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ÖNCE PARTİ DİSİPLİNİ!.. 
Duydum ki Sinan Aygün ile kız kardeşi Sibel Aygün’ü KESİN İHRAÇ talebi ile disipline sevk ettiniz… 
Aşk olsun! 
Ayıp ayıp, insanda biraz utanma, biraz ar olur… 
Tüzük’ün hangi maddesinde, abisinin işlerini meclisinde üye olduğu belediyede takip edenler için partiden ihraç edilir yazıyor? 
Takip edilen iş; şunun şurasında iki tane kulecik, İNSAF EDİN. 
Topu topu 600-950 milyoncuk kadar rant elde edilmek istenmiş… 
ASIL İHRAÇ EDİLECEK OLANLAR: 
SİBEL’İ, BELEDİYE MECLİSİ’NE ADAY GÖSTERİP, LİSTEYE YAZANLAR VE ANKARALILARI “tıpış tıpış” OY VERMEYE MECBUR BIRAKANLARDIR… 



Onları görmeden, onlardan hesap sormadan CHP’nin iktidara gelme şansı yoktur… 
DAHA AÇIK SÖYLEYEYİM: 
Asıl hesap sorulacak olan, ihracı defalarca hak eden KEMAL KILIÇDAROĞLU’DUR… 
Ona da bir gün hesap Kurultay’da sorulacak elbette! 
Nasıl mı? 
ŞÖYLE: 
Bu defa karşısına aday bile çıkartmayacağız. 
Parti Meclisi seçimlerinde de ikinci liste olmayacak. 
BİRLİK VE BÜTÜNLÜK İÇERİSİNDE HAREKET EDECEKSİNİZ… 
Çatlasın AKP’liler!.. 
Yoksa: 
“Kavga çıkartanı kapının önüne koyarım ha!”… 
AN-LA-ŞIL-DI MI? 
Parti emekçileri size sesleniyorum: 
Hadi bakalım uslu uslu delege seçimlerine. 
Önünüze koyulan listeye oy verip görevinizi yerine getirin. 



 
KK’YI BAŞIMIZA KOYMAYACAKTIK!.. 
İkisi de birbirini FETÖ’cü olmakla suçladı. 
Biri CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, diğeri 24. Dönem CHP Ankara Milletvekili. 
Mansur Yavaş: 
“Ankara’da son on yılda imar rantı var. Hep aynı kişiler yapıyor bu işi. İmar değişikliğinde 30 milyar lira birilerinin cebine gitti” dedikten sonra, 95 bin ile 7-10 bini çarptı: 
“Bu binalardan 600 milyon ile 950 milyon arası bir kazanç elde edilebilirdi… İmar 
baronlarına geçit vermedik” diyerek Sinan Aygün’ü işaret etti.1   Aygün, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde bayağı güçlüymüş: 
Aleyhinde olan kararı, istinafa götürmesi için belediye avukatını bile ayarlayabiliyor. 
Avukat, başkandan gizli kararı istinaf etmiş. 
Bu şekilde, Sinan Aygün’e zaman kazandırıp, inşaatı tamamlamasına ve “ilk ruhsata dönülmesinden” yararlanıp kendisi için müktesep hak elde etmesine olanak hazırlayacaktı. 
                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=hrLM5W8HK8Y 



İşler beklediği gibi gelişmedi; Aygün’ün “ikna” edip harekete geçirdiği avukatı görevden aldılar. 
İstinaf işi de yatı tabii ki… 
*** 
Mansur Yavaş, Uğur Dündar’ın TELE1’deki programına konuk olup, bu gelişmeleri anlattı. 
Partinin sırlarını herkes duydu o gece. 
Bir tek Kemal Kılıçdaroğlu duymadı. 
Aynı konu, gecenin geç saatlerinde Melih Gökçek’in Beyaz TV’sinde de masaya yatırıldı. 
Aygün, her iki programa da mesajlar atıp; Yavaş’a meydan okudu. 
Hazret, açık oturumda bu konuyu tartışmak istiyordu!.. 
Mansur Yavaş, “Biz mahkeme kararını uyguladık” dedi… 
Tartışmaya yanaşmadı… 
*** 
Sinan Aygün, Belediyenin kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini2 açıkladıktan sonra, Mansur Yavaş’ın gerçekte FETÖ’nün adayı olduğunu söylemeyi de ihmal etmedi.  Yavaş, Sinan Aygün’ü FETÖ’nün arazilerini toplayıp, örgüt malı olmaktan çıkarmakla (aklamakla) suçladı… 
Y-CHP’nin kirli çamaşırları bu kadarsa iyidir… 
Biraz daha bekleyelim… 
*** 
Mansur Yavaş ile Sinan Aygün’ü CHP’den aday yapıp seçtiren, Y-CHP Genel Başkanı Dersimli Kemal Kılıçdaroğlu (KK)’dur. 
Yavaş ve Aygün’den biri bile doğru diyorsa, bu durum CHP için çok kötüdür. 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=PhIJumNEUJM 



Her ikisi de doğru söylüyorsa -ki bu olasılık da mümkündür- CHP için daha kötüdür. 
Yok; ikisi de yalan söylüyorsa eğer, bu durum çok daha da kötü olmuştur… 
Ama bu durum geniş mezhepli KK için fark etmez; kendine benzeyen adamları özenle seçmiştir… 
Her koşul altında KK’nın genel başkanlığı garanti altındadır!.. 
*** 
CHP’nin neden iktidara gelemediğinin/gelemeyeceğinin nedeni belli değil mi? 
KK’yı başımızın üstüne tutarsak eğer, burnumuzun b.k kokusundan kurtulması mümkün değildir… 
Benden söylemesi… 



 
HAİN OLMAYA MECBUR DEĞİLİZ!.. 
FETÖ ile iltisaklı tespit edilen CHP Urla Belediye Başkanına sahip çıkmak zorunda mısın? 
Ahmet ve Mehmet Altan’la, Nazlı Ilıcak’a sahip çıktın da ne oldu? 
Atatürk’ün CHP’si, FETÖ ile anılmaya başlamadı mı? 
“FETÖ bizi de aldattı; çok iyi yetişmiş bir adamını partimize gönderdi, biz de onun bizden daha iyi bir CHP’li olduğunu sanıp aday gösterdik, Urla halkından ve CHP’ye oