CHP gönüllü olarak üzerine almıştır... 

İşte bu noktada; Y-CHP İzmir Milletvekili Zeynep Altıok sahne almıştır: 

“Yeni şeyler söylemek lazım” diyerek, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini 
duvardan indirecek kadar gözünü karartmıştır!.. 

Y-CHP,  “görevini” yaparken; TCK'nun 215. maddesinde hükme bağlanan, suçu veya 
suçluyu övme suçu ile 220. maddede hükme bağlanan, terör örgütünün propagandasını 
yapma suçunu alenen işlemekte ve bu suçların işlenmesini teşvik etmektedir... 

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'in Türkiye ziyareti ile iyice şımaran işbirlikçilerin, bu 
türlü beyanları, Anayasamızın 26. maddesi ile kabul edilen “Düşünceyi İfade Etme 
Hürriyeti” kapsamında kabul edilemez! 

Yargıtayımızın yerleşik içtihatlarına göre; “yasa dışı bir terör örgütünün eylemlerini 
onaylayarak, ona sahip çıkmak, anılan örgütün işlediği suçları iyi görmek niteliğindedir” 
ve “bir terör örgütünün işlediği suçları meşru saymak, iyi görmek, düşünce ve kanaat 
açıklama özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylemdir”... 

Öte yandan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, süreklilik gösteren kararlarında; 
“kamuoyunun bir bölümünün ve hatta çoğunluğun hoşuna gitmeyen, ürkütücü, şok edici 
fikirler sözleşmenin 10. maddesi ile korunduğu” belirtilmekle beraber, ifade 
özgürlüğünün iki istisnası olduğuna işaret edilmektedir.  

Bunların birincisi “şiddeti teşvik edici” ve “övücü söylemler”, ikincisi ise “azınlıklara 
karşı nefret söylemidir”... 
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Y-CHP'lilerin “ifade özgürlüğü” içerisinde sandığı pek çok açıklama, şiddeti teşvik edici 
ve terör örgütünü övücü nitelikte söylemlerdir!..  

Kuşkusuz bu durumun takdirini, sonunda yargı organları yapacaktır. 

Lakin uygulamadan bildiğimiz bazı ölçütler (*) karşısında, hukukçu olmaya gerek 
duyulmadan, suç işlenmekte olduğu sonucuna kolaylıkla varılabilmektedir... 

Y-CHP yöneticilerinin bu şekildeki hesapsız kitapsız beyanları, bu beyanlara değer izafe 
edenlerin ileride işleyebilecekleri olası suçlar için, suç işleme kararını 
kuvvetlendirmektedir. 

Dolayısıyla, Dersimli Kemal'in hukuk süzgecinden geçmemiş, ölçüsüz sözlerine itibar 
edilerek yapılacak eylemler, pek ala TCK'nun 39. maddesinin 2 fıkrasında tarif edilen 
“Suça Yardım” (**) olarak değerlendirilebilecektir!.. 

***    

Denilebilir ki: 

Akademisyenler Bildirisi, Diyarbakır'a giden Y-CHP heyetinin açıklamaları, YDK ve HDP 
Bildirileri ifade özgürlüğünün kapsamı dışında, ceza soruşturmasına konu olabilecek söz 
ve eylemlerdir... 

Diğer yandan; Y-CHP Milletvekilleri; Selina Özuzun Doğan ile Zeynep Altıok ise Dersimli 
Kemal'in iki paratoneridir... 

Onlar  sadece Y-CHP'de zavallı iki milletvekilidir...  

Asıl suçlu olanlar, onların içerisinde ve bir kademe daha altta saklıdır.  

İkisinin de yüzünü kazıyın, bakın alt katmanlarda Kemal Kılıçdaroğlu ile akıl hocalarının 
yüzünü göreceksiniz!...  

 

(*) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kabul ettiği ölçütler şunlardır:   

“Yazı veya Sözler;  

a ) Şiddet, bir araç olarak öngörüyorsa,  

b ) Kişileri hedef gösterip kanlı bir intikam istiyorsa,  

c ) Benimsenen düşünceler için şiddete başvurmanın meşru olduğu ileri sürülüyorsa,  

d )İnsanda saldırgan duygular uyandıracak biçimde anlamsız bir nefret yaratarak 
şiddetin doğmasına uygun bir ortamı kışkırtıyorsa, ifade hürriyetinden 
yararlanmayabilir.”  
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(**) Yardım Etme: 

MADDE 39-  

(1) Suçun işlenmesine yardım eden kişiye, işlenen suçun ağırlaştırılmış müebbet hapis 
cezasını gerektirmesi halinde, onbeş yıldan yirmi yıla; müebbet hapis cezasını 
gerektirmesi halinde, on yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde 
cezanın yarısı indirilir. Ancak, bu durumda verilecek ceza sekiz yılı geçemez.  

(2) Aşağıdaki hallerde kişi işlenen suçtan dolayı yardım eden sıfatıyla sorumlu olur:  

a) Suç işlemeye teşvik etmek veya suç işleme kararını kuvvetlendirmek veya fiilin 
işlenmesinden sonra yardımda bulunacağını vaat etmek.  

b) Suçun nasıl işleneceği hususunda yol göstermek veya fiilin işlenmesinde kullanılan 
araçları sağlamak.  

c) Suçun işlenmesinden önce veya işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını 
kolaylaştırmak.



45 
 

 

BEYAZ SARAY'IN SAVAŞI!.. 
PKK şehir savaşlarında köşeye sıkışınca, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden imdada 
yetişti...  

Hazret, sanki sömürge valisi gibi, gelir gelmez yuvarlak masaya kurdu: İlk iş olarak 
iktidar ve muhalefet partilerinin “açılımcı” milletvekillerini çağırdı...  

CHP'den; Sezgin Tanrıkulu, Fikri Sağlar, AKP'den; Galip Ensarioğlu ve Orhan Miroğlu, 
HDP'den; Leyla Zana ile Ayhan Bilgen İstanbul'a koştular...  

MHP'nin duruşu bu defa iyiydi, toplantıya katılmadılar...  

Biden, ikinci iş olarak PKK'ya destek veren akademisyenlere sahip çıktı...  

Ardından İkinci Cumhuriyetçileri de unutmadı tabi.  

Can Dündar'ın oğlu üzerinden, Silivri'ye destek mesajı gönderdi: “Çok cesur bir baban 
var, onunla gurur duymalısın” dedi...  

Güvenlik kuvvetlerimizi uyarmayı da ihmal etmedi.  

PKK'ya karşı yapılan operasyonlarda, “Sivillere zarar verilmemeli” dedi...  

Mesajı alan PKK militanları, doğrudan sivillere ateş açmaya başladılar.    

Karne almak için okulun bahçesinde toplanan çocukların üzerine bomba attılar...  

Hainlerin patronu ve akıl hocaları geldi ya moral buldular.    

Akıllarınca Türkiye'nin terörle mücadelesine uluslararası kuruluşların müdahil olmasını 
sağlayacaklar!..  

Biden Obama'nın verdiği görevi yerine getiriyor.  

PKK'nın Suriye kolu PYD'nin terör örgütü olmadığını Türkiye'ye kabul ettirmeye 
çalışıyor... 
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 Ortadoğu'daki karagücü olmayı kabullendikten sonra, ABD,  PKK'ya yaptığı askeri 
yardımların niteliğini de yükseltti... PKK'nın silah depolarında, ABD yapımı İnsansız 
Hava Araçları (İHA) var... 

İncirlik Üssü'nden Suriye'deki terör örgütlerine gönderilen, silah monte edilmiş 
kamyonetlerin fotoğrafları, Pentagon'un resmi sitesini süslüyor.  

PYD'nin askeri kanadı YPG de Suriye'de aynı kamyonetleri kullanıyor...  

Bu ara ABD askerleri, terör örgütünün mevzilerinde görev icra ediyor ve  artık 
gizlenmiyorlar... 

 Teröristlerle birlikte çekilen görüntüleri elden ele dolaşıyor...  

ABD'nin tüm bu hazırlıklarına rağmen Davutoğlu, ABD ile ters düştü: Biden'e  rağmen, 
ısrarla PYD'nin terör örgütü olduğunu söyledi.  

Biden, Davutoğlu ile görüştükten sonra yapılan ortak açıklamada, PYD'yi ağzına alamadı 
tabi... 

Davutoğlu da aynı şekilde davrandı...  

Fakat PYD'nin silahlı kanadı YPG'nin terör örgütü olduğunu söylemeye devam etti.  

Dik durduktan sonra, eğilen karşı taraf oluyor...  

Biraz da diplomatik nezaket bunu gerektirdi denebilir...  

Hiçbir yoruma ihtiyaç duyulmadan, rahatlıkla söyleyebiliriz: Doğu ve Güneydoğu'da 
PKK'nın vekaleten yürüttüğü savaşın gerçek tarafı ABD'dir...  

Yani bu savaş Saray'ın değil, Beyaz Saray'ın savaşıdır...  

Saflar, bu gerçeğe göre belirlenecek...  

*** 

Geldiğimiz bu noktadan, biraz geriye doğru gidip, CHP'nin 35. Kurultayı'nda açıklanan 
Sonuç Bildirgesi'ne bir kez daha göz atalım derim.  

Dersimli Kemal'in Cumhurbaşkanı seçildikten sonra, muhatap almayacağını söylediği R. 
Tayyip Erdoğan'ı, üstelik de kurultayın bir numaralı gündem maddesi haline getirip, 
tahrik edici bir uslüpla eleştirmesi sıradan bir olay değildir...  

Kılıçdaroğlu, “Diktatör bozuntusu” dediği Erdoğan'dan, kat kat fazlasıyla yanıt alacağını 
Allah'ı bir bilir gibi biliyordu...  

Zaten aradığı da buydu.  
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Diktatör nitelemesi üzerine Erdoğan'ın; tek parti dönemine saldıracağı, İsmet Paşa'yı 
faşist ilan edeceği, Atatürk ve İnönü'yü Dersim'de katliam yapmakla suçlayacağı kesindi.  

İlk defa yaşanan bir durum da değildi...  

Böylece Dersimli Kemal'in şişi inecekti; 1930'lu, 40'lı yılların CHP'sinin, Atatürk ve İsmet 
Paşa ile  birlikte itibarsızlaştırılmasını sağlayacaktı...  

“Yeni CHP”ye haklılık ve ihtiyaç zemini de hazırlanmış olacaktı...  

Aynı zamanda, kendi yapamadığı itibarsızlaştırmayı, iktidara yaptırarak bir taşla iki kuş 
vurmuş olacaktı...  

Ayrıca bugüne kadar kaybedilen seçimlerin sorumlusunun kim olduğu da 
tartışılmayacaktı...  

Bu tespitin abartılı olduğunu söyleyenler varsa,  şu soruya yanıt vermelerini bekliyorum: 
Bu olaydan sonra AKP kanadından CHP'ye doğru yapılan ağır ve haksız eleştirilere karşı 
Kılıçdaroğlu,  CHP Genel Başkanı sıfatı ile bir tek cümle söylemiş midir?  

Baykuş gibi her konuda kulaklarını diken parti sözcüsü Haluk Koç, neden kayıplara 
karışıp evine gitmiştir...  

Her konuya maydanoz olan Genel Sekreter Gürsel Tekin ise, dut yemiş bülbüle 
dönmüştür...  

Ne yazık ki, İnönü ailesinden de dişe dokunur bir tepki gelmemiştir...  

Asıl önemli olan, kamuoyunun gözünden kaçırılan  Sonuç Bildirgesi'ndeki ihanet 
olmuştur... 

 Kullanılma süresinin son gününde Murat Karayalçın, o gürültü patırtı arasında Sonuç 
Bildirgesi'ni karambole getirerek, “oybirliği” ile geçirmiştir!  

Hiç kuşku yok ki, tarih baba bu yapılanlara kayıtsız kalmayacaktır.  

O meşhur Sonuç Bildirgesi'nde1 neler vardı: AKP'nin programında yer alan ve her seçim 

bildirgesinde tekrar edilen “Özgürlükçü Demokrasi”, CHP'nin de önceliği olarak kabul 
edilip,  Türkiye'nin birinci ihtiyacı ve “Dördüncü  Devrim”in ana hedefi olarak ilan 
edildi...  

AKP'nin, icraatlarına verdiği isimle, yaptıklarının ters olduğunu bilmeyen yoktur.  

Adının “Özgürlükçü Demokrasi” olduğuna aldanmamak gerekir, Erdoğan'ın gerçekten 
istediği totaliter bir rejimdir...  

                                                           
1 https://www.chp.org.tr/Haberler/11/35-olagan-kurultay-sonuc-bildirgesi-11848.aspx 
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Y-CHP de Türkiye'yi içinde bulunduğu çıkmazdan kurtaracak tek yolu “Özgürlükçü 
Demokrasi” olarak gösterdi...  

İyi mi?  

Belli oldu ki, “Başkanlık Sistemi”ne giden yolda, bu isimlendirme ile anayasa değişikliği 
yapılacak Y-CHP de kendi talebinin gereğini yapıyormuş gibi bu işin içerisinde aktif 
olarak rol alacaktır...  

Bu noktada, Y-CHP ile AKP'nin birleştiğini söylemekte bir yanlışlık bulunmamaktadır...  

Bildirge ile “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” üzerindeki şerhlerin kaldırılması, hedef 
olarak CHP'nin önüne kondu.    

Böylece PKK/HDP'nin “özyönetim” ve “özerklik” taleplerinin önündeki hukuki engellerin 
kaldırılması talepleri de CHP'nin talebi olarak bildirgesiyle yansıtıldı...  

Bu anlamda da Y-CHP ile HDP'nin birleştiğini söylemekte hatalı olmayacaktır...  

Terör sorunu, sonuç bildirgesinde “Kürt sorunu” olarak kabul edilmiş ve silahla 
çözülemeyeceğine vurgu yapılarak, PKK'ya karşı yapılan operasyonların gereksiz olduğu 
vurgulanıp, gerçekte “bozgunculuk” yapılmaktadır...  

“Diktatör bozuntusu” sözleri ile başlatılan tartışmanın halkın gözünden kaçırdığı temel 
konular bunlardır işte...  

*** 

Bundan böyle, köklü değişikliklerde ABD'nin talimatı ile aynı rotaya giren iktidar ile ana 
muhalefeti kara gücü olan  HDP de her koşulda destekleyecektir...  

Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş, Doğu'daki şehir savaşlarından memnun gibidir.    

Bir tek sivil hedeflerin vurulmaması için uyarıda bulunuyor: “Bu sivil hedefler 
konusunda kesinlikle herkesin çok sert bir şekilde toplumdan eleştiri alacağını görmesi 
gerekiyor” demiş... 

 Askeri hedeflere atış serbest anlamına gelen bu açıklamadan sonra, bildiriye imza atan 
akademisyenlere, bu tür sözler “düşünceyi ifade etmek özgürlüğü” kapsamında mıdır 
diye sormak gerekir.  

Yakalanan suikast silahları, el bombaları ve roketatarları görmezden gelen 
akademisyenlere, “aydın” denilebilir  mi?  

PKK'nın “Silahlı Kadın Kolları” KJK, “Akademisyenlerin duruşu sahiplenilmeli”  diyerek, 
aralarındaki ilişkiyi açık etti.    

PKK'nın üniversitelerdeki kolları olan bu kişileri, ne yazık ki,  Y-CHP de 35. Kurultay'da 
sahiplendi...  
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Demirtaş, “Özerklik Bildirgesi”nde şunları söylemişti:   “Bu direniş zaferle sonuçlanacak, 
herkes halkın iradesine saygı duyacak. Kürtler artık kendi coğrafyasında siyasi irade 
olacak. Belki Kürtlerin bağımsız devleti de olacak, federal devleti de, kantonları da özerk 
bölgeleri de...”  

Toprak bütünlüğümüzü hedef alan ve topraklarımız üzerinde ayrı bir devlet kurulmasını 
hedefleyen bu sözler, düşünceyi ifade etme özgürlüğü kapsamında değerlendirilebilir 
mi?  

Terör örgütünü övme, terör örgütüne yardım ve yataklık etme  ile suçu ve suçluyu övme 
şeklindeki suçlar, bu aralar PKK ve sevicileri tarafından  açıkça işlenmektedir...  

DTK Eş Başkanı Hatip Dicle, seçimlerden önce AKP'nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu 
masasından kalkmasını Cumhuriyet gazetesine şöyle değerlendirdi: “Masanın 
devrilmesinde esas mesele, Rojova'daki gelişmelerdi. Tel Abyad'ın alınması, iki 
kantonun birleşmesi... Devletin temel korkusu, 'PKK Amerika'yla anlaştı. Benim 
güneyimde koridor kuracaklar. Bu benim için tehdittir' oldu.”  

Dicle tehdit kusmaya devam ediyor: 

”Kır gerillası şu an devreye girmemiştir. Şu iki, üç ayı, karların erimesini bekliyorlar. O 
sürece dek adım atılmazsa ve süreç böyle devam ederse baharla birlikte savaş o zaman 
boyutlanır.”  

Dersimli Kemal'e göre bu beyanlar da düşünce açıklamasıdır!..  

Mesut Barzani, The Guardian gazetesine verdiği röportajda: ” Eskiden Türkiye'de 
'Kürdistan' ve 'Kürt' kelimeleri yasaktı, ancak bir ay evvel bu ülkeye gittiğimde, 
Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na  Kürdistan bayrağı çekildi” dedi... Sykes-Picot Antlaşmasının 
geçerliliğini yitirdiğini savunan Barzani, Kürtlerin bağımsızlığa   hiç olmadıkları kadar 
yakın olduklarını iddia etti...  

HDP Eş Genel Başkan Yardımcıları; Nazmi Gür ve Meral Danış Pektaş, Cenevre'de 
bulunan Birleşmiş Milletler (BM), İnsan Hakları Yüksek Komiserleri ile yaptıkları 
görüşmede, Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu'sunda uluslararası savaş hukukunun 
çiğnendiğini iddia ederek, müdahalede bulunmasını talep ettiler.    

Daha önce de HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ, BM Özel 
Raportörü Christof Heyns'e başvurarak  inceleme talebinde bulunmuşlardı...  

PKK'nın Kaldil'deki yöneticilerinden Bese Hozat bile, Y-CHP'den memnundur.    

Hanım Efendi, bir tek “ulusalcıları” fazlalık görüyor.    

Dersimli Kemal'e: “CHP'nin ulusalcı kesimden kurtulması gerekiyor” talebini iletti...  

Yakında bu isteği yerine getirilirse şaşırmayın!  
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Kim ne derse desin; yorum ve analize ihtiyaç kalmadı...  

Haberleri alt alta koyup okuyun.  

Göreceksiniz; Kemal Kılıçdaroğlu ile PKK'nın “tanıtım ve propaganda birimi” haline 
dönüştürülen Y-CHP, Beyaz Saray'ın Savaşı'nda ABD ve PKK'nın yanında safını 
belirlemiş 
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BİR "ONE MINUTE" (Van Minut) DAHA!.. 
Y-CHP'nin 35. Kurultay'ında Dersimli Kemal'in konuşmasını dinliyordum. 

Kemal Bey, genel başkanlığa geldiği 2010'dan bu yana, yapılan bütün seçimleri ve 
referandumları kaybetmişti... 

"Dürüst"tü ve birazdan bu yenilgilerin sebeplerini izah edecekti! 

Merakımı giderecekti... 

Hatta sorumluları da tek tek gösterecekti! 

Diyecek ki, "Arkadaşlar bu ekiple birinci parti olmamız imkansız. Bunları değiştirin." 

Doğrusunu söylemek gerekirse, "Türk halkından çok çok özür diliyorum, beni affedin, 
kendinize yeni bir Parti Meclisi ve yeni bir Genel Başkan seçip, yolunuza öyle devam 
edin" demesini asla ve asla beklemiyordum... 

Hazret, Kurultay'da asıl konuşulması gereken konulara hiç değinmedi. 

Teğet bile geçmedi... 

Peki, ne dedi? 

Recep Tayyip Erdoğan'a "Diktatör bozuntusu"... 

Seçim sonuçlarına bakılırsa, CHP tabanına bu kadarı yetiyordu galiba".. 

Bu kadarını zaten her salı günleri, grup toplantısında söylüyordu. 

Ha bire yolsuzluklardan söz ediyordu. 

Denebilir ki, bütün seçimlerde kampanyayı AKP'nin yolsuzlukları üzerine kurmuştu... 

İnandırıcı olamadı bir türlü... 

Oy kaybına bile uğradı!.. 
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Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a yönelik sözlerine, bu defa hükümet kanadından sert yanıt 
geldi. 

Soruşturma taleplerini ciddiye almıyorum: Bu tür hamlelerin tümü Kılıçdaroğlu’nun 
hanesine artı olarak yazılır... 

AKP, sanki ana muhalefet lideri değişmesin diye, Kılıçdaroğlu’na açık çek yazdı... 

Dah önce, Dersimli de  Erdoğan’a  açık çek yazmıştı... 

Her neyse! 

Başbakan, Dersimliyi bıraktı, rahmetli İnönü'ye verdi veriştirdi... 

Oldukça anlamlı değil mi? 

Demediğini de bırakmadı... 

AKP sözcüleri, tek parti dönemini hallaç pamuğu gibi attılar... 

Kılıçdaroğlu, Salı günü bunların ağzının payını verir diye bekledim... 

Yanılmışım... 

Tek kelime bile etmedi... 

Partinin ağır toplarından da ses çıkmadı... 

İnönü'nün torunları, galiba bu sözleri duyamadı!.. 

Dersimli Kemal'in, Erdoğan'a "Diktatör bozuntusu" demesinin faturası, en ağır şekilde 
İsmet Paşa'ya ve CHP'ye çıkartıldı... 

CHP de ses çıkartmadığına göre, söylenen o ağır sözlerin doğruluk payı vardır herhalde, 
diye düşünülmesi için elverişli ortamı Y-CHP hazırladı... 

Ne kadar etkili oldu bilinmez tabi... 

Sanki danışıklı dövüş yaptılar... 

Tıpkı Davos'taki gibi... 

Bu defa AKP ile Dersimli kayıkçı kavgasına tutuştular... 

CHP’nin oybirliği ile kabul ettiği 21 maddelik bildirinin tartışılması engellendi. 

Ne vardı bu bildiride; 

PKK’nın “özerklik” talepleri ile AKP’nin başkanlığa  geçiş için anayasa değişikliği... 

Y-CHP ikisine de evet dedi! 
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Kayıkçı kavgası ile gözden kaçırılmak istenen bunlardı...  

Y-CHP'nin "öğrenilmiş çaresizlik" içerisinde kıvranan kapıkullarına göre, Dersimli güzel 
konuştu, iyi muhalefet yaptı!? 

AKP tabanına göre, Erdoğan yine şamar oğlanı Kemal'i bir güzel haşladı! 

Yani, iki tarafın taraftarları memnun! 

O halde sorun yok! 

İlaveten; İsmet Paşa, tek parti dönemi ve CHP de itibarsızlaştırıldı... 

İki taraf da "One Minute" dedi yani... 

İki taraf da sonuçtan memnun!.. 

CHP'li bir dostum, benim bu yorumum üzerine, "Sittin sene bu handikaptan çıkamayız" 
dedi... 

"Sittin sene" ne kadardır diye sordum... 

"Normalde 60 senedir ama bizde en az 200 seneye eder" dedi... 

“Derin yorum”u size bırakıyorum... 
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SUÇLULARI DESTEKLEMEYECEĞİZ!.. 
“Suça ortak olmayacağız” başlıklı bildirinin ne amaçla yazıldığını anlamak için biraz 
öncesini bilmek gerekir.    

27 Aralık 2015 günü yayınlanan Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sonuç Bildirgesi1  

bu konuda yeterli ipuçlarını vermektedir.  

DTK, Demokratik Toplum Hareketi'nin (DTH) sivil toplum kuruluşlarını  tek çatı altında 

toplayan oluşumudur. 2 

DTH çatısı altındaki “sivil toplum kuruluşları” ile HEP, DEP, HADEP, DEHAP çizgisinin 

devamı olan Demokratik Toplum Partisi  (DTP) anlatılmak istenmektedir. 3 

Çatı örgütü olarak kabul edilen Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK)4 , PKK ile doğrudan 

ilişkisi bulunan Demokratik Toplum Hareketi'nin (DTH) yerini almış bir yapıdır.  

DTK Sonuç Bildirisi'nde “Kürt Halk Önderi Sayın Abdullah Öcalan'a uygulanan ağır tecrit 
ve sürecin buzdolabına kaldırıldığı açıklaması, AKP'nin Kürt sorununa bir çözüm 
politikasının olmadığının, baskı ve savaşla Kürt halkının Özgürlük Mücadelesini tasfiye 
etmeyi amaçladığının açık kanıtı olmuştur” denerek, kendilerine göre bir tespit 
yapılmıştır...  

DTK Sonuç Bildirisi'nden varılan sonuçlar ise şunlardır:  

1.) AKP üst yönetimi “siyasi darbe” yaparak, “devlete ve bürokrasiye el koymuş” ve  7 
Haziran seçim sonuçları ortadan kaldırılmıştır,  

 

                                                           
1 http://demokratiktoplumkongresi.com/dtk/ 

2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokratik_Toplum_Kongresi 

3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Demokratik_Toplum_Hareketi 

4 https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrdistan_Topluluklar_Birli%C4%9Fi 
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2.) Bunun üzerine; “bazı il ve ilçelerde halk meclisleri özyönetim kararı almıştır”, 

3.) “Kürt halkının hukuki, siyasi ve statü talebi kabul edilmediği için Kürt halkı da kendi 
öz gücüne dayanan bir mücadele sürecine girmiştir”...  

Anlaşılıyor ki, PKK, “Çatışmasızlık” olarak adlandırdığı dönemde; belediyelerin iş 
makineleri ile hendek ve tüneller kazmış; roketatarlar ve uzun menzilli silahlar 
getirerek, militanlarına dağıtmıştır... 

 Ayrılıkçı Kürtler, bu bildiride “demokrasi ve özgürlük” şeklinde ortaya koydukları 
taleplerinin, özünde “siyasi statü” olduğunu, hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde 
açıklamışlardır... 

 Son yıllarda; “Biji Serok Obama” sloganını atarak övünen ve ABD'nin bölgedeki “kara 
gücü” olmayı kabul eden PKK, 22 Temmuz'da uykudaki iki polis memurumuzu şehit 
ederek yeniden çatışma ortamına  dönmüştür...   

 Türk ve Kürt analarını ağlatmayı başaran bu katil örgüt, yaşattığı sorunların 
aşılabilmesi için “diyalog ve müzakere kanallarının yeniden devreye girmesini” ve “Sayın 
Öcalan'ın özgürlüğünün sağlanmasını”  şart koşmaktadır... 

 Özetlersek; 40 bin insanın katili Öcalan serbest bırakılmaz ve “Açılım” sürecine geri 
dönülmez ise, şehir savaşını devam ettireceklerini, hatta Türkiye'nin her tarafına 
yayacakları tehdidini ileri sürmektedirler...  

Bildiriyi yukaridaki (1) no'lu  bağlantıyı tıklayarak, bir kaç kez okumanızı öneriyorum.  

DTK'ya bağlı kuruluşlara adeta talimat gibi verilmiş çok önemli birkaç  noktanın altını 
çizmek istiyorum:   “DTK olarak halk meclislerinin ilan ettiği özyönetim ilanlarını ve 
halkımızın her alanda yürüttüğü bu haklı ve meşru direnişi sahipleniyor; Kürt halkının 
ve tüm Türkiye halklarının bu direnişlere katılmasını ve destek vermesini demokrasi ve 
özgürlük mücadelesi gereği olarak görüyoruz.”  

Bildiride uluslararası kuruluşlara da davet yapılıyor:  

“Bu çerçevede çatışmalara son verilerek, Türkiye'nin demokratikleşmesi, siyasi çözüm 
yolunun açılması için, Türkiye'nin bütün demokratik ve toplumsal özgürlük güçlerini, 
siyasi partileri, şahsiyetleri, kanaat önderlerini, inanç toplulukları ve kurumlarını Kürt 
halkının yürüttüğü meşru ve haklı mücadeleye ve taleplerine destek vermeye davet 
ediyoruz. Kürdistan'daki bütün toplumsal kesimleri ve siyasi partileri ulusal birlik 
ruhuyla halkımızın yürüttüğü direnişe sahip çıkmaya; dünya halklarını ve kurumlarını 
halkımızın meşru özgürlük talepleriyle dayanışmaya çağırıyoruz.”  

Çok çok üzülerek söylüyorum ki, PKK'nın davetine ilk icabet eden, benim de mensubu 
bulunduğum Dersimli Kemal liderliğindeki Yeni CHP olmuştur...  

PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile “Barış Bloku”nu Y-CHP oluşturmuştur...  
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20 Temmuz 2015 tarihinde “Kobani'yi yeniden inşa etme”ye giden HDP'lilerin, organize 
ettiği PYD'ye destek eylemi sırasında; Suruç'ta canlı bomba ile öldürülen 34 kişi arasında 
CHP Gençlik Kolları üyeleri  vardı...  

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB'nin öncülüğünde 10 Ekim 2015'te yapılması planlanan 
protesto mitingi öncesinde,  Ankara Garı önünde patlatılan canlı bombalarla yaşamını 
yitirenlerin çoğu CHP'li gençlerdi...  

Son olarak; 16 Ocak 2016 günü Ankara'da toplanan CHP Kurultayı'nda, Genel Başkan 
Kemal Kılıçdaroğlu, “Akademisyenler Bildirisi”ni sahiplenerek, DTK'nın destek talebine 
olumlu yanıt vermiştir...  

*** 

Kendilerini “aydın” olarak tarif eden akademisyenlerin bildirisinde ne yazıyor biliyor 
musunuz?  

Bu pek değerli akademisyenlerimiz; TSK'nın, 13 ilçede “özyönetim” ilan eden PKK'lılara 
karşı 24 Temmuz günü başlattığı operasyonları “suç” olarak görmektedirler... 

 Bu yüzden bildirinin başlığını “Bu suça ortak olmayacağız” şeklinde koydular...5  

Operasyonlar, Devletin Kürt halkına karşı; “kasıtlı ve planlı kıyım” olarak nitelenmekte 
ve “başta Kürt halkı olmak üzere tüm bölge halklarına karşı gerçekleştirilen katliam ve 
bilinçli uygulanan sürgün politikası” olarak kabul edilmektedir...  

DTK Sonuç Bildirisi'nde olduğu gibi, bu bildiride de “uluslararası bağımsız gözlemcilerin 
yıkım bölgelerinde giriş, gözlem ve raporlama yapmasına izin verilmesi” talep 
edilmektedir...  

Yine bağımsız gözlemcilerin katılımıyla; “Müzakere koşullarının hazırlanması ve Kürt 
siyasi iradesinin taleplerini içeren bir yol haritasının oluşturulması” önerilmektedir... 

 Son olarak da, “Devletin vatandaşlara uyguladığı şiddete hemen şimdi son verilmesi” 
istenerek, güvenlik güçlerinin teröristlere karşı yürüttüğü operasyonlar, vatandaşa karşı 
uygulanan şiddet olarak gösterilmektedir...  

Öz itibariyle, “Akademisyenler Bildirisi”nin  DTK Sonuç Bildirisinden ne farkı var?  

Rahatlıkla denebilir ki, ikincisi DTK'nın talimatı üzerine yazılmış bir bildiridir...  

*** 

Her iki bildiri de Türk Ceza Kanununun, “Suçu ve suçluyu övme” başlıklı  215. maddesi 6 

açısından sorunludur:  

                                                           
5 http://www.haberler.com/kiyamet-koparan-akademisyenlerin-bildirisinin-tam-8065470-haberi/ 
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215. maddeye göre, işlenmiş bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen 
övme cezalandırma nedenidir.  

Yasaların verdiği görevleri yapan güvenlik kuvvetlerini suçlu, terör örgütü üyelerini ise 
masum vatandaş gibi göstermek, açık ve yakın tehlike yaratacak şiddet çağrısı 
içermektedir!..  

Öyle ya, Devletin masum halka karşı “kasıtlı ve planlı kıyımı” varsa, insan olan herkesin 
buna karşı çıkması gerekmektedir...  

Güvenlik kuvvetleri, masum halkı katlediyor ve sürgüne yolluyorsa, zulme karşı 
direnmek halkın hem hakkı, hem de ödevidir...  

Dolayısıyla “Akademisyenler Bildirisi”, halkı devlete karşı eylem yapmaya özendiriyor!..  

Bildiri, içeriği itibariyle de terör örgütüne yardım  ediyor...  

TCK m 220,(*) terör örgütlerine yardım edenler ile  propagandasını yapan kişilerin 
cezalandırılmasını ön görmektedir... 

Y-CHP'nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu bildiri için :”Bizim de katılmadığımız 
yönleri var ama insanlar düşüncelerini özgürce söyleyecekler” diyerek, terör örgütünü 
övme ve propagandasını yapmayı, düşünce ve ifade özgürlüğü içerisinde 
göstermektedir...  

*** 

Görüldüğü gibi, her iki bildiri ile yasa dışı terör örgütünün eylemleri onaylanıp, örgüte  
sahip çıkılmakta ve örgütün işlediği suçları kamuoyuna iyi göstermeye çalışılmaktadır... 

 Bir terör örgütünün işlediği suçları meşru saymak, iyi görmek, düşünce ve kanaat 
açıklama özgürlüğü sınırlarını aşan bir eylemdir!..  

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, süreklilik gösteren kararlarında, kamuoyunun bir 
bölümünün ve hatta çoğunluğun hoşuna gitmeyen, ürkütücü, şok edici, fikirlerin,  
Sözleşmenin 10. maddesi ile korunduğunu belirtmekle birlikte; “şiddeti teşvik edici” ve 
“övücü” söylemler ile “azınlıklara karşı nefret” söyleminin bu özgürlüğün istisnasını 
oluşturduğunu defalarca ortaya koymuştur...  

Ana muhalefet partisi liderinin bile,  bu önemli ayırımı bilmediği ve bu nedenle de suç 
işlenmesini teşvik ettiği bir  ülkede yaşadığımızı asla gözardı edemeyiz... 

                                                                                                                                                                                     
6 MADDE 215- (1) İşlenmiş olan bir suçu veya işlemiş olduğu suçtan dolayı bir kişiyi alenen öven kimse (Ek ibare: 

6459 - 11.4.2013 / m.10)“bu nedenle kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması 
hâlinde,” iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
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 “İfade hürriyeti”nin 7 nerede başlayıp nerede bittiğini; siyasi parti liderleri, sivil toplum 

örgütleri veya “aydınlar”dan öğrenme ile yetinirsek, başımızı beladan kurtaramayız!..   

 Benden söylemesi...  

(*)TCK MADDE 220: 

(1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, 
örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları 
işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. 
Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.  

(2) Suç işlemek amacıyla kurulmuş olan örgüte üye olanlar, bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır.  

(3) Örgütün silahlı olması halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza dörtte 
birinden yarısına kadar artırılır.  

(4) Örgütün faaliyeti çerçevesinde suç işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı da 
cezaya hükmolunur.  

(5) Örgüt yöneticileri, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen bütün suçlardan dolayı 
ayrıca fail olarak cezalandırılır. (6)(Değişik: 6352 - 2.7.2012 /m.85) Örgüte üye 
olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, ayrıca örgüte üye olmak suçundan da 
cezalandırılır. Örgüte üye olmak suçundan dolayı verilecek ceza yarısına kadar 
indirilebilir.(Ek cümle : 6459 - 11.4.2013 /m.11)“ Bu fıkra hükmü sadece silahlı örgütler 
hakkında uygulanır.” 

(7) (Değişik: 6352 - 2.7.2012 /m.85) Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla 
birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım eden kişi, örgüt üyesi olarak cezalandırılır. 
Örgüt üyeliğinden dolayı verilecek ceza, yapılan yardımın niteliğine göre üçte birine 
kadar indirilebilir.  

(8) Örgütün(Değişik ibare : 6459 - 11.4.2013 /m.11) “cebir, şiddet veya tehdit içeren 
yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik 
edecek şekilde” propagandasını yapan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı 
oranında artırılır. 

                                                           
7 İfade hürriyeti,  Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi'nin 10. maddesinde düzenlenmiştir.   Maddenin birinci 

fıkrasında, “Herkes ifade özgürlüğü hakkına sahiptir. Bu hak kamu makamlarının müdahaleleri olmaksızın ve 
ülke sınırları gözetilmeksizin, kanaat özgürlüğünü, haber ve görüş alma ve de verme özgürlüğünü de kapsar”,   
İkinci fıkrasında ise, “Görev ve sorumluluklar da yükleyen bu özgürlüklerin kullanılması, yasayla öngörülen ve 
demokratik bir toplumda ulusal güvenliğin, toprak bütünlüğünün veya kamu güvenliğinin korunması, kamu 
düzeninin sağlanması ve suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın ve ahlakın, başkalarının şöhret ve haklarının 
korunması, gizli bilgilerin yayılmasının önlenmesi veya yargı erkinin yetki ve tarafsızlığının güvence altına 
alınması için gerekli olan bazı formaliteler, koşullar, sınırlamalar veya yaptırımlara tabi tutulabilir.” 
denilmektedir. 
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CHP, TARİHİN TOZLU SAYFALARINDA YERİNİ 
ALMADAN... 
CHP'nin Cumhuriyet düşmanları eline geçmesine ortam hazırlayanlar kadar, ses 
çıkartmayanlar da sorumludur…  

Asıl sorumlular; hain oldukları şüphe götürmeyenlere destek verenler ve listelerinde yer 
alarak onlara meşruiyet kazandıranlardır… 

Atatürk’ün kurduğu CHP, bugünkü yöneticiler eliyle tarihin tozlu sayfalarında yerini 
alacaktır. 

1099 Kurultay delegesi Kemalizme ve Cumhuriyete ihanetin baş sorumluları olarak 
siyasi tarihe geçeceklerdir… 

TORUNLARINA SİYASİ MİRAS OLARAK "CHP'Yİ DÜŞMANA TESLİM ETME"Yİ 
BIRAKACAK OLANLAR; 16-17 OCAK 2016 GÜNLERİNDE; "DERSİMLİ KEMAL" İN 
LİSTESİNE OY VEREREK; VEYA BU LİSTEDE YER ALARAK, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYE 
İHANETLERİNİ KENDİ ELLERİYLE TESCİL ETMİŞ OLACAKLARDIR!.. 

CHP Tüzüğü ve Programı'nın üyelere yüklediği ödevleri biliyorsunuz! 

Son kez özetleyelim ki, ne yaptığınızı bilerek yapmış olasınız. Böylece hiçbir zaman  
“aldatıldık” mazeretiniz kalmasın! 

CHP Tüzüğü'nün 5. maddesinin 3. fıkrasına göre;  

“Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları 
kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar ve çalışırlar.” 

Anlayacağınız CHP üyeleri, genel başkanlarına uşaklık ve kapı kulluğu yapamazlar!  

Bir kez daha tekrar ediyorum: Partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar… 
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CHP’nin de ilkelerini tekrar edelim: 

1927’de Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik ve Laiklik olarak belirlenen dört ilkeye, 
10-18 Mayıs 1931 tarihinde yapılan Üçüncü Kurultay’da Devletçilik ve Devrimcilik 
ilkeleri de eklenerek, CHP’nin ilkeleri altıya çıkartılmıştır… 

CHP bayrağındaki 6 Ok, bu ilkeleri ifade etmektedir… 

CHP Tüzüğünün 5. maddenin 5. fıkrasına göre; 

Parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar. 

Kurultay delegeleri en yetkili organ Parti Meclisi’ni seçme yetkisine sahip olmakla, en 
yetkili parti yöneticileridir… 

Bu hususta tartışma yoktur… 

Delegeler; Tüzük ve Program’ı çiğneyen kim olursa olsun -genel başkan bile olsa-  
gereğini yapmak zorundadırlar… 

Program ve Tüzüğe aykırı davranan genel başkan ve merkez yöneticilerini ilk 
Kurultay’da indirmek, 78 milyon Türk halkına karşı, ertelenemez bir yurttaşlık ödevdir! 

CHP Tüzüğünün Parti Üyelerinin Görevlerini belirleyen 7/A maddesinin (d) bendinde: 

“Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim 
bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini her olanaktan 
yararlanarak yurttaşlara duyurmakla görevlidirler” demek suretiyle, üyelerin birincil 
görevinin parti ilkeleri ve programını yurttaşlara duyurmak olduğu belirlemiştir... 

Yani ödeviniz, parti ilke ve genel politikalarını halka hatırlatmaktır, unutturmak değil! 

Bu açık hükümler karşısında, "Atatürk İlkeleri'ne olan bağlılık ve yürekten inancın bir 
gereği olarak, görevinizi yapmanın huzuru içerisinde olduğunuzu" söyleyebilir misiniz? 

"Her zaman ve her koşulda; doğru olduğuna inandığım uyarıları, her kademedeki 
partililere yapmaya devam edeceğim" diyebiliyor musunuz?... 

"Ödevlerinizi ne zaman ve nerede yapacağınızı; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe”si ile “Bursa Nutku”ndan çıkartıyor musunuz? 

Sorus Vakfı’nın desteklediği TESEV’in politikalarını halka benimsetmekle görevli Kemal 
Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, 6 Ok’u yeniden yorumlayarak inkar etmekle, 1930’ların 
CHP’si değiliz  ve Y-CHP Atatürk’ün CHP’si değildir demekle ve Seyit Rıza gibi hainleri 
örnek almakla, Atatürkçü düşünceyi ve  Kuvay Milliye ruhunu inkar etmişlerdir… 

Koca Mustafa Kemal’in koltuğunda, hain Seyit Rıza’nın hayranının oturmasını içinize 
sindirebiliyor musunuz? 
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Bu durumu görmemekteki ısrar, görülmekte olunan tatlı rüyadan uyandırılma 
korkusundan başka hiçbir şekilde açıklanamaz! 

Kısaca; CHP,  kaset olayı ve Dersimli Kemal’in gelmesiyle bizim olmaktan çıkmıştır.  

Bu gerçeği kabullenecek ve ona göre, başımızın çaresine bakacağız... 

Aklı ve bilimi rehber edinmiş Atatürkçüler; eskitilmiş ve iliklerine kadar sömürülmüş bir 
ismin (CHP'nin adını ve tabelasını) takip edicisi olarak kadar saf ve aldatılmaya elverişli 
değillerdir!.. 

Çünkü bizim ilkelerimiz ve bir ideolojimiz vardır. 

Rehberimiz: Atatürk’ün bize miras bıraktığı akıl ve bilimdir... 

CHP bu ilkeleri terk ederse,  biz de CHP’yi terk ederiz… 

Bizim için bu ilkeleri savunup yaşatan parti hangi olursa, Atatürk'ün mirası da odur... 

NE YAZIK Kİ, CHP SEÇMENİ BU NOKTAYA GETİRİLMİŞTİR… 

Bu çözülmeye önleyecek olan, son kurultayın siz yurtsever delegeleri olacaktır… 

Önünüzde iki seçenek vardır: Ya yurtsever olarak tarihe geçeceksiniz, ya da hain, tercih 
sizindir!..  

Atatürk ilkelerini, halkı aldatmak için o da seçimden seçime hatırlayan Yeni CHP'nin 
yönetiminin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in “Atatürk'te birleşelim” ; “6 
Ok'ta birleşelim” teklifini duyduklarında; sanki analarına küfrediliyormuş gibi, 
kendilerini kaybetmelerine unutamadık!  

O zavallıları kendinize model alıyorsanız, size de yazıklar olsun…  

Yukarıdaki sözlerin tümü size de gider... 

Rantın merkezi Şişli'yi, CHP'den yolsuzluğu nedeniyle ihraç edilen Cemaat hayranı 
Sarıgül'e peşkeş çeken, partiyi babasının çiftliği gibi tepe tepe kullanan Dersimli Kemal’e 
Kurultay'da hangi yüzle oy kullanacaksınız? 

Ona rakip çıkamıyorsa, bu CHP’de parti içi demokrasinin işlemediğini gösterir ve 
hepimizin ayıbıdır… 

O zaman, boş oy kullanarak tepkinizi gösterin… 

Kılıçdaroğlu’nun, partiden ihraç ettiği yurtseverlerin arkasından; “onları partiye ben 
almıştım, pişmanım” gibi sözler edecek kadar küçülmesi partililere kapıkulu ve emir eri 
gibi baktığını göstermektedir. 

Böyle bir adam, bizim önderimiz olabilir mi? 
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Sanki babasından kalan şirkete müdür tayin edip de, ortaklarına şimdi pişman olduğunu 
anlatıyor... 

Kurultay delegelerine son kez sesleniyoruz: 

Dersimli Kemal ve arkadaşlarının CHP’yi işgalinden sonra,  CHP'nin içerisinde ne HALK 
kaldı ne de 6 OK... 

Atatürk ilkelerine sahip çıkanları, gözümüzün önünde birer birer tasfiye ettiler! 

Kör müsünüz? 

Sağır mısınız?  

Dilinizi mi yuttunuz? 

Üç maymunu oynamaktan vazgeçmeyecek misiniz? 

Sizler, takım tutar gibi parti tutan "holiganlar" var oldukça, bu ülkenin kurtuluşu biraz 
daha gecikecektir! 

Sizler sahip çıktıkça, CHP'deki işgal, belki kolay kırılmayacaktır!.. 

Ama eninde sonunda; sonucu yine biz, devrimciler, Atatürk'ün izinden yürüyenler 
belirleyeceğiz... 

Bugün Y-CHP, bu kadrolarla kazara iktidara asla gelemez, gelse de ülkeyi AKP'den daha 
beter hale getirir.  

Bunun farkında olmayacak kadar aymaz mısınız? 

Sizin gibi efsunlanmış üyeler, bu hainleri destekledikçe, 78 milyonu top yekûn 
emperyalizme köle edersiniz... 

Bu kafalarla Y-CHP'nin iktidara gelme şansı sıfırdır... 

Bir an için Y-CHP iktidar oldu diyelim. 

Bu kadrolar, ülke için ne yapabilirler? 

Muhalefetten ne yaptılarsa, ondan daha fazlasını yapacaklar elbette... 

Peki, muhalefette ne yaptılar? 

Abdullah Öcalan ile Fetullah Gülen’in tanıtım ve reklam basın bürosu haline getirdikleri 
CHP’yi, daha da rezil hale getirdiler!.. 

Ana muhalefet partisinin tek derdi; anayasadan; “Türk” ve “Türklük” sözcüklerini 
anayasadan çıkartmak olabilir mi? 

Y-CHP ayrılıkçı Kürtlerle, bölücülerle, teröristlerle  işbirliği içerisindedir!? 
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Değişmez ve değiştirilmez kadrolarını hangi işler için seferber ediyor görüyorsunuz! .. 

TSK’ya yapılan kumpasta parmağını kıpırdatmayan Kılıçdaroğlu, Cemaat ve PKK’ya karşı 
yapılan her operasyonda siper oluyor! 

Bu gafillerin halktan ve emekten yana bir tek sözlerini duydunuz mu?  

Böyle bir anlayış iktidar olsa Türk halkı için ne yapabilir? 

"Devr-i sabık yaratmayacağız"  iktidara geldiğimizde AKP’den  “İntikam almayacağız” 
sözleri, CHP Genel Başkanına yakışır  mı? 

Bütün seçimlerde iktidarın ve yandaşlarının hırsızlıklarına değinen bir parti, (koalisyon 
ortağı olarak tabi) iktidara geldikten sonra "intikamcı olmayacağız” diyebilir mi? 

Yolsuzluklardan hesap sorulmayacaksa, iktidar olmaya ne gerek vardır? 

Bu sözler; aynı yolsuzlukları biz de yapacağız, ya da bugüne kadar söylediklerimizin 
tümü iftira ve yalandır anlamına gelmiyor mu? 

Kendini yalanlayan bir lidere güvenilir mi? 

CHP'li bir tek kişiyi bile yanına almadan, otel odasında ABD elçisi ile 2,5 saat Atatürk'ün 
partisinin genel başkanı acaba ne konuşabilir? 

Partililerden bir tek kişi ile paylaşılamayan bu sır sizce ne olabilir? 

Deniz Baykal'a yapılan kaset komplosunun ürünü olan biri, Atatürk'ün koltuğuna 
yakışıyor mu? 

“Evet” diyorsanız, siz de bu sözlerin fazlasını hak ettiniz... 

Libya'ya silahlı kuvvetlerimizin gönderilmesini savunan bu kadrolar, CHP'li olabilirler 
mi? 

Ülkesini savunan Esat'ı sabah akşam kötüleyenler, Atatürk'ün izinden mi gidiyor sanki? 

Yoksa siz, CHP'nin dış politikadaki; “YURTTA SULH CİHANDA SULH” ilkesinin, 
komşuların iç işlerine karışmak, onların teröristlerini desteklemek anlamına geldiğini mi 
sanıyorsunuz? 

Aklını kiraya verip fikrini şaşıran bu gafiller, yukarıda özetlenen gerçekleri görüp, halkı 
uyandırmaya çalışanları, “AKP'nin yol arkadaşları” gibi gösterme densizliğini bile 
yapabiliyor... 

Bütün sermayesini peygamber soyundan gelmiş (Seyit) olmak olarak özetleyen ve 
dolayısıyla Türk olmamakla övünen Dersimli Kemal ile aynı karede görünmek ayıp değil 
mi? 

Yoksa Türk olan bir peygamber mi vardı da, biz bilmiyoruz? 
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Bu kadarı bile dini siyasete alet etmek değil mi? 

Laiklik ilkesini programının merkezine yerleştirmiş bir partiye bu tür söylemler 
yakışıyor mu? 

Bu sefillerin tek sermayesini nelerin oluşturduğunu görüyorsunuz! 

Yer küre üzerinde; yolsuzluk batağında debelenen, hırsızlıkları ayyuka çıkan bir iktidarı 
eleştirdiği için oyu azalan bir siyaset adamı daha gösterebilir misiniz? 

Halka güven vermeyen Dersimli Kemal'e destek vererek, AKP’nini iktidarını devamlı 
hale getiriyorsunuz!.. 

Oturduğu koltuğun sahibine ihanet eden birine halk neden güven duysun ki? 

CHP'lileri, Ekmeleddin adlı bir gericiye, üstelik de “tıpış tıpış” oy vermeye mecbur 
bırakan bu çapsız adam, karşı tarafın şoförü değil de nedir? 

Peki, Dersimli Kemal’in Ekmeleddin'i şimdi nerededir? 

Ülkenin hangi sorununa karşı görüşünü açıkladı? 

Yoksa ülke sorunları karşısında “tarafsız” olduğu için mi Cumhurbaşkanı adayı 
gösterilmişti? 

Dersimli Kemal, bu fahiş hatalarının hesabını verdi mi? 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda; yeni anayasadan “Türk” ve “Türklük” kavramlarını 
çıkartıp, yerlerine “Türkiye vatandaşlığı” kavramını koymaya çalışan bu hainlere hak 
ettikleri dersi vermek zorundasınız! 

“Özerk” veya “Bağımsız Kürdistan”ı kurmanın önünde engel olan “Avrupa Yerel Özerklik 
Şartını mutlaka getireceğiz” diyen Dersimli Kemal ile PKK'nın görüşleri aynıdır!.. 

Daha dün deklarasyon yayınlayan PKK yanlısı, 1128 akademisyenlere kol kanat geren 
kimdir? 

Sizler uyanmadıkça, bu halk daha çok çekecek demektir... 

Bir kere olsun, yanlışlara HAYIR diyemez misiniz? 

BU MEMLEKET HEPİMİZİNDİR! 

Dersimli gidecek de kimi getireceğiz demeyin sakın! 

Peşin peşin aciz olmayı Kabul etmeyin! 

“Öğrenilmiş çaresizlik” kabuğunu kırıp çıkın… 

CHP sadece tabelası ile seçime girse yine yüzde 25 oy alır... 
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Sizlerden herhangi biri bile, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan daha yararlıdır... 

Önce CHP'deki yabancı unsurları def edelim, gerisi zaten gelir.  

Atatürk'ün yolundan yürüyen nice insan var... 

Hele siz bir kapıyı aralayın... 
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ÖZ KIZ, ÖZ YEĞEN VE ÖZ ZEKERİYA! 
“Öz kızını öperken şehvet duymanın nikaha etkisi olur mu” sorusuna verilen yanıt, 
Türkiye'yi ayağa kaldırdı... 

Böyle bir soru Şeytanın bile aklına gelmezdi. 

Fetva makamı:”Babanın öz kızını şehvetle öpmesi, karısı ile nikahını düşürmez” diye 
buyurmuş... 

Yalnız kızın 9 yaşından büyük olması gerekiyormuş!?..   

Yani bir babanın öz kızına sulanması, şer'i hukuka göre “haram” değil! 

Bu iğrenç soruya verilen cevap öfkeden adamı kudurtur: 

Demek ki, “öz kızı”nı öperken yaşanan şehevi durum, nikaha zarar vermiyorsa, üvey kızı 
öpmek, hayde hayde, normal karşılanacak!.. 

Konuşan hınzır oldukça kurnaz. 

9 yaşla, başka bir yere daha gönderme yapıyor... 

Kaldırım düzeyindeki bu tartışmanın sonunda, olan yine günahsız kadınlarımıza olacak... 

Zira daha ilk aşamada harcanan üvey kızlarımız oldu! 

Soru gerçekten profesyonel ellerde tuzaklanarak hazırlanmış! 

Çünkü bu soruyu üreten “üst akıl”, cevap verecek olan budalayı, doğrudan “nikaha” 
yönlendiriyor... 

Bizim imamlar, “nikah” tuzağına kolay düşerler tabi... 

Ne de olsa, uzmanlık alanları! 

Diyemiyorlar ki, kızını beceren bir yaratık için nikah çok mu önemli?.. 
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Bu haltı yedikten sonra, varsın hergele karısını da nikahsız binsin!.. 

Kızıyla zina yapmayı içine sindiren  ruh hastasının, nikahı olsa ne, olmasa ne?   

Nikahı düşmüş eşiyle ilişki kurması, çok mu umurunda olacak yani? 

Belli ki, bizim imamların çoğunun beyni,  apış arasından kurtulup, kafatasının içine 
girememiş... 

O bir yana, Diyanet'in üvey kızdan başka işi mi kalmadı... 

Yakın akrabalar arasında gönüllü ya da gönülsüz cinsel ilişkiyi ifade eden ve çoğu 
kültürde tabu sayılan “ensest ilişki” (yasaksevi), nedense  bizim dincilerin ilgi alanından 
hiç çıkmıyor... 

Diyanet'in cevabı, daha sonra yazıyı sitesinden kaldırması, ardından fetva hattını 
kapatması da işin çabası... 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın tevil yollu açıklaması ise hiçbir işe yaramadı... 

Bozdağ, “Diyanet'e itibar suikastıdır” diyerek, Fetullahçı Terör Örgütü'nü (FETÖ) işaret 
etti! 

Bu açıklama, aklıma okkalı bir ata sözünü getirdi: 

Eskilerimiz böyle durumlarda  “Zırva tevil götürmez” derlerdi. 

Adalet Bakanının cevabı gerçekten de ortada kaldı... 

“Paralel yapı”, soruyu soran mıydı, yoksa yanıtı yazan mı, bu husus da açıklanmadı!?   

Doğrusu Cemaat “Soruyu sorandır” yanıtı verilseydi, aklıma daha çok yatardı... 

*** 

Bu bahsi geçelim değil mi? 

Adamın öz kızından bana ne! 

Bu haftaki işim; öz yeğenini pazarlayan “muteber” tanıklaydı... 

Duydunuz mu? 

“Osmanım” diye ünlenen Balyoz Davası'nın üç unvanlı, en etkili elemanı Osman Yıldırım 
tüymüş!.. 

Muhterem Nisan 2015'ten bu yana ortalıkta görünmüyormuş! 

Muhtemeldir, bir yüz ameliyatı daha yaptırmış? 
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Özel görevli ağır ceza mahkemelerindeki hizmetlerinden ötürü; Devlet kendisini maaşa 
bağlamıştı, güven içinde oturması için bir de taşınmaz bağışlanmıştı... 

Dostuma karpuz kabuğu yakışır tabi! 

Beleş yaşamayı bırakıp, eski mesleğine dönebilir mi acaba? 

Acaba öz yeğeni, hala pazarlanmaya razı mı?   

“Osmanım”ı müebbet hapisten beraate götüren süreçte; çok mühim işler başaran, 
Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin pek sayın üyeleri de bu ara tedirgin! 

Birinci Başkanlık Kurulu, eski heyetle ilgili inceleme izni vermiş! 

Yıldırım, beraat kararını onayan bu değerli hukukçu abileri için, bir şey yapabilir mi? 

Atatürk'e “İngiliz p.çi” diyerek hakaret eden “Osmanım”, müebbet hapis cezasına 
mahkum olduğu Danıştay saldırısı davasını, kudretli savcı Zekeriya Öz'ün 
yönlendirmeleri ile Balyoz davasına bağlayarak, çok önemli bir görevi yerine getirmişti... 

Unutmayalım... 

Müebbet hapis cezası, bu görev sonunda beraate çevrildi... 

Al gülüm, ver gülüm... 

Bu olayın bir numaralı kahramanı “savcı” Zekeriya Öz ise, kuşkusuz iki numarası “ilk 
gizli tanık” Osman Yıldırım'dır... 

Kim ne derse desin, aynı davada üç unvanlı (sanık, tanık ve gizli tanık) “Osmanım”, bir 
dönemin hukukunun, ete kemiğe bürünmüş halidir!.. 

Bu yüzden kaçması hiç yakışık almadı! 

Benim gibi pek çok kişiyi de hayal kırıklığına uğrattı... 

Kars'ta yaptığı “İnsanlık Anıtı”nın yıkılmasından sonra çok çok üzülen, ardından 
Ümraniye'deki “Toprak Ana” heykeli de kaldırılan, ünlü heykeltraş Mehmet Aksoy'dan  
rica edelim:   

“Osmanım”ın heykelini yapsın, Yargıtay'ın bahçesindeki Adalet Tanrıçası Themis'in 
yerine dikelim... 

Bu yolla hem heykelleri yıkılmaktan kurtarırız, hem de Aksoy'un gönlünü alırız... 

Böylece “Osmanım Dönemi”ni anıtlaştırıp, sonsuza kadar yaşatmanın bir yolunu 
buluruz... 
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KAPININ ÖNÜNE KONACAKLAR!.. 
Cizre, Nusaybin, Sur, Varto, Silopi, Silvan, Bulanık ve Lice ilçeleri “özerklik” ilan ettiler...  

PKK eş başkanı Selahattin Demirtaş, bu durumu “özyönetim” olarak tarif edip, sevimli 
hale getirmeye çalışıyor...  

Ayrılıkçı Kürtler, nihai hedeflerinin “Kürdistan”ı kurmak olduğunu gizlemiyorlar...  

Bunun için, 22 Temmuz'da isyan hareketini başlattılar...  

Kendi ifadeleri ile “çatışmasızlık” dedikleri dönemden sonra, bir gece evlerinde uyuyan 
iki polisimizi hunharca infaz ettiler...  

“Açılım” sırasında, Doğu'daki belediyelerin çoğu; araç, gereç ve tüm olanaklarını  
PKK'nın hizmetine verdiler...  

PKK, tünel ve hendekleri bu belediyelerin araçları ile kazdı...  

Bu yüzden, 16 belediye başkanı tutukladı...  

24 Temmuz'dan bu yana süren operasyonlar, bu isyanın bastırılması içindir...  

Nokta.  

***  

Askerlere göre, TSK iki cephede düşük yoğunluklu savaş yapıyor...  

Türkiye bu koşullar altında iken;  Cumhuriyeti kuranların partisi CHP'nin, İstanbul İl 
Gençlik Kolları Başkanı Kenan Otlu konuşuyor:  
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Otlu, PKK'ya yakın Dicle Haber Ajansına verdiği ropörtajda; bomba düzenekli hendekleri 
savunduktan sonra, “CHP gençliği olarak Kürdistan'a gideceklerini” ve “Doğu'daki 

faşizmin karşısında birlikte yan yana olacaklarını” söylemiş... 1  

Aklınca Suruç ve Ankara eylemlerinin benzerini örgütleyecek!  

“Biz Doğu'da siyasi düşüncelerini ortaya koydukları için katledilen insanlara da sahip 
çıkacağız” diyen Oltu'nun, HDP  Eş Başkanlığına daha çok yakıştığına şüphe yok!..  

Kenan Efendi, Türkiye'nin Doğu'suna “Kürdistan” diyor...  

Güvenlik kuvvetlerinin PKK'ya karşı yürüttüğü operasyonları da “faşizm” olarak 
nitelendiriyor...  

Kenan'a göre, çatışmalarda etkisiz hale getirilen teröristlerin tek suçu:Düşüncelerini 
ortaya koymakmış...  

CHP'nin SOROSÇULAR tarafından işgal edilmesinden sonra; Halk TV ve Cumhuriyet 
gazetesi de “İkinci Cumhuriyetçiler”in eline geçerek; Cemaat ve PKK'nın borazanı haline 
getirildi...  

Onlar da bu koroda görev üstlenmiş!  

Yalan mı?  

***  

Rus uçağı düşürülmeden önce, Türkiye'nin  kırmızı çizgi olarak ilan ettiği Fırat'ın 
Batı'sına geçmek isteyen PKK'nın Suriye uzantısı PYD'nin silahlı kanadı YPG, hava 
bombardımanı ile iki kez durdurulmuştu...  

Erdoğan 11 Kasım'da,  “Kimse Fırat'ın Batısı'na bir defa geçemez. Bu konuda çok 
kararlıyız” demişti...  

27 Ekim'de Davutoğlu ise, “Rusya'ya ve ABD'ye de söyledik. Fırat'ın Batısı'na PYD 
geçmeyecek. Geçtiği anda vururuz dedik. 2 kere de vurduk” demişti...  

PYD, Rus uçağının düşürülmesinden sonra, ABD'nin hava desteği ile Teşrin Barajı'nı 
IŞİD'ın elinden aldı...  

Haber aynen böyle yayınlandı ve doğru olduğu anlaşıldı...  

Türkiye'nin kırmızı çizgisi çiğnendi...  

Bu durum bizim için angajman kurallarından çok çok önemli,  bir savaş nedeniydi!  

Haberin veriliş şekli, pek rahatsız edici değildi...  

                                                           
1 http://bayraktarcagdas.blogspot.com.tr/2015/12/tarihe-dusulen-notlar-106.html 
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Çünkü haberde Türkiye'nin kırmızı çizgisi ihlal edildi denmiyordu...  

Sonuçta; Fırat'ın batı kıyısına geçen PYD için, Türkiye sınırında yer alan Cerablus yolu da 
açılmıştı o kadar...  

Uçağın düşürülmesinden sonra, Rusya'nın Suriye'ye S-400 füzelerini2  yerleştirdiğini 

biliyoruz.  

Putin, “Hadi bakalım şimdi uçsunlar”3 da görelim, diye tehdit etmişti...  

Suriye sınırında uçaklarımız, artık 16'lık filolar halinde uçabiliyor!..  

Bu yüzden olsa, PYD'nin kırmızı çizgimizi çiğnemesine sesimizi çıkartamadık!?  

Çok kötü bir durumdur yani.  

***  

YPG'nin sözcüsü Telal Selo, koalisyon uçaklarının önceki operasyonlar gibi buna da 
katıldığını vurguladıktan sonra, “Stratejik bir ortaklığımız var, onlar hava koruması 

sağlıyor, biz kara gücü”4  dedi...  

İşe bak!  

Kendi hareketimizle, PYD'ye müdahale edemez hale geldik!  

PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin Eş Genel Başkanı Selahattin, Amerika'dan döndükten 
sonra Rusya'ya gitti...  

Moskova ile ne görüştüklerini bilmiyoruz..  

Kendi açıklamalarından anlaşıldığına göre, güya müstakbel “Kürdistan”ı konuşmuşlar...  

Rusya, bu konuda Kürtlere destek verecek mi, onu da bilmiyoruz!  

ABD'ye hizmet edecek böyle bir projeye, Rusya'nın destek vereceğini sanmam.  

Belli de olmaz!  

***  

Bildiğimiz tek şey, bu toprakları düşman işgalinden kurtarıp vatan yapan, Osmanlı'nın 
küllerinden Devlet kurarak Cumhuriyet rejimini kuran ulu önderimizin partisi CHP'nin  
işgal altında olduğu ve düşmana hizmet eder hale getirildiğidir!..  

                                                           
2 http://www.ntv.com.tr/dunya/rusya-s-400-fuzelerini-suriyeye-konuslandirdi,q4xvFUui7E2LAwVBlbCDgQ 

3 http://www.hurriyet.com.tr/putinden-turkiyeye-tehdit-kufur-40028499 

4 http://www.muhabir.net/pkk-firatin-batisina-gecti/ 
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Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP, bu yüzden  ağlanacak haldedir: Bir CHP 
milletvekili, bu yüce Milletin Meclisinde, Atatürk'ün resmini duvardan indirmeye cesaret 
edebiliyor!..  

Terör örgütünün liderlerinden Duran Kalkan, Atatürk'ün CHP'sini, PKK ile  “demokrasi 

cephesi” kurmaya davet edebiliyor!.. 5    

Kimilerine göre, Atatürk'ün resmini duvardan indiren milletvekilini bulup, kapının 
önüne koymak gerekiyor...  

Bana sorarsanız o milletvekilini değil, asıl 6 Ok'u ve Atatürkçü düşünceyi 
benimsemedikleri halde; bu hainleri CHP'den milletvekili adayı yapıp, bizleri “tıpış tıpış” 
oy vermeye mecbur bırakan Dersimli Kemal'i, kulağından tutup kapının önüne koymak 
gerekiyor...  

Çünkü, “Kürdistan” hayalini gerçekleştirmenin hukuki alt yapısı olan; “Avrupa Yerel 
Yönetimler Özerklik Şartı”nın çekince konulan maddelerinin imzalanarak, bir bütün 
halinde yürürlüğü girmesini o savunuyor...  

“Dersimli Kemal'im ben, CHP iktidarında Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı mutlaka 

getireceğim” 6 diyen Kılıçdaroğlu'nun bizzat kendisi değil miydi?..  

Türkiye'nin “Başkanlık Sistemi”ne geçirilerek, “federasyonlara bölünmesi” ve bu şekilde 
“Kürdistan” hayalinin gerçekleştirilmesi fikirlerinin en hararetli savunucusu; Kemal 
Kılıçdaroğlu ile Y-CHP'ye yerleştirdiği suç ortaklarıdır...  

O kadar!  

Bu yüzden, CHP'yi işgalden kurtarmadan (ya da yeni bir CHP kurmadan) Türkiye'yi 
kurtarmak olanaksız hale gelmiştir!..  

                                                           
5 http://www.haberler.com/pkk-li-duran-kalkan-dan-chp-ye-cagri-8014518-haberi/ 

6 http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/kilicdaroglunun-kimlik-beyani 
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HİÇBİR ADIM İÇİN GEÇ DEĞİLDİR!... 
RUSYA'DAN ÖZÜR DİLEYİP, ŞANGAY İŞBİRLİĞİ ÖRGÜTÜ'NE (ŞİÖ) GİRMEK, HEM 
ÜLKEMİZİ BÖLÜNMEKTEN KURTARIR, HEM DE EMPERYALİSTLERİN ORTADOĞU'YU 
YAĞMALAMASINI ÖNLER!.. 

Terör örgütü PKK'nın Suriye Kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG, Türkiye'nin "kırmızı çizgi" 
olarak ilan ettiği Fırat'ın batısına geçti... 

(Bu konu ile ilgili görüntülü haberi aşağıdaki bağlantıdan izleyebilirsiniz...) 

Erdoğan şöyle demişti, Davutoğlu böyle demişti, şimdi ne oldu, gibi sorular sorup 
hükümetin üzerine gitmek (klasik muhalefet yapmak) kimseye hiçbir yarar sağlamaz... 

Bugün ülkemiz açısından çok önemli bir tespit yapmak istiyorum: 

Biliyorsunuz; Rus uçağının düşürülmesinden sonra, Rusya uzun menzilli füzelerini 
Suriye'ye yerleştirdi ve Türkiye'nin ikircikli tutumundan yararlanarak  Suriye'ye 
yerleşti... 

Bu kadarla kalmayıp, uçaklarımızın Suriye üzerinde uçmasına da açıkça yasak koydu... 

Daha önce Fırat'ın batısına geçmeye çalışan YPG'yi iki kez vurmuştuk, şimdi kemküm 
etmekten başka bir şey yapamıyoruz!... 

Çünkü Putin kararlı, Suriye üzerinde uçun da ne olacağını görürsünüz diyerek tehdit etti 
bizi... 

Bu noktada, Türkiye'deki muhalefet anlaşılmaz bir şekilde (biraz da haince) Erdoğan'ı 
tahrik etmeye devam ve inatçı tutumundan geri adım atmasın diye adeta teşvik ediyor... 

AB, ABD (NATO) dahi Türkiye’nin geri adım atmaması konusunda ısrarcı... 

Dolduruşa kolay gelen Erdoğan, denebilir ki, tükürdüğünü yalama/yalamama 
seçenekleri ile karşı karşıya bırakıldı... 
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BURAYA KADAR ANLATILANLARA İTİRAZI OLACAĞINI SANMAM! 

Devam edelim: 

Bir uçak düşürme ve ÖZÜR DİLEMEME yüzünden düşürüldüğümüz duruma bakalım: 

1.) Hava Kuvvetlerimiz güney sınırlarımızda uçamıyor, 

2.) Angajman kurallarımız fiilen işlemez hale geldi, 

3.) Kırmızı çizgilerimiz çiğnendi, 

4.) Kendi coğrafyamızda yalnız kaldık. Bölge ülkeleri; İran, Irak ve Suriye ile Rusya ortak 
hareket etmeye başladı, 

5.) Dost ve müttefik bildiğimiz NATO ülkeleri de el altından onlarla anlaşmış gibi, 

6.) PKK ve Mecliste'ki uzantısı HDP, bu fırsattan yararlanarak; özerklik talebini bir adım 
daha ileri götürüp, "Bağımsız Kürdistan" kurma hedefini dillendirmeye başladı, 

7.) 4 İlimizde PKK'ya karşı operasyonlar devam ediyor ki, buna düşük yoğunluklu savaş 
diyebiliriz. Sıkıyönetim ilan edilmeden fiilen sıkıyönetim uygulanıyor, 

8.) Her gün polis ve askerlerimiz şehit ediliyor.. 

Kısaca; 

TÜRKİYE BÖLÜNMENİN EŞİĞİNE GETİRİLDİ!.. 

Bizi bu duruma getirenlerin başında, şu anda fiilen uygulanmayan angajman kurallarını 
Rusya'ya uygulamamızı ISRARLA isteyen NATO gelmektedir...  Yani: AB ve ABD'dir... 

(Daha sonra da Irak’taki askerlerimize takviye olarak gönderdiğimiz askerlerimizi 
çekmemizi istediler...) 

İkinci sıradaki sorumlular ise, Erdoğan'ı özür dilememe noktasında tutan iç 
tahrikçilerdir... Bunlar; (Başta Y-CHP, Y-CHP olmak üzere, HDP’nin barajı geçmesi için 
kampanya yürüten gafiller) sözüm ona AKP hükümetine muhalefet yapma adına, aslında 
Türkiye'ye düşmanlık yapıyorlar... 

AB ve ABD’NİN FIRSAT BULDUĞUNDA ERDOĞAN'I BİR KAŞIK SUDA BOĞACAĞI SIR 
DEĞİLDİR... 

Bunun en açık kanıtı 17 ve 25 Aralık operasyonlarıdır. Bu operasyonları yürüten 
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) arkasında CIA vardı. “Biji Obama”nın bilgisi 
olmadan Cemaat'in böyle bir girişimde bulunmasını düşünmek bile ahmaklıktır...  

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra,  halkın Erdoğan'a sahip çıkması sonunda, ABD 
mecburen Erdoğan'la işbirliği yapıyor gibi görünmektedir... 
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Aslında Erdoğan'ın ipini çeken ABD'dir... 

Bu defa uyguladığı yöntem; bölgede Türkiye'yi yalnızlaştırmaktır. Rusya ile Türkiye'nin 
arasını açan ABD, bütün bölge ülkelerini de Rusya'nın yanına itmiştir.... 

Ne yazık ki, yöneticilerimiz TUZAĞA DÜŞÜRÜLMÜŞTÜR... 

Angajman kurallarını koruyalım derken KIRMIZI ÇİZGİLERİMİZİ KAYBETTİK!.. 

Onun için bu noktadan itibaren görev Türk halkına düşmektedir. 

Erdoğan'a çok iyi yapıyorlar diyemeyiz!?.. 

Çünkü zarar görecek olan Türkiye ve  78 milyon Türk Milletidir... 

Dolayısıyla yurtseverlerin öncelikli görevi; Türkiye'nin çıkarlarını korumak olmalıdır...  

Bunun için ne gerekiyorsa yapılmalıdır... Başka Türkiye yok!!! 

HÜKÜMETİ (VE ERDOĞAN'I) TAHRİK EDEREK DAHA BÜYÜK HATALAR YAPTIRMA 
YERİNE, İKNA ETMEK İÇİN TOP YEKUN SEFERBERLİK BAŞLATILMALIDIR... 

-Önce Rusya'dan özür dilenmesi için ısrarcı olunmalıdır... 

(Zaten çeşitli şekillerde dilenmiş olan özür, bu defa usulüne uygun bir şekilde 
dilenmelidir...) 

-Esat düşmanlığından vazgeçilmeli, bu konudaki politika yumuşatılarak, gecikmeden 
Suriye ile ilişki kurulmalıdır, 

-Rusya, Irak, Iran ve Suriye’nin kurduğu blokun içerisine derhal girilmelidir.. 

-Türkiye'ye zarardan başka hiç bir yararı olmayan NATO'dan çıkılmalı, ülkemizdeki 
bütün NATO üsleri kapatılmalıdır... 

-İlla bir pakt içerisinde yer almamız gerekiyorsa, ülkemizin çıkarlarına uygun düşen 
Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik için gerekli başvuru resmen yapılmalıdır... 

BİR ÖZÜR İLE BAŞLAYACAK OLAN SÜREÇ, ÜLKEMİZİ BÖLÜNMEKTEN KURTARACAĞI 
GİBİ, ORTADOĞU'NUN DA EMPERYALİSTLER ELİNE GEÇMESİNİ ENGELLEYECEKTİR... 

İşte o görüntüler: http://haber.sol.org.tr/turkiye/erdogan-ve-davutogluna-bu-
goruntuleri-izletmemisler-140914
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ZAMAN EN ADİL HAKEMDİR!.. 

Bazen en iyi hakem zaman oluyor... 

Eylül’den bu yana 4 ay bile geçmedi... 

Eskilerimiz “Hafıza-i beşer nisyan ile maluldür” derdi... 

Gerçekten de çok erken unutuyoruz... 

Toplumsal hafızamız kuvvetli değil! 

O halde anımsatalım: Yaklaşık 4 ay önce sanatçılarımız üçe bölünmüştü... 

Bir kısmı “Barış istiyoruz” diyordu... 

Bir kısmı “Baş sorumlu Cumhurbaşkanıdır”... 

Haklı çıkan “Mehmetçiğin yanındayız” diyenler oldu... 

Aslında barışı istemeyen yoktu, Cumhurbaşkanı da baş sorumluydu! 

Bunların hepsi doğruydu... 

Rahatlıkla her üç bildiriye de imza atılabilirdi. 

Savunulan fikirler, birlikte harikaydı... 

*** 

Arada hatalı fikirler de olacak tabi... 
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Ne demiş atalarımız: “Barika-i hakikat müsademeyi efkârdan doğar” 

“Gerçeğin şimşeği, fikirlerin çatışmasından doğar” 

“Barış istiyoruz” başlıklı bildiriye imza koyanlar, PKK’ya yönelik operasyonları “Saray 

Savaşı” olarak nitelendiriyordu! 

Onlara göre; Erdoğan, AKP’yi yeniden tek başına iktidar yapmak için bu kirli savaşı 

başlatmıştı! 

“Çözüm sürecini buzdolabına koyduk” sözü, bu fikrin en açık kanıtı olarak 

gösteriliyordu... 

AKP’nin yeniden ve tek başına iktidara gelmesinden sonra, hükümetin süreci 

buzdolabından çıkartacağından korkuluyordu... 

Bu aşama, olumlu ya da olumsuz bir şey söylemek için erkendir, yanıltıcı olabilir... 

Bekleyip görmek gerekiyor... 

Zaman en doğru ve adil olan hakemdir! 

***  

1 Kasım’ı çok geçtik... 

AKP tek başına iktidara geldi... 

HDP de barajı geçti... 

HDP’ye baraj atlatarak AKP’yi düşürme planı, 1 Kasım’da tutmadı! 

“Barış İstiyoruz” bildirisine imza atanlara göre, amaç hâsıl oldu; “Saray Savaşı”nın 

durması gerekiyor! 

Ama durmadı, savaş devam ediyor... 

Söylendiği gibi, gerçekten Erdoğan’ın amacı AKP’yi tek başına iktidara getirmek idiyse, 

“Süreci” dolaptan çıkarması gerekmiyor mu? 

Yoksa buna gücü mü yetmiyor? 
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*** 

Peki, savaşı başlatan kimdi? 

Bu sorunun doğru yanıtını vermeden devam etmeyelim. 

22 Temmuz’da “Bugünü unutmayın” demiştik! 

Terör örgütü, iki polisimizin uykuda kafasına kurşun sıkmıştı... 

Bir gün önce de mayın araması yapan askerimize ateş açıp şehit etmişti... 

TSK’nın operasyonları ise, 24 Temmuz’da başlatılmıştı... 

*** 

Eğer hala bu savaşa “Saray Savaşı” diyorsanız, siz bilirsiniz! 

Savaşı başlatanın PKK olduğunu hiçbir şekilde gizleyemezsiniz!.. 

Buradan bakmaya devam ederseniz; PKK’ya “Saray’ın PKK’sı” diyebilirsiniz... 

Acaba öyle mi? 

ABD’nin “Kara gücü”, Saray’a ait olabilir mi? 

Biliyorum ki, “leb” demeden leblebiyi bilebilirsiniz... 

Buna rağmen tekrar etmek istiyorum: 

Seçim bitti!.. 

AKP, yeniden ve tek başına iktidara geldi! 

“Saray Savaşı”nın durması geremiyor mu? 

Tam aksi oluyor, operasyonlar tüm şiddeti ile devam ediyor... 

Acaba neden? 

*** 

PKK, ateşkes istiyor, masaya oturmaya dünden razı!.. 
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Bir gün Amerika’dan, bir Rusya’dan ha bire haber gönderiyorlar... 

PKK’yı “kara gücü” olarak kullanan emperyalistler, fena halde telaşlı... 

“Açılım”a dönelim diye neredeyse yalvarıyorlar!.. 

Onlara ne oluyor acaba, hiç düşündünüz mü? 

Buradan bakıldığında; yaşananlara “Saray Savaşı” demek yerine, “Vatan Savaşı” demek 

daha isabetli değil mi? 

Hakkı hamiline teslim edelim... 

*** 

“Sanatçılar Girişimi”: “Baş sorumlu Cumhurbaşkanıdır”; 

“Bağımsız Sanatçılar İnisiyatifi”: “Savaşın hükmünü sürdürmek isteyenlere itirazımız 

var”, “Çok şey değil, ihtiyacımız olan, barışı istiyoruz” diyordu... 

“Türkiye Sanatçılar Birliği” bildirisine imza atanlar ise: “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 

başlatmış olduğu vatan mücadelesinde, biz sanatçı ve aydınlar, Mehmetçiğimizin 

yanında olduğumuzu belirtmek isteriz” demişlerdi... 

Demek ki, bu son grubun haber alma kaynakları daha güçlü, analiz yetenekleri de 

diğerlerinden çok üstün!... 

Kıskançlık göstermeden kabul etmemiz gerekiyor... 

*** 

Gelinen bu aşamada; “Sanatçılar Girişimi” ile “Bağımsız Sanatçı İnisiyatifi”nin şapkalarını 

önlerine koyup, yeni bir değerlendirme yapması şart oldu... 

Buna şiddetle ihtiyaçları var! 

Şu kadarını da söyleyeyim: Kimsenin, bir diğerinden özür dilemesi gerekmiyor! 

Niyeti kötü olan yoktu... 

Her üç bildiriye imza atanların, yurtseverliğinden en ufak bir kuşku bulunmuyor... 
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Bugün itibariyle, tüm aydınların birlikte hareket etmesi çok önemli... 

Düşman dört taraftan saldırıyor... 

*** 

Unutanlar için 4 ay önce ortalıkta dolaşan bildirileri bulup getirdim.1 

Aşağıdaki bağlantıdan üçüne de ulaşmak mümkün... 

Yeter ki, hendeğin Türkiye tarafında duralım... 

Gerisini anlamak kolay olur... 

                                                           
1 http://odatv.com/sanatcilardan-itiraz-1109151200.html 
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“TARAFSIZ” KEMAL VE “Y-CHP BAKANLIĞI”!.. 

Anadolu Ajansı'nın güvenilir kaynaklardan aldığı haberi okuyorum:  

”Artık anlaşılmıştır ki halk yanımızda yer almıyor, desteği bize değil askere veriyor. 

Acımayın, aldanmayın, akıllı hareket edin ve ayırım yapmayın. Evleri, okulları, 

hastaneleri yerle bir edin. Ambulansları hareket ettirmeyin, hedef alın vurun.”  

Emri, PKK'nın Kandil'deki yöneticisi Murat Karayılan verdi...  

Telsiz konuşmalarından anlaşıldığına göre, Karayılan, militanlarına köpek ölüsü kadar 

değer vermiyor.  

Sövüyor, küfrediyor, orada ölün de bari bir b.ka yarayın gibi kaldırım düzeyinde sözler 

ediyor...  

Geçen haftalarda; PKK'nın Meclis'teki sözcüsü HDP'nin Grup Başkanvekili İdris 

Balüken, PKK'nın elinde 15 civarında güvenlik ve kamu görevlisinin rehin tutulduğunu 

söyleyerek, AKP hükümetini, duyarsızlıkla ve “yaşam hakkı”na saygı göstermemekle 

suçlamıştı...  

“Yaşam hakkı”na saygıyı en son ağzına alacak olan PKK yöneticileri ile militanları 

arasında 15, 16 ve 17 Aralık günleri, Cizre ve Silopi'deki operasyonlar devam ederken 

geçen konuşmaları, mutlaka okumak gerekiyor...1 

Güvenlik güçleri PKK'ya ağır kayıplar verdirdi...  

                                                           
1 http://www.internethaber.com/murat-karayilanin-telsiz-konusmalari-ortaya-cikti-1496129h.htm 
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4 günün bilançosu 110 ölüdür...  

* * *  

Genelkurmay Başkanı Org. Hulusi Akar, Cizre'de şehit edilen J. Uzm. Çvş. Serkan Has'ın 

cenaze törenine katıldı...  

Akar'a kuvvet komutanları da eşlik ettiler.  

Kürt halkı, doğup büyüdüğü bu topraklardan göç etmeye başladı...  

Ama gidiş yönü Barzanistan'a doğru değil...  

Belli ki, Kürt halkı güvenli gördüğü Batı'ya yerleşmek istiyor...  

Apar-topar ABD'ye giden Selahattin Demirtaş, döner dönmez Kandil'e geçti...  

Ağzından “özerklik” ve “öz yönetim” sözcüklerini düşürmüyor...  

Anlaşılıyor ki ABD, “karagücü” PKK/PYD'ye, elden tebliğ edilecek talimatları, Selahattin 

ile gönderdi...  

* * *  

Eş Başkan, adeta burnundan soluyor:  

“Bize tankın namlusunu gösterip geri adım attıracaklarını sanıyorlarsa, biz ölüm 

korkusunu çoktan aştık. Gençler hendek kazıp, barikat kuruyormuş... Silip süpürme 

operasyonuymuş! Siz kimsiniz ya? Siz ancak bu toprakların kanalizasyonunu 

temizlersiniz!” diyor...  

Kabul etmek gerekir, Demirtaş'ın benzetmesi hiç de fena değil...  

Dört dörtlük isabet kaydetti ve hedefi 12'den vurdu...  

Gerçekten de Cizre ve Silopi'de kanalizasyon temizliği yapılıyor...  

Türkiye'nin bağırsakları iyice temizlenecek!..  

Başka yolu yok...  

* * *  
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Dersimli Kemal ise, Cizre ve Silopi'de yaşanan olaylarla ilgili; “taraf olmadıklarını” 

açıkladı...2   

Barajı atlasın diye HDP'ye oy veren aymazların hangi “taraf”ta olduğu tam bilinmiyor!..  

“Tarafsız Kemal”in işaret ederek milletvekili seçtirdiği bir bayan milletvekili ise, fırsat 

bu fırsattır diyerek, TBMM'nin duvarındaki Atatürk posterini indirmeye kalkışmış!..  

Bu defaki tanıklar çok sağlam: Aylin Nazlıaka ile Bülent Kuşoğlu'dur...  

İkisi de “Tarafsız Kemal”in vazgeçilmezi, ikisi de iki dönem Y- CHP'den milletvekilidir...3   

“Tıpış tıpış” oy verdiğimiz bazı Y-CHP milletvekilleri; “Yeni şeyler söylemek lazım” 

diyerek, Gazi Meclis'ten Atatürk'ün posterini indirdiler!..  

Haddini bilmezliğe ve cesarete bakar mısınız!  

Bir de şöyle düşünün; bu dönemde ya “tıpış tıpış” oy verdiğimiz Ekmeleddin 

Cumhurbaşkanı  olsaydı...  

Yarın seçim olsun, yemin ederim “tıpış tıpış” yine bu hainlere oy vereceğiz!..  

“Öğrenilmiş çaresizlik”4 böyle bir şeydir...  

* * *  

Hakkıyla NOBEL ödülünü alan ilk Türk bilim adamı olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın 

önünde saygıyla eğiliyorum...  

Anıtkabir'de Ulu Önder'in manevi huzurunda saygıyla eğilmesini de çok önemsiyorum...  

Anıtkabir'de sergilenmesi için ödülünü Genelkurmay'a teslim etmesi ise, ayrıca 

duygulandırdı beni...  

Y-CHP'nin Tanıtım ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Mehmet 

Bekaroğlu: ”Ödülü Genelkurmay'a götürmesine şaşırdık” buyurmuş...  

Güya o da profesör!..  

                                                           
2 http://www.aydinlikgazete.com/politika/chp-diyarbakirda-taraf-degilmis-h80618.html 

3 http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/rahmi-turan/ataturkun-partisini-karistiran-haber-1010527/ 

4 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%96%C4%9Frenilmi%C5%9F_%C3%A7aresizlik 
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Biz de onun Atatürk'ün partisinde; kadın kontenjanından parti meclisine seçtirilmesine 

şaşırmıştık...  

Ama yine de Dersimli Kemal'in bir bildiği vardır diye düşündük!  

Bildiği buymuş meğer...  

Kurultay delegelerinin iradesine verdiği değeri göstermesi bakımından bu olay çok 

önemlidir.  

Unutmayacağız, unutturmayacağız...  

* * *  

Prof. Sancar, aldığı ödül için “Bu, Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in madalyasıdır” demiş...  

Milli onurumuz olan Sancar'ın bu hareketi, bir de ÖDP'ye yakınlığı ile bilinen Birgün 

gazetesini incitmiş...  

Birgün'ün açıklaması tamamen gerçeği saptırma üzerinedir:  

Haberi “Ülkü Ocakları ile görüştükten sonra Kaçak Saray'a giden Aziz Sancar Nobel'i 

TSK'ya verdi” şeklinde verdiler...5 

Anıtkabir'den sorumlu kurumun Genelkurmay Başkanlığı olduğunu bilmeyen bu şaşkın 

herifler, geçen seçimlerde de HDP'ye barajı atlatmak için oy verme aymazlığını da 

göstermişlerdi...  

* * *  

Uçak krizi, Musul'a asker gönderilmesi, Diyarbakır'daki operasyonlar ve 17/25 Aralık 

Soruşturmaları karşısında, Y-CHP'nin görüşleri açıklandı...  

Genel Sekreter Gürsel Tekin, “Açılım”da olduğu gibi, bu konularda da Y-CHP'nin daha 

aktif rol almasını istiyor...  

Tekin, bunun için adeta hükümete yalvarıyor...6  

                                                           
5 http://www.aydinlikgazete.com/turkiye/nobeli-size-mi-teslim-etseydi-h80565.html 

6 http://tv.cnnturk.com/neoluyor 
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Y-CHP adına yapılmış bu konuşmalarını dinledikten sonra, inanın yerin dibine girdim.  

İyi ki, Davutoğlu'nun aklına Y-CHP'yi Başbakanlığa bağlı sıradan bir “bakanlık” haline 

getirmek gelmiyor!  

“Yok daha neler” demeyin!..  

Dersimli ve arkadaşlarının buna itiraz edeceğini hiç sanmıyorum.  

“Y-CHP Bakanlığı”nın kurulması ile iktidarının sürekliliğini, Dersimli ve arkadaşları da 

koltuklarını garanti altına alabilirler...  

Y-CHP yöneticileri, altlarından koltuk gitmesin diye her şeyi yapmaya hazırdırlar...  

  



86 
 

 

 

“İHANET ÖDÜLÜ”NÜN YENİ SAHİPLERİ!.. 

ABD yönetimindeki koalisyon uçakları Deyr ez Zor'daki Suriye kuvvetlerine ait kampı 

vurdu:  

4 jetle kampa 8 füze attılar.  

3 asker öldü, 13'ü yaralandı...  

ABD Koalisyon sözcüsü Steve Warren, Deyr ez Zor'un 55 km uzağındaki bir yeri 

vurduklarını söyledi.  

Olay üzerine Suriye, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi'ne 2 

şikâyet mektubu gönderdi...  

IŞİD'i yok etme bahanesi ile Suriye'ye gelen emperyalistler, gerçek hedeflerinin Esat 

olduğunu uygulamalı olarak gösterdiler...  

Sırtlanlar, Ortadoğu'nun enerji kaynaklarını yağmalamadan duracak değiller...  

Barzani denetiminde bulunan Musul'un Başika bölgesindeki üsse, 4 Aralık'ta yaptığımız 

asker ve tank sevkiyatını Bağdat yönetimi BM gündemine taşıdı. 

Konseyden Türk askerlerinin Irak topraklarından çekilmesi ve bir daha Irak 

topraklarını ihlal etmemesi için Türkiye'den talepte bulunulmasını istediler... 
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ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Samantha Power, Irak hükümetinin oluru olmadan her 

türlü askeri görevlendirmeye karşı olduklarını ifade ederek, Irak'ın mektubunu üye 

devletlere dağıtacaklarını söyledi...  

Anlayacağınız Türkiye'nin Musul hamlesini destekleyen yok! 

BM’nin veto hakkı bulunan 5 daimi üyesinden (ABD, Çin, Rusya, İngiltere ve Fransa) 

hiçbiri Türkiye'nin yanında değil! 

“Değerli yalnızlık” dedikleri bu olsa gerek...  

Erdoğan'ın Suriye'deki Esat rejimini yıkma çabaları, merkezi hükümetin onayını 

almadan Barzani yönetimi ile petrol anlaşmaları yapması, Musul'a asker göndermesi 

yakın gelecekte başına uluslararası çapta iş açabilir...  

Dünya barışı ve güvenliğini korumak için kurulan BM öncülüğünde, uluslararası 

ilişkilerde kuvvet kullanılmasını yasaklayan ilk anlaşma olan Birleşmiş Milletler 

Anlaşması'nı imzalanmıştır.  

BM'nin yargı organı, 15 yargıçtan oluşan Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'dır.  

Üye ülkeler, istedikleri davayı Adalet Divanı'na götürebiliyorlar...  

Bu bilgiler ışığında, Erdoğan'ın ciddi tehdit altında olduğunu söyleyebiliriz.  

Rus uçağını düşürmekle, içerisine itildiğimiz yalnızlığı da hesaba katarsak, AKP 

hükümetinin taviz üzerine taviz vereceği belli olmuştur...  

Bütün bu olumsuzlukların yanına, muhalefetin negatif etkisini de koyduğumuzda, 

Türkiye'ye çıkartılacak faturanın daha da ağırlaşacağı anlaşılıyor... 

Bu noktada, Devlet aklının süratle devreye sokulması gerekir.  

Böyle bir girişim, hükümeti yönetenlerin akılsızlığını vurgulayacağından, bu aşamada 

kimse buna yanaşamıyor!?  

***  

HDP Grup Başkanvekili İdris Balüken, 15 civarında polis, asker ve kamu görevlisinin 

PKK'nın elinde olduğunu iddia ederek, Davutoğlu'na şu soruyu yöneltti: “İnsan hakları 
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örgütleri ve aileler çatışmaların durması ve alıkonulanların siyasi iletişim yoluyla 

ailelerine teslim edilmesi ile ilgili çağrılara olumlu cevap vermemenizin gerekçesi 

nedir? Yaşatmayı esas almayan bu olumsuz tavrınızın izahı var mı?”  

Belli ki, son operasyonlarla iyice köşeye sıkıştırılmış olan PKK, Devletle yeniden “siyasi 

iletişim” kurabilmenin yollarını arıyor...  

Durumdan vazife çıkartmaya pek hevesli olan Y-CHP yönetimi ise, kurultay telaşı ile 

devreye giremiyor.  

Bu yüzden, ABD Büyükelçisi John Bass ile İstanbul Başkonsolosu Charles Hunter, CHP 

Genel Merkezinde Dersimli Kemal'i ziyaret ettiler...  

Güya yeni anayasayı konuştular!..  

Gerçekte Obama'nın talimatlarını tebliğ ettiler... 

Türkiye ateş çemberinin içerisinde, muhalefetin halk gözündeki itibarı yerlerde 

sürünüyor, ABD, yeni anayasa yaptırmak derdinde...  

Belki, zamanlamaları son derece mükemmeldir de biz anlamıyoruz... 

Dersimli ve arkadaşlarının böyle sıkışık anlarda koltuklarını sağlamlaştırmak için 

veremeyeceği hiçbir ödün yoktur!  

Her şeyi satabilirler...  

***  

Rusya Başbakanı Dimitri Medvedev, “Uçağımızın düşürülmesinden sonra Türkiye'ye 

savaş ilan edebilirdik” dedi.  

Durum o kadar ciddidir yani...  

Karadeniz'de; Rusya karşısında mevzi elde etmek isteyen ABD'nin baskılarına 

direnemiyoruz.  

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile Karadeniz'de sağlanan denge, Gürcistan krizi sırasında 

ABD tarafından bayağı zorlanmıştı ama sonuç alınamadı...  

Görünüşe bakılırsa şimdi, Türkiye ABD'ye istediği fırsatı verecek gibidir...  
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ABD uçak gemilerinin Karadeniz'e çıkmasından sonra, doğal olarak Rusya da karşı 

önlemini alacak: Suriye sınırında olduğu gibi, bu defa da Karadeniz'de Türk savaş 

uçakları uçamaz hale getirilecektir...  

Rus uçağını düşürmekle ayıyı dansa kaldırmayacaktık...  

Bakalım kocaoğlan ne zaman yerine oturacak!  

***  

Beşiktaş Belediyesi Başkanı Murat Hazinedar'ın, desteklediği listeye oy vermeyen 

CHP'lilerin iş yerlerini yıkacak kadar gözü karardı. 

Kılıçdaroğlu'nun desteğini arkasına alan reis hakkındaki yolsuzluk dosyaları, genel 

merkezde sümen altındadır...  

Siyaseten o kadar güçlüdür!..  

Belediye Meclis Üyeliğine seçtirdiği arkadaşı Ali Bağdatlı, mal varlığındaki olağan dışı 

artışı; “taşıyıcı anneyim” diye izah ediyor...  

Kimin çocuğunu taşıdığı bellidir! 

Sosyetenin vazgeçilmezi, 3 bin 700 m2 üzerinde kurulu, 10 milyon dolar değerindeki 

gece kulübünün yüzde 50 ortağı olduğu iddia ediliyor...  

Mustafa Sarıgül'ün avukatı iken, adı birden Beşiktaş Belediye Başkanı adayları arasında 

geçen Av. Murat Hazinedar, Dersimli Kemal'in vazgeçilmez prenslerindendir... 

Sarıgül, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığını kabul etmesi karşılığında, 

aralarında Beşiktaş Belediyesi'nin de bulunduğu 4 ilçe belediye başkanını aday gösterme 

hakkını elde etmişti...  

Bizimkilere sorsanız; “ön seçim yaptık” derler...  

Buna inanacak kadar da saftırlar! 

İşte bu alış-verişle, Mustafa Sarıgül'den kurtulan Dersimli, genel başkanlık koltuğunu da 

ona sigorta ettirmişti...  
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Eski CHP Milletvekili Hüseyin Aygün; Hayri İnönü-Emir Sarıgül kavgasında, 

Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek:”Eee, sen İstanbul belediye başkanlıklarını bir kişinin aile 

şirketi olarak dağıtırsan olacağı budur. Halka ve emeğe değil, sermayeye yüzünü 

dönersen sonuç budur. Siyasette 'Beykoz Konakları'nda karar alırsan, Sarıyer'de 

'Zekeriyaköy Villaları'na işte böyle mahkûm olursun” demişti...  

Bütün parti sırları bu cümlelerin içerisinde saklıdır! 

İşte böyle: Dersimli Kemal, bir kez daha böyle iğrenç akçalı ilişkilerden yararlanarak, 

genel başkanlık koltuğunu kapmaya çalışacak!..  

***  

Gazeteler yazdı: KPSS iddianamesi hazır... 

Nihayet Cemaat yapılanmasının, CIA ve MOSSAD tarafından yönlendirildiği mahkeme 

kayıtlarına girdi.  

İddianamede “üniversiteler imamı”nın gizli servislerle bağlarına vurgu yapıldı.  

Silahlı terör örgütü olduğu belirtilen Cemaat'e, Dersimli Kemal ve arkadaşları bundan 

böyle sahip çıkamayacak!..  

Aksi halde, “örgüt propagandası yapmak” ve “örgüte yardım ve yataklık” suçunu işlemiş 

olacaklar...  

İddianame hazırlanmadan işleri kolaydı; Cemaat'e yapılan operasyonlara, “basın 

özgürlüğü” ve “halkın haber alma hakkı” çerçevesinde göğüslerini siper ediyorlardı...  

Şimdi pabuç pahalı!  

Ergenekon davaları kapsamında; Aydınlık ve Oda TV yazarları ile Mustafa Balbay'ın 

haksız yere tutuklanması karşısında, “yargılamaların sonucunu beklemek lazım” 

diyerek, pişkinlik yapan bu aymazlar mangası, bugün terör örgütlerini savunuyor!..  

Buradan da bellidir; Dersimli Kemal bir projenin adamıdır! 

Görevi: Türkiye'nin Cumhuriyet'e bağlı dinamik güçlerini oyalamak, AKP'nin karşı 

devrimi tamamlaması için Erdoğan'ın iktidarda kalmasını sağlamaktır... 
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Aslında Devlet Bahçeli ile aynı görevi yerine getirmektedir... 

Bu iki elemanın rütbeleri de aynıdır...  

Bahçeli, hükümetin başı her sıkıştığında ona can simidi atmakla görevlendirilmiştir...  

Dersimli ise, hükümete zarar verecek ve karşı devrimi yavaşlatacak hamleleri bloke 

etmektedir... 

Buna rağmen, “ihanet ödülü” verilecekse, ikisi arasında paylaştırılmasına razı değilim. 

Ödülü en çok hak eden Dersimliye vermek daha adil olur... 

Çünkü o, Alevileri ve Cumhuriyete sıkı sıkıya bağlı diğer grupları edilgen halde tutmakla, 

çok daha önemli ve zor bir işi başarmıştır!  

Bu nedenle de ödül, Dersimlinin hakkıdır... 

Sözünü tutmayan, sıkça yalana başvuran, CHP tabanına saygı duymayan, dürüstlük cilası 

ile parlatılmış ve doğruluktan ayrılmış bu zavallıyı, “yol düşkünü” ilan edenler, yerden 

göğe kadar haklıdır...  
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BİLAL'İN BİRLİĞİNDE SAVAŞACAĞIM! 
IŞİD kontrolündeki Musul'a, 30 km uzaklıkta bulunan Beşika bölgesine gönderdiğimiz 
asker sayısının artırılması ve 25 tank gönderilmesi üzerine, Irak hükümetinden tepki 
geldi...  

Türk halkı Irak'ta Peşmerge ile IŞİD'a karşı savaşan grupları TSK'nın eğittiğini bu 
tepkiden sonra öğrendi...  

Irak Başbakanı Haydar El Ibadi, “Türk askerlerinin Musul'daki yetkisiz varlığı Irak'ın 
egemenliğinin ciddi bir ihlalidir” dedi...  

Irak'a asker göndermek için Merkezi Irak Hükümeti yerine, Kuzey Irak Bölgesel 
Yönetimi ile mutabakata varmışız!  

İyi mi? 

AKP hükümetleri, 2 yıldır Peşmerge'ye ve IŞİD karşıtı gruplara eğitim veriyormuş...  

Onu da yeni öğrendik...  

Bildiğimiz kadarıyla PKK da IŞİD karşıtıdır!  

Irak'ın kuzeyinde 4 ayrı bölgede, TSK’nın eğitim verdiği gruplar arasında PKK var mı 
onu bilmiyoruz!  

Kuzey Irak'ta PKK'lıların  “Peşmerge” adıyla eğitilmesi skandal olur... 

Türk halkı böyle bir habere asla hazır değildir... 

Irak'ta eğit, Türkiye'de savaş, olacak iş mi!? 

Cemil Bayık, Alman Bild am Sonntag gazetesinin, “Suriye'nin kuzeyindeki Kürtler 
ABD'den silah aldı. Kuzey Irak'taki Peşmerge ise Almanya tarafından silahlandırılıyor ve 
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eğitiliyor. Ya PKK?” şeklindeki sorusuna: “Şayet Batı bize silah verecek olursa daha iyi 
savaşırız”  yanıtını verdi... 

Vekâleten savaşlar dönemi başlıyor... 

Bayık'ın açıklamasından anlaşılıyor ki, Peşmerge'yi Almanya silahlandırıyor, birlikte 
eğitiyoruz...  

Peşmerge'yi neden eğitiyor acaba? 

Kerkük ve Musul'dan Türkleri kovsunlar diye olamaz herhalde!.. 

“Bağımsız Kürdistan”ı kurup, Türkiye'yi parçalasınlar diye olabilir mi?.. 

Belki! 

***  

Üçüncü sayfalardan verilen cinayet haberleri, daha çok önemseniyor gibi...  

Şehit haberleri gazetelerde bile yer alamıyor!  

PKK, hendek kazmaya ve Güney Doğu'da güvenlik kuvvetlerimize saldırmaya aralıksız 
devam ediyor...  

Diyarbakır Baro Başkanını bile sokak ortasında vurdular... 

PKK için “terör örgütü değildir” demişti... 

Olaydan sonra soruşturmayı yürüten savcılara bile üç kez ateş açtılar...  

Belli ki, kanıtların toplanmasını istemiyorlar... 

Dersimli Kemal'in arkadaşları, son olarak Cizre'de 3 askerimizi, Sur'da 1 polisimizi şehit 
ettiler... 

Rica edelim de arkadaşlarına söylesin, askerlerimize bir daha ateş etmesinler! 

Onların evde bekleyen bebeleri var! 

Anaları ve eşleri ağlayınca, Türkiye'nin yüreğini dağlıyorlar... 

Hani bir zamanlar “analar ağlamasın” diye “açılım”a açık çek veriyordu ya...  

O kadarına hakkı olmalı... 

***  

1 Aralık günü Sur ilçesinde; polisin arama noktasına yanaşan bir kadın,  soğukkanlı bir 
şekilde çantasını açıp, içerisinden çıkarttığı silahla polise ateş etti. 

Sonra da etraftaki diğer polislere...  
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Kaçarken vuruldu tabi... 

MOBESE kameraları, olayı saniye saniye kayıt altına aldılar... 

PKK yandaşı ajanslar,  haberi şu şekilde verdiler: “Polis halkı taradı, bir kadın öldü. 
Kadının yanına silah bıraktılar.”  

Dersimli Kemal arkadaşlarına kefil mi hala! 

Hiç sanmam...  

Video kayıtları ortada iken, bu kadar büyük yalan ve iftiraya ne gerek var? 

 ***  

Cumhurbaşkanı RTE'nin “Türk akımı, taleplerimizin karşılanmaması sebebiyle bir 
süredir tarafımızdan rafa kaldırılmış bir projedir” dedi... 

İnandırıcılığı olamaz tabi... 

ABD'nin bu proje yüzünden Erdoğan'ı çizdiği Avrupa'da defalarca yazılıp çizildi...  

G-20 toplantısından iki önce,  Çin'de kalan uzun menzilli hava savunma sistemleri ile 
ilgili ihale, acaba neden iptal edildi? 

“Türkiye'nin kendisini kendi imkânları ile koruma-savunma zorunluluğu” yerden göğe 
kadar haklı, lakin inandırıcı değil... 

Nihai hedefimiz öyle olsa da, bu aşamada Çin'de kalan ihalenin iptali, belli ki ABD baskısı 
yüzündendir! 

Baskı o kadar ağır ki; 

17/25 Aralık operasyonlarından sonra, Şangay İşbirliği Örgütü'ne yanaşan Türkiye, geri 
vitese taktı ve tehlikeli bir şekilde ABD'nin etkisine girdi...    

Hizaya sokulduk da denebilir!..  

Hangi tehditler Erdoğan'ı Obama'ya mecbur hale getirmiştir acaba? 

Bu soruların yanıtlarını bulmadan, etrafımızda neler olup bittiğini kavramak kolay 
olmayacaktır... 

***  

Putin, G-20 toplantısında IŞİD'den kaçak petrol alanlar aramızdadır demişti... 

Rus uçağının vurulmasından sonra, diplomatik dili bir kenara bıraktı. 

“Dünya lideri”ne laf yetiştiriyor!..    
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Uydu fotoğraflarını gösterdi. 

Erdoğan'ı ve ailesini açıkça suçladı... 

Rusya'dan sonra, İran da Türkiye ile IŞİD arasındaki petrol ticaretine dair ellerinde 
kanıtlar olduğunu iddia etti... 

Kemal Kılıçdaroğlu ile Devlet Bahçeli, uçak krizinde hükümete destek verince, Putin bir 
dünya lideri gibi değil, Türkiye'nin Ana muhalefet partisi lideri gibi konuşmaya başladı...  

*** 

ABD Hazine Müsteşarı Kohen; “IŞİD petrolü Barzani'ye satıyor, oradan da Türkiye'ye 
satılıyor” dedi... 

Kerry, Türkiye'den ve Barzani yönetiminden bu satışların önlenmesini istedi... 

Barzani Yönetimi'nin Doğal kaynaklar Bakanı Şerko Cevdet: “O tankerler bizimdir” 
dedi...  

Son olarak Rusya, “ABD, petrol kaçakçılığına göz yumuyor” dedi...  

“Kriz kâhini” olarak tanınan ünlü iktisat profesörü Roubini'ye göre, Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika'daki istikrarsızlık, dünyayı tehdit eder hale geldiği için “üçüncü dünya savaşı” 
kaçınılmaz hale gelmiştir... 

Bu sıralar, Akdeniz'de sular iyice ısındı. 

Rus savaş gemisi boğazlardan geçerken, omuzdan havaya atılan füze ile güvertede duran 

asker dikkat çekti...1  

12 devletin savaş gemileri, aç kurtlar gibi etrafımızda dolanıyorlar... 

Neyse ki, 64 savaş gemisinden 34'ü bizim... 

Ben seçimimi yaptım: Mümkün olursa “Bilal'in birliği”nde savaşa katılacağım!  

 

 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/istanbul-bogazini-gecen-rus-savas-gemisinde-fuzeli-asker-40023448 
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AKIL DUYGULARA ESİR DÜŞÜNCE... 

AKP mitinglerinde döner-ekmek yemek için meydanları tıka basa dolduran kindar neslin 

öğretmenleri, 24 Kasım günü Aksaray'a davetliydiler...  

24 Kasım, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, TBMM’ce “Başöğretmen” kabul edildiği 

gündür...  

Öğretmenler için Aksaray'da hazırlanan yemek menüsü, mitinglerden daha zengin tabi: 

Zeytinyağlı kereviz dolması, manda yoğurdu eşliğinde etli mantı, kuzu sırtı fırın vs. 

vardı... 1 

Cumhurbaşkanı “Uçak düşürdük” dediğinde, öğretmenlerden alkış tufanı koptu...  

NATO tarihinde bir ilkti, o da AKP'ye nasip oldu!?  

Sanki Beştepe’de deprem oluyordu!  

Erdoğan, o sözleri söylediğine, söyleyeceğine bin pişman oldu; ilk defa öğretmenler 

adına utanıyordu!  

“Mesele bir alkış meselesi değil” diyerek, öğretmenleri uyarmak zorunda kaldı...  

“Kuzu sırtı fırın” yalaka öğretmenlerin kursaklarında kaldı...  

***  

                                                           
1 http://odatv.com/erdogan-sarayda-muhtarlara-ne-yediriyor-2410151200.html 
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Biz Türkler, “İt dalaşı” deyimini, Yunanlı pilotların hava sahamızı ihlal etmelerinden 

öğrendik... 

Ege denizinde 152 ada, adacık ve kayalığımız, yıllardır Yunanistan'ın işgali altındadır...2  

Ne iktidar, ne muhalefet Cipras'a sesimizi yükseltemedik...  

Yunanistan'ın her Allah'ın günü ihlal ettiği “angajman kuralları”mızı, bir kez Rus 

uçakları ihlal etti, neredeyse Rusya'ya savaş ilan edecektik!..  

***  

Bugün itibariyle söylüyorum:  

Rus Ordusu, TSK ile ilişkisini kesti,  

Rusya'ya vizesiz seyahatler askıya alındı,  

Fuara giden 60 iş adamımız gözaltına alındı,  

Rusya'da çalışan işçilerimiz, sınırdan içeriye sokulmadılar,  

Müteahhitlerimizle yapılan antlaşmalar iptal edildi,  

Çiçek dolu 6 TIR'ımız geri gönderildi,  

Suriye sınırında park etmiş TIR'larımızı vurdular,  

Tur rezervasyonları iptal edildi,  

Yeni ihracat anlaşmalarını dondurdular,  

“Moskova” adlı kruvazörü burnumuzun dibine kadar soktular,  

Akkuyu Nükleer Santralı askıya alındı,  

Serbest Ticaret Bölgesi iptal,  

Bombardıman uçaklarına eşlik etmesi için, avcı uçaklarını da Suriye'ye getirdiler...  

Daha ne olsun...  

                                                           
2 http://www.aydinlikgazete.com/16-mi-152-mi-makale,59308.html 
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Bu kadar yetmez mi?  

Savaş ilan edecek değillerdi!..  

Gelişmeler, biraz da ABD'de 11 Eylül'de İkiz Kuleler'e yapılan saldırılardan sonra 

yapılanlara benziyor gibi!  

Anımsarsınız; ABD, İkiz Kuleler'e yapılan saldırıları bahane edip, Afganistan ve Irak'ı 

işgal etmişti...  

Ortadoğu'nun ateşe verilmesinin birinci nedeni olarak hep bu saldırılar gösterilmiştir...  

Şimdi de Rusya, bu uçak düşürme meselesini bahane edip, Ortadoğu'ya iyice yerleşeceğe 

benziyor...  

Olur mu olur!..  

Şam'ın Emevi Camiinde Cuma namazı kılmaktan nereye geldik!?..  

***  

Bizimkiler, “5 dakika içerisinde Rus uçağını 10 defa ikaz ettik” diyorlar...  

Sağ kalan Rus pilotu ise, bize ikaz gelmedi diyor...  

17 saniyelik bir sınır ihlali üzerine, neredeyse Rusya ile savaşa tutuşacağız!  

Acaba üçüncü bir el ki bu ABD veya İsrail'den başkasının olamaz, “elektronik 

baskılanma” ile ikazımızın Rus pilotlara ulaşmasını engellemiş olabilir mi?  

Uçağın düşürüldüğü yer, ABD-İsrail koridorunun denize ulaşmasını sağlayacak stratejik 

bir bölgededir.  

Belli ki Rusya, terör gruplarının Türkiye'yle olan ikmal yollarını kesmek için Türkiye 

sınırına yöneldi...  

Bu noktada Rusya'nın hassasiyetini anlamak kolaydır...  

Çünkü Rusların Akdeniz'deki tek askeri üsleri Suriye'dedir!..  

***  
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Putin, “Terör işbirlikçileri bizi arkadan hançerledi”3 diyor!..  

Oldukça ağır bir ifadedir...  

Türkiye'ye “terör işbirlikçisi” dedi!..  

G-20 toplantısında da “IŞİD'e destek veren ülkeler aramızdadır” demişti...  

Sövse daha iyiydi!..  

Atlantik ötesinde; Şangay İşbirliği Örgütü'ne yanaşma eğilimi gösteren Türkiye'yi, 

yeniden NATO'ya mecbur etme ve ABD'nin yanına iliştirme hesapları yapılıyor olabilir!..  

Akla yatkın bir olasılıktır...  

Gerilimin tırmandırılması, bir tek bu amaca hizmet edebilir!..  

***  

Bu noktada Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin kışkırtıcı konuşmalarına dikkat çekiyorum...  

Angajman kurallarını ihlal etme, Türkiye için çok da önemli değildir!..  

Örnekleri var ve yakın geçmişte Yunanistan'la defalarca yaşanmıştır!  

***  

Şimdi de sıcağı sıcağına yapılan şu açıklamaları hatırlayalım:  

Erdoğan, “Türkiye, Suriye'de zalim rejime karşı kurtuluş savaşları veren muhalif 

grupları samimiyetle destekliyor... 

Bayırbucak Türkmenleri'nin bulunduğu, DEAŞ terör örgütünün olduğu bölge değildir” 

diyor... 

Bu açıklamadan açıkça anlaşılacağı gibi, Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanının 

ağzından Suriye Devletinin terör örgütü olarak kabul ettiği muhalif grupları 

desteklediğini kabul etmektedir...  

Ayıp ki, ne ayıp!  

                                                           
3 http://www.dunya48.com/siyaset/26983-mehmet-yuva-lazkiye-hatay-siniri-gecici-sinir-ilan-edildi 
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“Türküm” diyemeyen, “Türk” ve “Türklük” sözcüklerini Anayasadan çıkartmak isteyen, 

“Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan bir iktidarız” diyerek övünen Erdoğan'ın, 

bütün bu akıl dışı işleri, Bayırbucak Türkmenleri için yaptığına inanmak oldukça 

zordur!..  

İkinci önemli itiraf:  

“DAEŞ'in hemen hiçbir varlığının olmadığı bu bölgedeki saldırılar, doğrudan Esat 

rejimini ayakta tutma amacına yöneliktir”4 şeklindeki açıklamadan ortaya 

çıkmaktadır...  

Uzun uzun izahat yapmaya gerek yoktur.  

Her şey son derece açıktır:  

Türkiye Esat'ı yıkmaya çalışan grupları destekliyor, Rusya ise bu grupları etkisiz 

hale getirmeye çalışıyor...  

Dolayısıyla Suriye cephesinde; Türkiye ile Rusya karşı karşıya gelmiştir...  

Olay bundan ibarettir...  

***  

Komşu bir ülkenin meşru hükümetini, o hükümetin muhaliflerini destekleyerek 

yıkmaya çalışmak hiçbir şekilde savunulamaz!  

İç hukukumuza göre suç kabul edilen bu tür eylemler, uluslararası hukuk bakımından da 

suç teşkil eder!  

Dolayısıyla AKP hükümetlerinin Suriye politikaları fahiş hatalıdır...  

Uçak düşürme olayı, bu hatalı politikalarla doğrudan bağlantılıdır...  

***  

Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu olay üzerine yaptığı açıklamada:  

                                                           
4 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/11/25/daes-degil-soydasimiz-turkmenler-vuruluyor 
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“Türkiye güçlü ve büyük ülkedir, Türkiye kendi sınırlarının ihlaline izin 

vermemelidir”5 dedi.  

Y-MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise:  

“MHP, eleştiri hakkı saklı kalmak kaydıyla, AKP hükümetini desteksiz 

bırakmayacaktır”6 dedi!?..  

Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi; her iki muhalefet lideri, hükümetin hatalı Suriye 

politikalarına gözü kapalı destek vermektedir...  

Denebilir ki, Erdoğan/Davutoğlu hükümeti, biraz da muhalefetin akılsız desteği ile bu 

noktaya gelmiştir...  

İnsanın aklına şu olasılık bile geliyor:  

Y-CHP ve Y-MHP, seçim yoluyla iktidardan düşüremeyeceklerini anladıkları AKP'den, 

Rusya ile savaşa çıkartarak, kurtulma planları yapmaktadırlar!..  

Recep Tayyip Erdoğan'ı tahrik ederek, olayları tırmandırmaya çalışmanın başka ne 

anlamı olabilir?.. 

Neden yangını söndürmek yerine, ateşe benzin dökmeye devam ediyorlar?  

Hiç kuşku yok ki, böyle bir düşünce vatana ihanet etmekle eş değerdedir!..  

Bu nedenle ülkemizin öncelikle; ciddi, tutarlı, inandırıcı, insan haklarına ve hukuka 

saygılı, aynı zamanda ülke çıkarlarını her şeyin üstünde tutan muhalefet partilerine 

ihtiyacı vardır...  

Ancak o zaman, iktidarı düşürmeye çalışmanın bir anlamı olabilir...  

 

 

                                                           

5 https://www.chp.org.tr/Haberler/11/genel-baskan-kemal-kilicdaroglunun-parti-meclisi-toplantisi 

6 http://www.ntv.com.tr/turkiye/devletbahceliden-dusurulen-rus-ucagina-iliskin-aciklama 
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KULLANILMAKTAN KURTULAMAYANLAR!.. 

Çokbilmiş HDP Milletvekili Leyla Zana'ya, “Türk” sözcüğü fena halde batıyor.  

Sanki “Türkiye” sözcüğü içinde “Türk” yokmuş gibi; yemin töreninde “Türk” kelimesini 

“Türkiye” olarak okuyor!.. Zana, “Millet” sözcüğünü1 “insan topluluğu” olmaktan 

çıkartıp, coğrafi bir kavram olan “ülke” ile ilişkilendirdi...  

Başımıza dil bilimci kesildi...  

Anayasamızın 81. maddesinde; TBMM üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde 

andiçerler” der...2  

Görüldüğü gibi birinci cümle, emirdir ve şekli belli ediyor...  

Bu şekle uymayan kişi, yemin etmemiş ve göreve başlamamış sayılır.  

Bu konuda tartışma yoktur... 

Bir başka açıdan bakıldığında; milletvekillerinin ilk görevinin yürürlükteki Anayasa 

üzerine andiçmek olduğu anlaşılıyor.  

                                                           
1 Millet: Çoğunlukla aynı topraklar üzerinde yaşayan, aralarında dil, tarih, duygu, ülkü, gelenek ve görenek 

birliği olan insan topluluğu, ulus. 
2 Andiçme: MADDE 81- Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde andiçerler: 

“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız 
egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve lâik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve 
inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin 
insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakatten ayrılmayacağıma; 
büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.” 
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Yemin Anayasanın emridir. 

HDP Milletvekili Leyla Zana, Anayasaya uygun şekilde yemin etmeyerek, Anayasanın 

amir hükmünü çiğnemiştir... 

Olaya bu açıdan bakmak gerekir... 

Bir o kadar tuhaf kaçan, HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağlı'nın; Zana'nın 

saçmalamasını “demokratik bir tutum”3 olarak gösterme çabasıdır... 

Battıkça batıyorlar...  

Bundan böyle, HDP'den Anayasaya sadakat beklemek, ceviz ağacından karpuz 

beklemeye benzer... 

En üst kurallar bütünü olan Anayasa hükümlerini, çiğnemeyi “hak” gören bir anlayışın, 

yasa hükümlerini çiğnemekte de bir sakınca görmeyeceği açıktır... 

Dağdaki Eşkıya Meclis'e girerse, olacağı budur elbette... 

Barajı atlaması için HDP'ye oy verme çağrısı yapan, zekâ fukaralarının, bu durum 

karşısında ne düşündüklerini çok merak ediyorum... 

PKK tarafından kullanılmışlar demek oldukça hafif kalıyor... 

“Zana'nın yemini”ni değerlendirmesi sorulan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Benden 

almayın”4 şeklindeki cevabı ise, hiç mi hiç yakışık almadı. 

Daha ilk günden, Anayasanın amir hükmünü ihlal eden bir milletvekiline, ilk tepkiyi 

göstermesi gereken Cumhurbaşkanı olmalıydı... 

Dolayısıyla Erdoğan'ın tutumunu, Leyla Zana'ya “gizli destek” olarak kabul etmek hatalı 

bir değerlendirme olmayacaktır...  

Leyla'nın hareketi de AKP'ye atılmış pastır tabi...  

Y-CHP ve Y-MHP bu konuda ne dediler?  

                                                           

3 http://tv.haberler.com/figen-yuksekdag-leyla-zana-tekrar-yemin-7887431-videosu/  

4 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1154645-cumhurbaskani-erdogana-leyla-zananin-yemini-soruldu 
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Belli değil...  

Onları kurultay korkusu sardı...  

AKP adına eski Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin konuştu. 

Şahin, bu fırsattan yararlanarak, anayasa tartışmalarını başlattı... 

Anlaşılıyor ki, tartışma eski İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın “Bu Anayasayı tanımıyorum”5 

noktasından sürdürülmeye devam edecektir... 

Ayan beyan görülüyor; Cumhuriyeti yıkmak için Kürtlerin kullanılacağı kesinleşti!..  

***  

AKP'nin hedefi; anayasanın “başkanlık sistemi” ve “federasyon”a elverişli hale 

getirilmesidir...  

Dolayısıyla, Dersimli Kemal'in iktidara gelmesinin bir anlamı ve gereği kalmadı. 

Kılıçdaroğlu'nun “CHP iktidarında 'Yerel Yönetimler Özerklik Şartı'nı mutlaka 

getireceğim”6 vaadini, AKP yerine getirecektir... 

Demek ki, Zana'nın “Türk Milleti” ifadesini “Türkiye Milleti” olarak okuması, sadece bir 

işaret fişeğiydi... 

Şimdi ortaya çıktı ki, genel seçimlerden önce Selahattin Demirtaş'ın “Seni başkan 

yaptırmayacağız”7 sözleri, HDP'ye barajı atlamak için söylenmişti. 

Nitekim bugün “Başkanlık sisteminin tartışılmasına karşı değiliz” diyerek, 

amaçlarını açık seçik belli etmişlerdir...8  

                                                           

5 https://www.youtube.com/watch?v=vQ_Z07LgP8Y  

6 http://www.yurtgazetesi.com.tr/gundem/dersimli-kemalim-ben-devrimci-kemalim-ben-h60364.html 

7 https://www.youtube.com/watch?v=GCTFFxR9YDo 

8 http://www.birgun.net/haber-detay/demirtas-baskanlik-sisteminin-tartisilmasina-karsi-degiliz-ama-

95669.html 
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Bu olayda da ayrılıkçı Kürtler, “doğrultu tutarlılığı” yerine, “sloganlara” bakarak oy 

kullanan Atatürkçü düşünceden uzaklaşmış Amerikan solcularını, fena halde 

kullandılar!.. 

Kullanılmak onlar için kader gibidir!..  

***  

Kullanılmaktan kurtaramayan bir başka kesim de Devlet Bahçeli'nin ülkücüleridir... 

Ülkü Ocakları (ve Alperen Ocakları) üyeleri; Türkmenler, Irak (Telafer) ve Suriye'de 

(Halep ve Rakka) katledildiğinde sokağa çıkmamışlardı!.. 

Oturdukları yerden “çıt” bile çıkartamadılar... 

Varlık nedeni, AKP'nin iktidarını devam ettirmek olan Bahçeli'nin, “Ülkücüleri kimse 

sokağa çekemez”9 şeklindeki emrine, yıllardır harfiyen uyuyorlar...  

Ülkücüler:  

Irak'ta askerlerimizin başına çuval geçirilirken de evlerinde oturmuşlardı...  

ABD askerleri, Süleymaniye'de kozmik bilgilerimizi ele geçirip, Türkmen liderleri tek 

tek öldürdüğünde, dut yemiş bülbüle dönmüşlerdi... 

Suriye'de IŞİD ve PYD, Türkmenleri yurtlarından ettiğinde, duymazdan geldiler!  

Soydaşlarımız, Türkiye'de mülteci statüsünde bile değiller, çoğu kavşaklarda mendil 

satıyor, dilencilik yapıyorlar...  

Ege Denizi'nin serin sularında ailece boğulmalar, yarışma gibi izleniyor... 

Ülkücülerde yine “tık “ yok!..  

Denebilir ki, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı; Türkmendağı ve Bayırbucak 

bölgelerinde sivil halk kalmadı...  

Son kalan Türkmenler de, Suriye Ordusu'nun kontrolündeki bölgede yaşıyorlar...  

                                                           
9 http://www.cumhurhaber.com/yusuf-ozel-kimse-ulkuculeri-sokaga-cekemez/4579/ 
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Türkmenlerin 3 yıl önceden terk ettiği bu coğrafyada, Cihatçı Gruplar (Fetih Ordusu ve 

El Nusra) şimdi at koşturuyorlar...  

“Cihatçı Johne”un arkadaşları kafa kesiyor oralarda...  

Gerçek durum böyle iken, Suriye Ordusu ile Rusya'nın bu bölgeyi kontrollerinde tutan 

Cihatçı Gruplara operasyon başlatması, Ülkücüleri neden rahatsız etti?  

Başbakan Davutoğlu'nun “Türkmen” vurgulu açıklamalarından sonra, Ülkücüler sokağa 

döküldüler?  

Ne oldu size, hangi dağda kurt öldü! 

Bu zavallılar, Irak Türkmenlerine kucak açan Suriye için küresel güçlerin uydurduğu 

“Ruslar Türkmenleri katlediyorlar” yalanına hemencecik nasıl da inanıverdiler... 

Ülkücüler, Devlet Bahçeli'nin genel başkanlığında, dünyada ne olup bittiğinin o kadar 

uzağında kaldılar ki, ellerindeki yumurtaları bile Rusya Konsolosluğu yerine, Hollanda 

Konsolosluğu'na fırlattılar!..  

Ne biçim kullanıldılar ama!..  

Komik duruma düşürülmüş olmalarını çok önemli değil, küresel güçler tarafından 

kullanılmış olmalarını kabul edemiyorum!  

Çünkü onlar da bu vatanın çocuklarıdır!..  

***  

CHP genel başkan adaylarından Umut Oran, Kılıçdaroğlu'nun kendisinden “partinin 

tartışılmaması ve yıpratılmamasını” istediğini açıkladı... 

Dersimli'nin bu konuşmada “parti” sözcüğü ile kastettiği, hiç kuşku yok ki, kendisidir... 

Yoksa CHP'nin ilkeleri bellidir...  

Bu ilkeleri tartışanlar, 6 Ok'u benimsemiyor demektir ki, öyleleri CHP ile yolunu ayırmış 

kabul edilir... 

Onlara da “bizi eleştirmeyin” diyemezsiniz artık...  
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Buradaki en hassas konu, 6 Ok'u benimsemeyenlerin halen CHP yönetimde 

bulunmasıdır.  

Dersimli Kemal, bunu gizlemeye çalışıyor aslında, kurultaydan önce bu hususun 

tartışılmasını o nedenle istemiyor...  

Anlaşılan, CHP'yi köklerinden kopartan ve kuruluş felsefesinden uzaklaştıran ihanet 

şebekesinin görevi henüz bitmedi... 

6 Ok'u “yeniden yorumlayarak” değiştirmek isteyen, “1930'ların CHP'si değiliz”10 

diyerek, CHP'yi, CHP olmaktan çıkartan, HDP'ye benzeten ve küresel güçlerin hizmetine 

sunan TESEV11 üyesi Kemal Kılıçdaroğlu'dur... 

Bu gerçeği tartışmanın ise tam sırasıdır...  

Tek özelliği adam kullanmak olan Kılıçdaroğlu, rakipleri ile görüşüp; partiyi 

koruyormuş gibi yaparak, kendini tartıştırmayı önlemek istiyor...  

Bakalım kaç aday adayı kendisini kullandıracak!..  

***  

Dikkatimi çeken hususlardan biri de; Kurtuluşun ve Cumhuriyetin ikinci adamı olan 

İsmet Paşa'nın torunlarının, dedelerinin mirasına sahip çıkamayışıdır!..  

Aklın alacağı şey değil; İsmet Paşa'nın torunu Ayşe Gülsün Bilgehan, CHP'ye ihanet eden 

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, kendisini vitrin süsü yapmasına izin veriyor...  

Seçilme şansı sıfır olan TBMM Başkanlığı'na, adaylığının konulmasına onay verdi...  

Böylece, CHP'deki işgal mangasının arkasına, İsmet Paşa'yı yerleştirme gafletine 

düşmüş oluyor... 

“Açılım”a sınırsız kredi veren Dersimliye, Paşa'nın kredisini veriyor!..  

Uyarmak görevimizdir:  

                                                           

10 https://www.youtube.com/watch?v=ZBCDzpQOlYk 

11 https://tr.wikipedia.org/wiki/T%C3%BCrkiye_Ekonomik_ve_Sosyal_Et%C3%BCdler_Vakf%C4%B1 
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İsmet Paşa'nın torunu Ayşe Gülsün Bilgehan'ın; CHP'li olmayan, liberal solcuların ve 

küresel güçlerin elemanlarının arasında ne işi olabilir?  

Buna ihtiyacı mı vardır!  

Devam ediyoruz:  

Dersimli, Atatürk ile İsmet Paşa için söylenen “İki sarhoş” sözüne karşı mı gelmişti? 

1930'ların CHP'sine ve CHP'nin iki tartışmasız liderine saygı mı gösteriyor?  

Atatürk ve İsmet Paşa'nın CHP'sini, Fetullah Gülen Cemaati ile PKK gibi iki hain örgütün 

hizmetine sunan bir adama, kendini ve şanlı tarihimizi kullandırmaya ne hakkınız 

var!?  

İnönü'nün torunu Ayşe Gülsün Bilgehan! 

Aklını başına devşirmelisin... Dersimli Kemal, Dersim İsyanı'nı başlatan, vatan haini 

Seyit Rıza'nın, Atatürk ve İsmet Paşa tarafından “haksız” yere asıldığı yalanlarına karşı 

sesini yükseltti mi hiç?  

Hayır!.. Tam aksine, sessiz kalarak, bu yalanlara destek verdi!.. 

Önderlerimizin saygınlığını, bu saygısız heriflerin arkasına koyamazsın! 

Buna hakkın yoktur!..  

“Sevgili torunum;  

Böyle zamanlarda, en az seni kullanmak isteyenler kadar cesur olmak zorundasın, 

hatırlatıyorum...”  

Yoksa yarın çok geç kalırsın, adaylığını derhal geri çek!... 

Kullandırtma kendini... 

Bizi taklit edenlerin zaten bir adayı vardır:  

Ekmeleddin yedekte neden bekletiliyor!?... 

Hiç düşündün mü? 

 



110 
 

 

 

“OY BİRLİĞİ İLE” !.. 

12 gün sonra Silvan'daki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.  

8 güvenlik görevlimiz şehit, 10 terör örgütü üyesi etkisiz hale getirildi... 

40 bin insanımızın ölümünden sorumlu PKK'nın Suriye Kolu PYD'nin yöneticilerini, 

yakın geçmişte Fransa Cumhurbaşkanı Hollande sarayında kabul etmişti!.. 

Kafa kesen dünyanın en acımasız diğer terör örgütü IŞİD ise, 6 ayrı noktada 

gerçekleştirdiği saldırılar ile Paris'i kana buladı... 

Terörün son kurbanı Fransa oldu.  

Ölü sayısı 129'a ulaştı.  

Paris Başsavcılığı'nın açıklamasına göre, ölen 7 teröristten 6'sı canlı bombaymış!.. 

Yaşarken ölüdürler, ölürken canlı!.. 

Terörü silah olarak kullananlar, sonunda terörün mağduru oluyorlar... 

Bize terör örgütü ile “masaya oturmayı” tavsiye eden Fransa'ya, IŞİD ile masaya 

oturmayı önermenin tam zamanıdır! 

Strateji uzmanlarına göre, ABD, Suriye'de yan çizmeye çalışan Fransa'nın, safını kesin 

olarak seçmesi için bu eylemi yaptırmış... 

Kesin bir şey söyleyebilmek imkânsız tabi... 
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Hollande'den önce Obama'nın saldırı ile ilgili açıklama yapması akla bu ihtimali 

getiriyor. 

11 Eylül saldırısından sonra, başlatılan Haçlı Seferleri'nin ikincisi yoldadır, diyenler de 

var... 

Irak ve Suriye'yi parçalamak için böyle bir sefere ihtiyaç duyuluyor! 

Bir diğer görüş, Suriye'de doğal sınırlarına kadar ilerleyen IŞİD, terörü Avrupa'ya ihraç 

etmeye çalışıyor.  

Ancak bu şekilde gündemdeki yerini koruyabilir... 

Suruç ve Ankara katliamları, Rus uçağının Mısır'da düşürülmesi, Charlie Hebdo baskını 

ve Paris'teki son korkunç saldırı, bu fikrin doğruluğunu güçlendiriyor... 

Kim ne derse desin, Türkiye'nin başkanlık yapacağı G20 zirvesinin gündemini bile IŞİD 

belirledi...  

Toplantıda öncelikli olarak “küresel terör” konuşulacak... 

Avusturya'nın başkenti Viyana'da, Suriye'deki “iç savaş”a çözüm bulmak için yapılan 

zirvede, ABD Rusya'nın formülünü kabul etti: 6 ay içerisinde geçiş süreci başlayacak, 

yeni bir anayasa ve 18 ay içerisinde adil bir seçim yapılacak... 

El Nusra ve IŞİD için operasyonlar sürecek... 

Küresel güçler, hiç bir şekilde ellerini teröristlerin sırtından çekmiyorlar... 

Emperyalistler, Irak'ın kuzeyindeki petrol rezervlerini ele geçirmek için akla gelmedik 

eylemlere başvuracaklar ve her zamanki gibi yine terörü kullanacaklar... 

Bu yüzden kınama mesajları inandırıcı olmuyor... 

*** 

Kumpas davası yürürken, ABD'nin Ankara Büyükelçisi James Jeffery, “Askeri yetkililere 

karşı gerçek delillerin kullanılmadığını ve amatörce tahrif edilmiş sahte belgeler 

olduğunun farkındaydık. Özellikle Balyoz, amatörceydi ve biz insanların, sahteliği bu 

kadar açık olan kanıtlarla yargılanmasına şaşırıp kalmıştık” dedi... 
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Bu açıklamayı itiraf kabul ediyoruz! 

Ne var ki, FETÖ üyesi savcı ve yargıçlar, hiçbir şeyin farkına varamamış gibi davranıp, 

yurtseverlere en ağır cezaları verdiler. 

Gerçek hukukçular, bu kararları içlerine sindirmediği için, bir tek onlar şaşırıp 

kalmamışlardı... 

Şaşırıp kalan ABD yetkilileri, hiçbir zaman bu duruma seslerini çıkarmadılar, çünkü 

kumpasın tam merkezinde onlar oturuyorlardı... 

Kumpasın birinci derecedeki suç ortağı AKP'nin, “aldatıldık” savunmasına Türk halkı, 

itibar mı etti, yoksa öncelik sıralamasındaki yerini mi değiştirdi, onu yakın zamanda 

anlayamayacağız... 

Bunun için ilk genel seçimlere kadar beklemek gerekiyor... 

*** 

Kaset komplosu ile CHP'nin başına getirilen Dersimli Kemal, 5 yıl içerisinde kadrosunu 

örgütün her kademesine yerleştirdi...  

Öyle ki, 1 Kasım seçimlerinden sonra “İstifayı hiç aklıma getirmedim” diyecek kadar 

adamlarına güveniyor şimdi.  

Pişkinliği için bir şey demeyeceğim. 

Küresel güçlerin elinde ne kadar piştiği, sözlerinden belli oluyor... 

Benim asıl tuhaf karşıladığım; bu kadar kısa süre içerisinde sorgulamayan, 

yargılamayan, emir erinden farksız, Haşhaşi vari militanların ne zaman ve nerede 

yetiştirilip, CHP'ye yerleştirildiğidir... 

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, CEPA AVM arkasında ruhsatsız yükselen 

kayınpederinin kardeşine ait 20 katlı bina yüzünden vurulmasını haber yapan, CHP 

yanlısı yayınları ile tanınmış internet gazetesi Halkın Habercisinin sahibi, İlyas Güven 

Eroğlu hakkında disiplin soruşturması başlatıldı!... 
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Dersimli Kemal, bu haber yüzünden Eroğlu için “sözde CHP'li” demiş, Çankaya 

Belediyesi'nden ihale alamadığı için Taşdelen'e “iftira” attığını ima ettikten sonra, 

Eroğlu gibileri partiden “temizleyeceğini” söylemişti...  

Haber üzerinden bir hafta bile geçmeden, Güven Hastanesi doktorları, Taşdelen'in isteği 

üzerine; muayene edilmeden ve filmi çekilmeden, o raporu verdiklerini kabul edip, 

gerçeği itiraf ettiler... 

Dolayısıyla; yalancının Alper Taşdelen, iftiracının da Kemal Kılıçdaroğlu olduğu doktor 

raporu ile sabit hale gelmiştir... 

Böyle bir durum karşısında; “kişiliği oturmuş, onurlu insanlar ne yapar?” sorusunu 

elbette ki, sormuyorum! 

Pişkinliğe bağlı olarak, kimin ne yaptığı zaten görülüyor.  

Dersimli, yaklaşan CHP Kurultayında yeniden genel başkanlık için hazırlıklarını 

yapıyor...  

Peki, başkentte ikamet eden CHP Ankara İl Örgütü ne yapıyor? 

Hiç merak ettiniz mi? 

Ben ettim. Sansür uyguluyorlar: Yüzde yüz haklı olan ve doğru haber yapan internet 

gazetesi Halkın Habercisi'nin sahibi İlyas Güven Eroğlu'nu “kesin ihraç” istemiyle ve 

“tedbirli” olarak üstelik de “oy birliği” ile disiplin kuruluna sevk ettiler... (13 Kasım 

2015 tarihli Aydınlık) 

CHP disiplin hukukunda, “tedbirli” sözcüğü, soruşturma sonuçlanana kadar, ilgili üyenin 

üyelik haklarını kullanamaması sonucunu doğuruyor... 

Eroğlu'nun seçme ve seçilme hakkını da elinden aldılar!.. 

Benim asıl dikkatimi çeken; bu haksız ve hukuk dışı kararın “oy birliği” ile alınmış 

olmasıdır... 

Bu iğrenç karara bir tekiniz bile muhalefet şerhi koyamadınız! 

Hepinize yazıklar olsun...  



114 
 

Atatürk'ün partisinin Başkent örgütünde; Haksızlık, hukuksuzluk ve tetikçilikte, “oy 

birliği” sağlanmış durumdadır... 

Gözünüz aydın olsun! 

Benim gözümde; CHP Ankara İl Yönetim Kurulu otuz üyesi, hediyelik eşya 

imalatçılarının ağaç tornasından çıkmış kül tablaları gibidirler.  

Üstlerine sadece kül silkelenir... 

Parti işlerinde genellikle beyinlerini kullanamazlar!  

Ne yapmaları gerektiği önceden belirlenmiştir... 

Bu belirleme ile uyumlu olarak, sadece parmak kaldırıp indirebilirler! 

Bu nöbetçi taharet ekibi, Dersimli Kemal'in verdiği CHP'lileri partiden “temizleme” 

görevini yerine getirmeye kararlı görünüyor... 

Bunların unvanı “yönetim kurulu üyesidir” ama yönettikleri bir şey yoktur aslında.  

Kararlar daima Genel Merkez'den getirilir.  

İnfaz timi, sadece parmağını kaldırıp indirir.  

Adaletten nasibini almamış, gözü kara ve kalın kafalı ne kadar partili varsa bu göreve 

taliptir.  

İnfaz timinde etkisiz eleman olarak bulunmaya pek heves ederler... 

Masum insanların boynuna yağlı ipi geçiren, “zavallı bir çingenenin kıllı örümceğe 

benzeyen eli” gibidirler!.. 

Kurultay delegeleri çok mu farklıdır?  

Onları da pek yakında göreceğiz!..  

*** 

İyi ki, 5 Haziran seçimlerinden sonra AKP, Y-CHP ile koalisyon hükümetini kurmadı!.. 

Yoksa bunların “oy birliği” ile yapacağı işler aklıma geliyor da uykularım kaçıyor!..  
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İyi ki de olmadı!.. 

Bu tür fırsatçıların eline küçük fırsat geçtiğinde; memleketin anasını ağlatırlar: 

“Oy birliği” ile 17/25 Aralık yolsuzluk iddialarını aklayabilirler, 

“Oy birliği” ile FETÖ'yü masum hale getirebilir, 

“Oy birliği” ile Devleti talan edenleri, sınav sorularını çalarak çocuklarımızın geleceğini 

karartanları, masum ilan edebilirler.  

“Oy birliği” ile itibarlı insanları itibarsızlaştırıp, “gizli tanık”lara itibarlarını iade 

edebilirler... 

Kanıt mı istediniz?  

Gösterelim: 

“Devri sabık yaratmayacağız” ve “geçmişin intikamını almayacağız” diyerek, geçmişe 

sünger çekmeye hazır olan Kılıçdaroğlu'nun sözleri kanıttır. 

Onun bu gözü dönmüş ekibi ise, kraldan daha fazla kralcıdır...  

*** 

Bu nedenlerle diyorum ki:  

Kılıçdaroğlu ile Bahçeli, partilerinin başında durdukça, AKP'yi eleştirmemiz bir işe 

yaramamaktadır.  

Nitekim 5 Haziran seçimlerinde, halkın iktidardan düşürdüğü AKP'yi, yine bu iki iş 

birlikçi iktidara taşımıştır.  

Belli ki, kendilerini göreve getiren küresel güçler, onlardan bunu istemişlerdir... 

Görevleri ayan beyan bellidir... 

Bahçeli, hiçbir şekilde HDP ile bir araya gelmeyiz diyerek, AKP'siz hükümet kurma 

formüllerinin tümünü işlemez hale getirmiştir... 

Kılıçdaroğlu ise, AKP ile koalisyon yapmaya çalışarak; onu yeniden iktidar yapmak için 

adeta kapılarında yatmıştır...  
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Bu yüzden, AKP'den kurtulmadan önce, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli'den kurtulmamız 

gerekiyor... 

Gerçek bir muhalefet partisi yoksa iktidara ne kadar muhalefet yaparsak yapalım, 

sonucu değiştiremiyoruz!.. 
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HASTALIĞI KENDİMİZDE ARAMAMIZ GEREKİR! 

Eski bir söz vardır ve çok doğrudur: 

"BARİKAYI HAKİKAT MÜSADEMEYİ EFKÂRDAN DOĞAR". 

Yani hakikat şimşeği fikirlerin çatışmasından doğar. 

Ancak bu şekilde, yanlış fikirde olanlar doğru yola getirilebilirler... 

Zaten fikir tartışmalarının amacı da bu değil mi? 

Doğru fikirlerde birleşmek. 

İnsanları geçmişteki hatalı düşünceleri nedeniyle kınamak veya eleştirmek doğru bir 

tavır olamaz. 

Doğru fikre getirdiğiniz veya kendiliğinden doğru çizgiye gelen insanı eller üzerinde 

tutmak gerekir. 

Kınanması gerekenler sabit fikirli olanlardır... 

Fikir değiştirmede, yani doğru düşünceye insanları ikna etmede katkısı olan belki biraz 

övünebilir. 

Haklarıdır da... 

Ama asla kendisi ile aynı düşünceye geldiği için o insanın geçmişini öne çıkarmamaları 

gerekir... 
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"AYİNESİ İŞTER KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ" özdeyişinin ne kadar isabetli olduğu ve bu 

gibi durumlar için söylendiği apaçıktır. 

Bugün ülke çıkarlarını koruyan politikalar izleyen hiç kimseyi, geçmişte ne yaptığı ile 

sorgulayıp küçültmek doğru bir tavır değildir... 

Çünkü böylesine bir tutum; okuma yazmayı yeni öğrenen bir insanı GEÇMİŞTE NEDEN 

OKUMA YAZMA BİLMİYORDUN diyerek sorgulamaya ve suçlamaya benzer... 

Bu tutumu ısrarla sürdürenler; “hastalığı” kendilerinde aramaları gerekir... 
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BİR MEKTUP BİRÇOK TESPİT! (Ve Aydınlıkçılar...) 
Aydınlıkçılar  

Şu 

Şu da,  

Şuradaki de! 

Şuradaki işçilerin hepsi, 

Şunların yarısı, 

Şu ateşçinin kendisi, kızı, karısı,  

Şu şimendiferci, şu vatman, 

Şu patronu selamlayan ustabaşı değil. 

Ötekisi,  

Şu bol paçaları dalgalı iki gemicinin  

İkisi,  

Şu iğneden 

Parmaklarıyla dikiş diken 

Kadınlar, 

Şu taşlı yolları çarıklarına dolayan, 

Dağlardan  

Dağlara 
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Güneşi kovalayan 

Köylü ırgat, 

Şu Marks’ın kafası, Lenin’in gözüyle yazan 

Sonra bu şiiri söyleyen şair adam, 

Bütün bunların,  

Şunların, 

Onların, 

Hepsi, 

Hepsi Aydınlıkçılardan 

Hepsi Aydınlıkçı. 

Nazım Hikmet Ran   

*** 

Sevgili C Can;     

Bana yönelttiğin soruyu daha önce başkaları da sormuştu.     

Onlara verdiğim yanıt aşağıdadır; aynen kopyalayıp sana gönderiyorum.     

İşçi Partisi ile ilgili görüşüm şöyledir: Bugünkü askeri idare ile ilgili görüşümü izin 
verirsen daha sonra derli ve toplu olarak ayrıca yazayım. Gerçi bu konuyu köşe 
yazılarımda birçok kez vurgulamıştım. Anladığım kadarıyla beni izleyemediğin için 
gözünden kaçmıştır.     

Şimdilik şu kadarını söyleyeyim ki, Türkiye'deki bütün darbeler "Süper NATO" 
tarafından yaptırılmıştır. Bundan hiç bir kuşkum yoktur. Aynı örgüt AKP iktidarında da 
bir darbe yapmıştır. Fakat bu seferki darbe diğerlerinden farklıdır. Bu darbe TSK 
içerisindeki "ulusalcı" subaylara ve komuta kademesine karşı yapılmıştır. Darbe 
sonunda TSK tamamen kontrol altına alınmış ve emperyalizmin Ortadoğu’daki 
çıkarlarının bekçisi haline dönüştürülmüştür.    

Nitekim Kandil'e operasyon bile yapmak için ABD'den izin alınması gerektiğine inanan 
bir Genelkurmay Başkanımız vardır. Denebilir ki, TSK şimdi tamamen NATO'nun 
kontrolü ve ABD ile AB'nin çıkarlarını korumak üzere dizayn edilmiştir...     

Sorunun yanıtı buraya kadar söylediklerimde yoksa daha açık sor ve ona göre cevap 
vereyim...     

ŞİMDİ GELELİM PERİNÇEK VE İŞÇİ PARTİSİ İLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİME:     
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*** 

" Sayın Karaaslan ve Sayın Usluer;     

27.12.2012 11:25   

Biriniz Perinçek’in “ajan” olduğundan kuşku duyduğunu, diğeriniz ise “PKK ile ilişkisi” 
bulunduğunu söyleyerek, 13 Aralık 2012 günü Silivri’de gösterdikleri yurtseverlikten 
dolayı TGB’yi övdüğüm köşe yazısına yorum yazdınız... 

Yalnız olmadığınızı bildiğim için tümünüze birden cevap veriyorum:   

Perinçek takıntınız sanırım Perinçek'in Kandil'de Öcalan'la yaptığı bir röportaja 
dayanıyor!   

Belki, biraz da geçmişte onun aleyhine yaptığımız karalama kampanyalarına!     

Ama bu düşünceniz, asla objektif bir gözleme ve geçerli kanıtlara dayanmıyor. Bu 
sözlerimin ilk kanıtı olarak; kitaplaştırılan o röportajı gösteriyorum. Kitap haline 
getirilmiştir... KAYNAK YAYINLARI'ndan edinebilirsiniz.  

Apo ile ne konuşulduğu ve ne amaçla konuşulduğu, o kitapta açık seçik yazılmıştır.  

Lütfen bir zahmet okuyunuz. Perinçek hakkında, kötü bir algı oluşması için sosyal 
paylaşım sitelerinde dağıtılan fotoğrafları da İşçi Partisi paylaşmıştır... 

Oluşturulan hatalı algının, sizi de fazlası ile etkilediği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle, size böyle uzun ve ayrıntılı bir yanıt verme ihtiyacı duydum. Öncelikle 
belirtmeliyim ki, ben İşçi Partili değil, CHP'liyim... Ama doğruya da doğru derim. Yargısız 
infaza şiddetle karşı çıkarım. Beni izliyorsanız, bu yönümü bilmiş olmanız gerekir. O 
bakımdan, ne Perinçek'i ne de sizi kayırmam söz konusu bile olamaz. 

PKK lideri Abdullah Öcalan ile Perinçek'in yaptığı röportajın benzerlerini, o tarihlerde 
pek çok gazeteci yapmıştır. İsimlerini burada saymaya gerek yok. Ne gariptir ki, onların 
hemen hepsi, bugün AKP politikalarını savunmakta ve BOP’nin emrinde görev 
yapmaktadırlar. Çoğu "yetmez ama evet"çiydi ve hemen hepsi ikinci 
cumhuriyetçidirler...  

Hiç birine bu konularda bir tek soru bile sorulmamıştır. Nasıl olmuşsa, bu konuda bir 
“dokunulmazlık” elde etmişlerdir. Tümü adına Perinçek günah keçisi ilan edildi. Çünkü 
hep birlikte BOP içinde olmakla aynı saftadırlar. Bu kadarını da göremiyorsanız pes 
derim size!     

Türkiye'nin yanında ve Türk halkından yana olan cephede, bu kişilerden bir tek Perinçek 
vardır. 

Bunu kafanızın bir köşesine yerleştirin. Siz Perinçek'in Silivri'de yaptığı ve 21 sene hapis 
cezasına çarptırıldığı savunmasını dinlemediniz galiba. Perinçek, o vakitler Öcalan'a 
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söylediği düşüncelerini, Silivri Mahkemelerinde de tekrar ettiği için bu korkunç cezaya 
çarptırılmıştır. Anlayacağınız, Perinçek savunmaları cezalandırılmış bir sanıktır. 
Aydınlık gazetesindeki köşesinde, her gün Türk halkı ile düşüncelerini paylaşıyor. Bir 
zahmet arada bir de olsa, bir gazete okuyun!.. 

Özetle söylemek gerekirse; Perinçek ve İşçi Partisi; ulusal birliği ve bütünlüğü, üniter 
devleti ve Atatürkçü düşünceyi savunmaktadırlar. 

BOP'a karşıdırlar, antiemperyalist ve tam bağımsızlıkçıdırlar. 

Övünmek gibi olmasın ama ben de öyleyim. Yoksa siz öyle değil misiniz? Bu nedenle de 
ABD'nin Ortadoğu'daki maşası PKK'ya ve Suriye'deki uzantısı PYD'ye, bir de “Bölgesel 
Barzani (Kürt) Yönetimi”ne karşıyız... 

Vaktiyle Öcalan ile Perinçek’in yaptığı röportajda, ona emperyalizmin maşası ve uşağı 
olmaktan çıkmayı öğütlemiştir. 

Bunların tümü kanıtlara bağlı olmasına rağmen, hala o görüşmeden olumsuz sonuçlar 
çıkartmanızı anlamak mümkün değildir. Bu nasıl insaftır? Bu bağlamda, emperyalizmin 
yürüttüğü kara propagandanın kurbanı olduğunuz açıktır. Evet, hiç kusura bakmayın, 
aldatılan kurbanlardan biri de ne yazık ki, sizsiniz...  

Umarım bu mektubum sizin için uyarıcı olabilir.  

Bunu söylemek zorundayım, çünkü şu anda PKK ile masaya oturanlar ortada iken ve 
BDP eş başkanı kastedilerek "O kadının yerinde olsam ben de dağa çıkardım" deyip, 
PKK’yı meşrulaştıranlar gözünüzün önünde dururken, inadına kör olmanız ve Perinçek'i 
işaret etmeniz, çok kötü bir şekilde kullanıldığınızı göstermektedir!.. 

Örneğin, Demokratik Toplum Kongresi adlı PKK kurultayında karar altına alınan; 
"Öcalan'ın ceza evi koşullarının iyileştirilmesi, anadilde savunma, anadilde eğitim, yerel 
yönetimlerin yetkilerinin artırılması (özerk yönetim), Anayasa'dan 'Türk' sözcüğünün 
çıkartılması" şeklinde özetlenecek ayrılıkçı adımları, AKP iktidarı atmıyor mu? Bu 
adımlardan "memnuniyetini" dile getirenler, Muhalefet partileri (Y-CHP ile Y-MHP) değil 
mi?.. 

Bölünme Anayasa'sını yapmak üzere masaya yapışanlar da onlardır!.. PKK ile kol kola 
yürüyerek, bu ülkeyi bölünmeye götürenler ortada iken, o sözleri yazmayı kendinize 
yakıştırıyorsanız, size diyeceğim yok artık!.. 

***  

TGB ve İşçi Partisi ile ilgili duyduğunuz “kuşkuları”, 30 yıl önce ben de Aydınlık grubu 
için duyuyordum!?  

Tekrar ediyorum ben CHP üyesiyim ve başka bir partinin gençlik kollarına övgüler 
düzmemin yakışık almadığının bilincindeyim!..  
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Hatta böyle bir durumun "parti suçu" olarak bile değerlendirilebilir. Ne var ki, 
yaşadığımız olaylar ve İşçi Partililerin kararlı tutumunu, gençlik örgütü TGB’nin 
eylemlerini ve söylemlerini; yazılarını, çizilerini, TV kanallarındaki programlarını, 
gazetelerini ve kitaplarını birlikte değerlendirdiğimde; kuşkularımın yersiz ve haksız 
olduğunu öğrendim... 

Siz de öğrenin!.. 

12 Eylül öncesindeki sol gruplar içinde, eline tek silah almayan grup Aydınlıkçılardı. 
Bunu biliyor musunuz? Bari haklarını adam gibi teslim edelim. Maocu olarak bilinmiş 
olmaları sizi aldatmasın. O tarihlerdeki silahlı mücadeleyi benimseyen Maocu gruplarla 
(Halkın Kurtuluşu, Halkın Yolu, Halkın Birliği vb. gibi...) onları karıştırmayın. Ben o 
dönemlerde, sol gruplar içerisindeydim ve bire bir o günleri yaşadım...  

Başka bir söyleyişle 1402'lik bir öğretmenim.  

O zaman bizim grup, Aydınlıkçıları pasif buluyordu. Bilgi ve donanım açısından bizden 
çok iyi oldukları için de kıskanırdık onları.  

Düşünebiliyor musunuz, o zamanlar bile günlük gazete, dergi ve kitap çıkaracak 
kadroları vardı.  

Dolayısıyla bizden çok daha bilgili ve devrimciydiler...  

Bugüne bakarak da aynı sonuca ulaşmak mümkündür: O günlerin hızlı devrimcileri 
şimdi nerededirler?    

Haber kaynakları da bize göre oldukça genişti ve bu yüzden biz onları, (bu bilgileri 
nereden öğreniyorsunuz sorusu altında şüpheli duruma sokardık) "ajan"lıkla suçlardık!.. 

Aradan 30 yıldan fazla zaman geçti. Aydınlıkçıların o zamanki söylemleri ile bugünkü 
söylem ve eylemlerine bakıyorum, değişen hiç bir yönleri yok.  

Değişiklik sadece bizdedir.  

Neyse ki, olumlu yöndedir değişikliğimiz. Geçmişte Aydınlıkçıları suçlayanlar şimdi 
nerededir? Ne işle meşguller acaba? Hangi safta kimin hizmetindeler? İsterseniz bu 
soruya cevap verip de konuyu fazla dağıtmayayım... Ayrıca bu konuya girince benim de 
fena halde canım sıkılıyor!..  

Ne çok değişmişiz ve ne çok şey öğrenmişiz değil mi?.  

 Aydınlıkçılara bayağı yaklaşmışız!..  

Aydınlıkçılar, geçmişte Atatürk devrimlerini (Atatürkçü düşünceyi) benimsemişlerdi. 
(Buna Milli Demokratik Devrim diyorlardı ve bu devrimlerin devam ettirilmesi 
gerektiğini savunurlardı.) Şimdi de aynı görüşteler ve yerden göğe kadar haklılar. Ayrıca 
komünist liderlerden Mao'yu da beğenirlermiş!.. Beğensinler kime ne! Mao kötü bir 
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adam değil ki, onu ben de beğeniyorum. Ülkesini dünyanın süper devletlerinden biri 
haline getirecek alt yapı ve üst yapı yatırımlarını o gerçekleştirmedi mi? Öyle bir devlet 
kurmuş ki, dünyanın en kalabalık nüfusu orada yaşıyor, fakat ülkesinde açlıktan kimse 
ölmüyor!.. Emperyalizmin de korkulu rüyası haline geldi...     

Ama Ruslar öyle çıkmadı.  

Gördüğünüz gibi Varşova Paktı, buz dağı gibi dağılıp gitti... 

O açıdan bakıldığında, Mao'nun Sovyetler Birliği'ne yönelttiği eleştirilerin de tümü haklı 
çıktı...     

Her neyse, bu kadar geriye gitmemize gerek yok. Sözün özünü söyleyelim: AYİNESİ 
İŞTİR KİŞİNİN LAFA BAKILMAZ.  

   Bugün itibariyle ne diyor bu Aydınlıkçılar, dilerseniz ona bakalım. Yemin ederim, 
söyledikleri bir tek söz bana batmıyor! Ayrıca şunu da itiraf etmeliyim ki, benim 
söyleyeceğim her sözü, benden önce onlar söylüyor; her tespiti benden önce 
yapıyorlar… Bu nedenle de onları geçmişte olduğu gibi bugün de kıskanıyorum!.. 

    Gösterdikleri hedef; benim hedefim ile aynıdır.  

   Ülkenin bütünlüğünden ve tam bağımsızlıktan yanadırlar. Allah var; bunun gereğini de 
adam gibi yapıyorlar. Bu kadar insan, inanmadığı bir fikir için böyle dişe diş, göze göz 
mücadele verebilir mi? 

    Hadi "ajandır"lar diyelim, emperyalistler her darbeden sonra neden bunları içeri 
atarlar?  

Ajanlık yapmanın ödülü cezaevi olabilir mi? 

Peki, 100 binleri bulan TGB'li parmak kadar çocuklar da mı ajan?..  

Emperyalistler onları da mı eğitip aramıza gönderdi?  

Bu mümkün olabilir mi?  

Onları eğittiler de bizi neden eğitemiyorlar?..  

Acaba biz eğitilemeyecek kadar kötü müyüz?..  

Bunu hiç düşündünüz mü?  

   

Evet evet, bence de Aydınlıkçılar ajandır!..  

Kimin ajanı olduklarını biliyor musunuz peki?  

Ben biliyorum...  
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Hadi onu da söyleyeyim de bitsin bu fasıl: Atatürk'ün ve Kuvayı Milliyecilerin ajanlarıdır 
onlar.  

Yedi kat yerin altından atlara bindirilip, uğultular arasından aramıza gönderilmişler!..  

Kuvayi Milliye şehitleri yattıkları kara topraklardan kalkıp gelecek değillerdi herhalde!..  

Hoş geldi, sefalar getirdiler o zaman!..  

Doğrusunu söylemek gerekirse, Aydınlıkçılara (ve İşçi Partisi'ne) geçmişte yaptığımız 
haksız saldırılardan ötürü, şimdi utanmamız gerekiyor. 

Kendimizle yüzleşme problemimiz var gibime geliyor. Biraz öyle görünüyor. Bugünlerde 
bizim evde bir tek ULUSAL KANAL izleniyor. DP'nin, MHP'nin, CHP'nin tabanındakiler de 
dâhil; bütün ulusalcılar, kendilerini bir tek bu kanalda ifade edebiliyorlar.  

Örneğin; bizim CHP’nin bir kanadı var; sağır ve dilsizdir! Hatta şaşı bakıyor dünyaya, 
kördür bile denebilir. Eskiden beri Cumhuriyet gazetesi okuruz. Şimdi iki gazeteye 
aboneyiz; birinci sıraya Aydınlık geçti. Bu gelişmeler için kimse başımıza silah dayamış 
değil. Bu tercihi kendimiz yaptık. Anlayacağınız, şartlar bizi bu noktaya getirdi...  

Gördüğünüz gibi hala da CHP'liyim, Atatürk'ün Partisi'ndeyim. 

CHP içinde parti içerisindeki ulusal kanadın en ateşli savunucularındanım da... 

     

Bu görevi, Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi ve Bursa Nutku'ndan çıkartıp, kendi kendime 
verdim. 

 Bir yere ayrılmaya da niyetli değilim... 

Şimdi dilerseniz, bir başka gerçeğin altını çizelim: Ön yargılarımıza esir olmuşuz bir 
kere. İşçi Partisi'ne ve Aydınlıkçılara çok fazla haksızlık etmişiz. Onlara haksız 
suçlamalar yöneltmişiz. Bu suçlamaları yapanlardan biri de benim...  

İnanın geçmişte bir tek kitaplarını okumuş değildim. Fakat bilgi sahibi olmadan, 
haklarında fikir sahibiydim!.. Şimdi ürettikleri eserleri okumak için zaman bulamıyorum. 
KAYNAK YAYINLARINI izliyorum, yetişemiyorum... Günlük Aydınlık gazetesini, Teori ve 
Bilim ve Ütopya dergilerini okumak için günlerin 48 saat olması gerekiyor. Ne yalan 
söyleyeyim; arada okuyabildiklerim de var aralarında... 

Emeği geçenleri kutluyorum, tüm Aydınlıkçılara teşekkür ediyorum!.. 

Aydınlık, adı gibidir bizleri aydınlatıyor!..  

İsterseniz siz biraz daha izlemeye devam edin!.. Bakalım kuşkularınızı doğrulayacak bir 
kanıt bulabilecek misiniz? Bulur ve benimle de paylaşırsanız sevinirim!..  
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Ben hep buralarda olacağım!..”  

Sevgili C. Can;     

Umarım yukarıdaki mektupta senin merak ettiğin soruların yanıtları da vardır. 

.
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CHP'DEKİ ERKEK ARILAR!.. 
1 Kasım seçimlerinde hezimete uğrayan muhalefet partileri, başarısızlığın nedenlerini 
tartışılmak istemiyorlar…   

İstifa taleplerine kulakları tıkalı…   

Gündemi değiştirmek için AKP‘nin dümen suyunda ha bire top çeviriyorlar.   

Bu yüzden, anayasa değişikliği tartışmasına balıklama atladılar…   

Anayasadan “Türk” sözcüğünün çıkartılması, “başkanlık sistemi”, “yerel yönetimlerin 
güçlendirilmesi” görüntüsü altında, federasyona olanak sağlayan değişikliklerin 
yapılmasına bile itirazları yok…   

Kandil’den önde gidiyorlar!..   

Seçimlerden önce, Selahattin Demirtaş’ın “Seni başkan yaptırmayacağız” sözleri ile 
sempati ve oy toplayan HDP de çark eden oldu…   

Demirtaş, “Yönetim modeli elbette değişmeli” diyerek, anaya değişikliğine destek 
vermeye hazır olduklarını ifade etti…   

PKK’nın darbe üstüne darbe almasını görmezden gelip, “Güçlendirilmiş demokratik 
parlamenter sistemde, güçlendirilmiş yerinden yönetim” için yeni anayasa istedi…   

HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen, “Başkanlık sistemi dâhil tüm modelleri tartışabiliriz” dedi… 

Anayasa değişikliğine Y-CHP‘nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin de katıldı…   

***   

Muhalefet partilerinin tabanında ise başka kazan kaynatılıyor:  Çankaya Belediyesi 
Başkanı Alper Taşdelen ile ilgili iddialar, Dersimli Kemal’i fena halde sarstı.   
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Arka arkaya yaşanan gelişmeler karşısında, Kılıçdaroğlu da ne yapacağını şaşırdı.   

Yaşamkent’te Yaşar Kemal’in adı verilen parkın açılışında; Çankaya Belediyesi’ndeki 
yolsuzluk iddiaları dile getiren internet gazetesi Halkın Habercisi’ne saldırdı.   

Gazete sahibi İ. Güven Eroğlu’nu açıkça tehdit etti…   

Gazetede yer alan iddialar, belgelere bağlı ve yenilir yutulur gibi değil!   

İyice köşeye sıkışan Dersimli, Ermeni soykırım yalanını ilk tanıyan devletlerden olan 3,5 
milyon nüfuslu, Uruguay’ın Devlet Başkanı Jose Mujica ile bir görüşme yaparak gündemi 
değiştirebileceğini düşündü sanırım…   

Yemedi tabi…   

Görüşme sonrasında yaptığı açıklama ise şaşırttı:  “Yargının bağımsız olmadığı, 
medyanın özgürce haber yapamadığı, baskının toplumun her kesimine egemen olduğu 
bir sistem içerisinde bu tür davaların adaletle sonuçlanmasını bekleyemezsiniz, faili 
meçhulleri eğer yargı kararı ile kapatırsanız o ülkede demokrasiden ve özgürlükten de 
insan haklarından da söz edemezsiniz” dedi…   

Bu açıklamasında; özgürce haber yapılmasını savunun Kılıçdaroğlu, göreve geldiği 
günden bu yana, kendisine koşulsuz destek veren Halkın Habercisi gazetesinin, üstelik 
belgelere dayalı olarak yaptığı haberin “iftira” olduğunu ileri sürdü!..   

Kılıçdaroğlu’nun bir gün önce talep ettiği “medyanın özgür haber yapması” talebi uçup 
gitti!  Kumpasçıların işi olduğu şüphe götürmeyen “Faili Meçhuller Davası”nda emekli 
Albay Cemal Temizöz ile ilgili olarak verilen beraat kararı da Dersimliye battı!..   

Başından beri FETÖ örgütüne kol kanat geren; “Ergenekon” ve “Balyoz” davalarına ses 
çıkartmayarak destek veren Dersimli’nin “dürüstlük” maskesi tamamen düştü…   

Kılıçdaroğlu’na göre; faili meçhuller yargı kararı ile kapatıldılar!..   

Hazretin “Ergenekon” ve “Balyoz” davaları için de görüşü aynıdır aslında. Ona göre, 
darbeciler yargı kararı ile aklandılar!   

Lakin bu düşüncesini açık edemiyor.   

TSK’yı toptan karşısına almak yürek ister…   

***   

PKK’nın “Cilo Eyaleti” olarak isimlendirdiği Hakkâri’nin Dağlıca bölgesinde; Buzuldağı, 
İkiyaka Dağları ve Doski Vadisi teröristlerden temizlendi...   

Dersimli Kemal üzüntüsünden yasa battı!..   
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Teröristlerin temizlenmesi konusunda ağzını açmayan Kılıçdaroğlu, CHP’li iş adamlarına 
saldırıyor…   

Halkın Habercisi Yönetim Kurulu Başkanı, Ankara 1. Bölgeden üç dönem milletvekili 
adayı olan İlyas Güven Eroğlu’nu, Çankaya Belediyesi’nden ihale alamadığı için, yalan 
haber yapmakla suçluyor…   

Eroğlu’nu “Sözde CHP’li” olarak küçümseyen Dersimli, “Size sözüm söz, onların 
tamamını CHP’den temizleyeceğim” dedi…   

TSK, Doski Vadisinden teröristleri, Dersimli CHP’den halk partilileri temizlemeye kararlı 
görünüyor!   

Halkın Habercisi, CEPA AVM’nin arkasında ruhsatsız olarak yükselen ve Alper 
Taşdelen’in kayınpederinin kardeşine ait olduğu söylenen 20 katlı bina yüzünden 
vurulduğunu ve bu adli olayın Güven Hastanesi yetkililerince -sahte belgeler 

düzenlenerek- kamuoyundan gizlendiğini ileri sürmüştü… 1 

Kabul etmek gerekir, araştırmacı gazetecilik böyle yapılır…   

Y-CHP’nin tombaladan çıkan son Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, bu iddiaların inandırıcı 
kanıtlarla çürütülmesine ortam hazırlayacak yerde, suçluluk psikolojisi içerisindeki 
insanların davranışını sergiliyor…   

Saldırganlaştıkça daha da küçülüyor!..   

***   

O kadar şaşkın ki, seçim sonuçlarını değerlendirirken bile yalana başvurdu:  3 milyon 
223 bin 262 seçmen artışından CHP’ye düşen yüzde 25(805.815 oy eder) seçmen 
artışını yok sayıyor… 

Seçmen artışından gelen 591 bin 864 kişilik artışı, oyların artması gibi göstermeye 
çalışıyor.   

Son derece açık ki, CHP oylarında 213.951 azalma olmuştur…   

Kılıçdaroğlu, hesap uzmanlığına güvenerek CHP tabanını ve halkı aldatabileceğini 
sanıyor… 

“Dürüstlük” yaldızı üzerinden akıp gitti…   

O kadar olsa iyiydi.   

                                                           
1 http://www.halkinhabercisi.com/ 
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Y-CHP’ye verilen oyları: “CHP’li seçmen, partideki değişim sürecini onayladıklarını 

gösterdi” şeklinde değerlendiriyor… 2 

Dersimli Kemal’in “değişim” dediği yozlaşma; CHP’nin köklerinden kopartılıp, 
PKK/HDP’ye yaklaştırılması, Atatürkçülerin partiden uzaklaştırılması, Kemal Derviş’in 
ekonomik politikalarının CHP eliyle uygulatılması ve ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesine 
karşı çıkan yurtseverlerin oyalanmasını ifade ediyor…   

Onun, “Biz mazlumların yanındayız” sözleri ve TSK‘nın operasyonları sonunda inlerine 
girilen PKK ile bilgi kirliliği yaratarak Türk halkına örtülü savaş açan Cemaat‘i kastettiği 
son derece açıktır…   

Adam iyice kafayı yemiş…   

Eve kadar nasıl gidip gelebiliyor?!   

***   

CHP’nin karakteristik özelliği; antiemperyalist ve antifaşist oluşudur.   

Bu özelliğini, “Tam bağımsızlık” yanlısı olması ve laiklik ilkesine bağlılığı izler…   

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Y-CHP, çok değil 5 yıl içerisinde bu niteliklerini 
tamamını yitirdi…   

Bu yüzden, yükselen Amerikan karşıtlığının yarattığı sinerji, 1 Kasım’da AKP’ye yaradı…  

TSK’nın 24 Temmuz’da, ABD’nin “kara gücü” olarak görev verdiği PKK/PYD ile IŞİD‘e 
karşı başlattığı operasyonların meyvesini de doğal olarak AKP yedi…   

AKP’nin seçim başarısının arkasında bu gerçeklerin yattığını, kimse inkâr edemez…  

***   

Dersimli Kemal, Atatürk çizgisinden şaşmayan partililerin mecburen verdikleri oyları, 
CHP’de başlattığı tasfiyeye verilmiş onay gibi gösteriyor…   

Bunun anlamı tasfiyeye devam edeceğidir.  Belli ki, istifa edip bir yere gideceği de yok!..  

 Kılıçdaroğlu komutasındaki işgal birliği, arı kovanındaki erkek arılar gibidir:  Asla bal 
üretemezler…   

İğneleri olmadığı için savaşa da girmezler.   

Hazırdan yerler…   

Başlarında bir kaç bekçi arı bulunur; öylece kovanın bir köşesinde oturup; çiftleşmek 
için kraliçe arının uçuş gününü beklerler…   

                                                           
2 http://www.egeekspress.com/page.php?id=3147 
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CHP içerisindeki erkek arıların, kovandan uzaklaştırılma zamanı geldi de geçiyor!..   

Söylemekten dilimde tüy bitti ama yinelemeye devam edeceğim:  Kemal Kılıçdaroğlu ile 
Devlet Bahçeli’den kurtulmadan AKP iktidarından kurtulmak olanaksızdır…   
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NEREDEN NEREYE GELMİŞİZ!.. 
  “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!..(*)  

Yüzde 40’ı hedef koyup, yüzde 30’u tutturamazsam, kendimi “başarısız kabul ederim” 
diyen, bir genel başkan var başımızda... Sınırsız krediyi hak ediyor. 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!..  
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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, 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 şürekâsı, CHP’ye nasıl olması gerektiğini anlatıyorlar!..  

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.  
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Ancak böyle bir yeni bir yapılanma, soluklanmadan iktidar yürüyüşünü 
tamamlayabilecek.  

Cumhuriyetin Nitelikleri ve Atatürk İlkelerinden 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 üstünde 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...  

Yeniden işbaşı yaptık...  

Kıskananlar kıskansın!..  
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Çocukken “pasif” bularak eleştirdiğimiz CHP, o yıllarda bize kapılarını açtı da mı içeriye 
girmedik? Biz, o günlerin biraz da yaramaz 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.    
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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?” dedi...  

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!..  

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!    
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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... iki ... 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!..  
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“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, Nâzım Hikmet’in Kıyamet Sureleri şiirlerinden olan 
aşağıdaki Alâmetler Suresi şiirden esinlenerek yazdım.  

Alâmetler Suresi; 

 Yedi kat yerin altından uğultular geliyor. 

Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır. 

Haram sevaboldu, sevap haramdır. 

Ak kurt, kara tahtayı daha bir yol kemir, 

çekin ki körükleri 

ateşe girdi demir. 

 Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır. 

Duyuldu kim ölüm satılıp kâr edile, 

kendi kendilerin reddü 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. 
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Kantarma zapteylemez oldu beygiri. 

Çıkmış üzengiden, ayağı yok mu? 

 Kan sızar, şak olmuş, dudağı yok mu? 

Gider, böyle gider, dahi gider 

bu âteş 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
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AKP'NİN BAŞARISI MI MUHALEFETİN BAŞARISIZLIĞI 
MI? 
  Halk TV'den seçim sonuçlarını izliyorum.    

  Anadolu Ajansı'nın (AA)verdiği bilgileri kullanmıyorlar.    

  Sözde uzmanlar, Fetullah Gülen Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait Cihan Haber Ajansı'ndan 
(CHA) gelen bilgiler değerlendiriyorlar...  

  Bu işi yaparken de Fetullah'ın ajansı, “doğru” bilgileri verdiğini söylemeyi ihmal 
etmiyorlar!  

  Y-CHP, Cemaat ve HDP/PKK'nın yanında saf tuttuğunu gizlemiyor!  

  AKP'nin başarısının nedeni budur.  

  Dilerseniz bu başarıya; muhalefetin başarısızlığı da diyebilirsiniz...  

  TSK, 24 Temmuz'dan bu yana, toprak bütünlüğümüzü korumak amacıyla, 
emperyalistler adına vekâleten savaş yürüten (PKK/PYD, El-Nusra, IŞİD vb. gibi terör 
örgütleri) piyonlarla savaşıyor...  

  Mehmetçik, Güney sınırımızda “İkinci İsrail” kurulmasın diye şehit oluyor...  

  NATO ve Şangay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ)bütün dikkati Türkiye ve Ortadoğu'nun 
üzerindedir.  

  Nerdeyse “Üçüncü Dünya Savaşı” çıkmak üzere...  

  Rusya Hazar Denizi'nden, ABD uçak gemilerinden belirlediği hedeflere füzelerini 
yolluyor...  

  Ege'de her Allah'ın günü mülteciler boğuluyor...    
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  Çocuk cesetleri balık ölüleri gibi kıyılarımıza vuruyor...  

  Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde PKK yollara bombaları döşüyor...  

  Askerimize ve polise pusu kuruyor...  

  Anadolu'nun dört bir köşesine doğru, her gün şehit cenazeleri yürüyor...  

  Muhalefet (Y-CHP, MHP ve HDP) tüm bu olup bitenleri “Saray Savaşı” olarak niteliyor...  

  Ele geçirilmiş ve ayar verilmiş muhalefet; bu koşullarda bile efendilerinin ağzından 
konuşuyor.  

  Yurt savunmasını, emperyalizme karşı verilen savaşı küçümsüyor...  

  Çocuklarımızın ölüleri üzerinden siyaset yapıp, ceylan koltuklara oturma hesabı 
yapıyorlar!?  

  Y-CHP, TSK'ya kumpas kuran Cemaat ile işbirliği içerisindedir...  

  Zaten Cemaat de çoğu yerde Y-CHP adaylarını destekleyeceğini açıkladı...  

  FETÖ'nün sesi; BUGÜN ve KANALTÜRK televizyonlarına kayyum atanması sırasında, 
Cemaat'in militanlarına kol kanat gerenler Y-CHP milletvekilleriydi... Şerefli Türk 
subaylarına o aşağılık kumpaslar kurulurken, aynı adamların dilleri çizmelerine 
kaçmıştı!  

  “Ordu darbecilerden temizlenmeli”, “Yargı çözer, yargıyı beklemeli” diyorlardı...    

  Doğrudan Amerika'dan kumandalı olan bazı Y-CHP milletvekilleri, Abdullah Gül ve 
Bülent Arınç öncülüğünde gelişmeyi bekledikleri ve AKP'nin başarısız olması halinde 
ortaya çıkmayı düşünün “5. parti girişimi” ile koalisyon yapmak için pazarlıklarına 
başladı bile!..  

  Ne var ki, Atlantik ötesinden estirilen rüzgâr, hedef alınan kitleyi pek etkilemedi...  

  Antiemperyalistler,  Cumhurbaşkanı seçiminde olduğu gibi, mecburen yine Erdoğan'ın 

arkasında yerlerini aldılar!.. 1 

  Cemaat öncülüğünde yürütülen “yolsuzluk ve hırsızlık” iddialarının gereğini yapmak 
ileri bir tarihe ertelendi...  

  Denebilir ki, bu suçlamalara prim vermediler.  

  Haklıydılar...  

                                                           
1 BAĞIMSIZLIK MI HIRSIZLIK MI?: 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/08/bagimsizlik-mi-hirsizlik-mi 



142 
 

  Çünkü bu iddiaları neredeyse bütün seçimlerde kullanan ana muhalefet; devr-i sabık 
yaratmayacağız, intikamcı olmayacağız diyerek, kendi temel iddialarının “dayanaksız” 
olduğunu kanıtladı...  

  Yoksa ana muhalefet partisi, iktidarın yolsuzluklarını görmezden gelebilir mi?  

  Koalisyon ortağı olmak için hırsızlıkları yok sayan karaktersizlere,  Devlet teslim 
edilebilir mi?  

  1 Kasım seçimlerinde, AKP'nin başarısından mı söz edeceğiz, yoksa muhalefetin 
başarısızlığından mı sorusuna yanıtı bu çerçevede aramak gerekir...  

  Anti Amerikancı, antiemperyalist rüzgârları yeniden yelkenine dolduran Erdoğan, 
sandıkta karşılığını aldı...  

  Kimse halkı aptal, enayi yerine koymasın...  

  Halk ne yaptığını çok iyi biliyor...  

  MHP'den 4 puan, HDP'den 2,7 puan alan AKP'ye yaklaşık 2 puan da kararsızlardan 
geldi...  

  8 puanlık artışı, anket şirketleri açıklayamayabilirler...  

  Kim ne derse desin, AKP bütün şehirlerde oylarını artırdı...  

  Bunun nedenleri ve nasıl olduğunu uzmanlardan dinlemeye gerek yok!  

  Oyları verenlere sormak gerekir...  

  Ben sordum.    

  Aldığım cevapları özetliyorum.  

  Tıpkı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olduğu gibi, bu seçimlerde de antiemperyalistler, 
vatan savunması gibi yüce bir görev için Erdoğan'ın arkasında durdular...  

   

  Y-CHP, MHP ve HDP'yi küresel güçlerin oyuncağı gibi görüyorlar...  

  Türk halkı, AKP ile hesaplaşmayı, yeni dürüst siyasetçiler veya partilerle başka bir 
bahara ertelemiştir...  

  Öncelik sırası, yurt savunmasına verilmiştir...  
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AKP'NİN İKİ ESERİ: BÖLÜNMÜŞ YOL, BÖLÜNMÜŞ HALK! 
İktidarların bir ülkeye yapabileceği en büyük iki kötülük: “Bölünmüş yol” ile “Bölünmüş 
halk”tır...  

13 yıllık AKP iktidarı sonunda her ikisini de gördük...  

AKP iktidarında; Cumhuriyetin 92 yıllık maddi kazanımlarını sattılar...  

Elde edilen (52 milyar TL) paradan, bu kazanımların yapılması için alınan borçları 

ödemedikleri gibi,  yaklaşık 3 kat daha fazla borçlandılar...1  

“Bu kadar parayı ne yaptınız?” sorusuna, AKP'nin vereceği yanıt: “Bölünmüş yol yaptık” 
olacaktır!..  

Başka dikili bir ağaçları yok!..  

“Bölünmüş yol”; bir ülkeye yapılabilecek en büyük ihanettir!..  

Ülkeyi sömürüye açmanın en etkili yoludur...    

Demiryolu taşımacılığı için dışarıya hiçbir bağımlılığımız yoktu...  

Bu alan bilinçli olarak ihmal edildi...  

Dünya otomobil devlerinin, başka bir söyleyişle emperyalistlerin desteklediği 
siyasetçiler, yönetime getirildi.  

Onlar da diyetlerini bölünmüş yol yaparak ödediler...  

Hâlbuki dünyanın en kaliteli kömürleri bizdedir...  

                                                           
1 http://www.sozcu.com.tr/2014/ekonomi/akpnin-ekonomiye-12-yilda-12-kazigi-

560458/http://www.sozcu.com.tr/2014/ekonomi/akpnin-ekonomiye-12-yilda-12-kazigi-560458/ 
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Kömür yakıtı ile bile trenleri çalıştırmak mümkün...  

Gelin kalan demirdir ve o da yeteri kadar vardır...  

Ülkeyi baştan sona demir ağlarla örüp, petrole olan bağımlılığımızı azaltsaydık, ülkemizi 
dünya otomotiv sanayinin pazarı olmaktan kurtarabilirdik...  

Adeta dünya otomobil devlerinin ayakta kalması için ülkemizi feda ettik...  

Şimdi neredeyse her evde bir otomobil var...  

Bunların; yakıtı, yedek parçası, sigorta ve muayene masraflarını topladınız mı korkunç 
rakamlar bulursunuz...  

Birkaç yıl bu harcamaları yapmadığınızı düşünün, biriktireceğiniz parayla metroları ve 
demiryollarını tamamlayabilirsiniz...  

Ülkemizde Temmuz 2015 itibariyle araç sayısı 19 milyon 541 bin 369 olarak tespit 

edildi...2  

AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında bu sayı 8 milyon 655 bin 170 idi...  

AKP'nin 13 yıllık iktidarı boyunca yaklaşık 11 milyon otomobil trafiğe çıktı...  

Haliyle trafik sıkıştı...  

AKP sıkışan trafiği rahatlatmak için ha bire bölünmüş yol yaptı!  

Bu dönemde, otomobil üreticileri ile ithalatçılar bayağı rahatladı...  

Otomobil ithalatı yerine, şehirlerimize yer altı metroları yapılsaydı, şehirlerarası yollara 
hızlı tren konsaydı, bu kadar otomobili kim ne diye alsın ki? Otomobilli bir ailenin, 
otomobili için ayırdığı bütçe neredeyse diğer tüm giderlerinden daha fazladır...  

Metro ve hızlı trenin olduğu bir ülkede, bu kadar paranın tasarruf edilmesi ile refah 
düzeyimizde önemli bir yükselme olacağı tartışmasızdır...  

Çılgınlar gibi otomobil satın almasaydık, bankalara bu kadar borçlu olmayacaktık...  

Benzer bir diğer sömürülme aracı cep telefonlarıdır...  

Ninni yerine geçmek üzere bebeklerin bile ellerine akıllı telefon tutuşturulmuştur...  

Telefonlar için ödenen (konuşma ve internet) ücretleri topladığınızda, ortaya akıl 
almayacak rakamlar çıkıyor...  

Neredeyse tüm ailelerin ikinci sıradaki giderini bu kalem oluşturuyor...  

                                                           
2 http://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiyede-toplam-arac-sayisi-kac-

205928.htmlhttp://www.trthaber.com/haber/ekonomi/turkiyede-toplam-arac-sayisi-kac-205928.html 
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Hiç gerekli olmadığı halde; ülke olarak birikimlerimizin önemli bir kesimini de telefon 
giderlerine ayırıyoruz...  

Böyle bir toplumun para biriktirmesi, mal mülk edinmesi mümkün olabilir mi?  

Denebilir ki hükümetimiz; bilinçli olarak bir tüketim toplumu yarattı...  

Varımızı yoğumuzu satıyor ve alabildiğine borçlanıyoruz...    

Borçlarımızın üç katına çıkması sanayi yatırımları nedeniyle değil ki...  

İşsizlik yüzdesi, iki basamaklı rakamlarla ifade edildiğine göre, istihdam alanları açmak 
için de yatırım yapılmamış...  

Tarım ve hayvancılık da bitirilmiş. 76 milyon insan ne yiyor ne içiyor?  

Hükümetlerimizin borçlanarak aldığı paralar, bir şekilde halka da aktarılıyor...  

Borçlanarak yaşıyoruz işte!..  

***  

Bu düzen hep böyle sürdürülebilir mi?  

Bir ülke üretmeden, sürekli borç alarak nereye kadar gidebilir?  

Böyle bir yönetim iktidarda nasıl kalabilir?  

Türkiye için en hayati sorun budur işte! AKP hükümetleri bunun da bir yolunu buldular...  

Halkı ikiye bölmeyi başardılar.    

Kabul etmek gerekir ki, AKP Erdoğan'ın şahsında ete kemiğe bürünmüş bir oluşumdur...  

Bu yüzden AKP'ye siyasi parti demek oldukça zordur!  

Kim ne derse desin; Recep Tayyip Erdoğan, “bölme işlemi”nde son derece başarılı 
olmuştur. 

 Toplumun yoksul ve ezik kesimlerinden, kendisine fanatik bir taraftar grubu 
oluşturmuştur...  

Öyle bir grup ki,  kendi ifadesine göre, karşısında gördükleri insanlara karşı, en ufak bir 
toleransları yoktur...  

Holiganlar gibi...  

En masum toplumsal gösterilerde bile; ellerindeki palalarla, döner bıçakları ile sokağa 
fırlayabiliyorlar...  
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Kişilik ayarı verilmiş bu fanatik gruplar, Erdoğan'ın ifadesi ile  “evde zor zaptdelilen 
yüzde elli”yi oluşturuyorlar...    

Erdoğan, aleyhine olan hiçbir söze inanmazlar!..  

AKP hükümetlerine toz kondurmazlar...  

Saflarını kolay kolay değiştiremezler...  

Buna karşılık, ciddiye alınacak Erdoğan karşıtlığı da vardır...  

Her ikisi birbirini besliyor...  

Esasen Erdoğan karşıtlığından da yararlanan sadece AKP'dir...  

Bu kesim, nefret üzerinden öyle bir karşıtlık oluşturmuştur ki, PKK/HDP ile bile gözü 
kapalı işbirliği yapabilir...  

Yapıyorlar da...  

HDP barajı nasıl aştı sanıyorsunuz?!  

Sonuç olarak denebilir ki,  bölünmüşlükten bir tek AKP yararlanmaktadır...  

Muhalefet kategorisinde yer alan diğer kesimler, zaten kendi içerisinde de bölünmüş bir 
haldedir...  

Asla bir araya gelemezler...  

Bu yüzden, 7 Haziran seçimlerinde; toplumun yüzde 60'ını temsil ettikleri halde, 
hükümeti kuramadılar!..  

Çünkü iktidarın ve emperyal güçlerin eli daima içlerinde dolaşır...  

O el, uyduruk kaydırık nedenlerle, ülkenin en önemli sorunlarında bile bir araya 
gelmelerini engeller...  

Bu kesim bir o kadar da gerçekçidir:   Siyasi hedefini siyasi iktidarı ele geçirmek değil, 
AKP ile koalisyon kurmak olarak belirlemiştir...  

Bu kadarını kendileri de bilirler...  

Bu yazı yazıldığı saatlerde oy kullanma devam ediyordu...  

Sonuçlar hakkında tahminin ötesinde bir bilgim elbette olamazdı... 

“Batı cephesinde değişen bir şey yok” Yanılıp yanılmadığımı birkaç gün içerisinde zaten 
öğreneceğiz...  

İyi seyirler efendim...  


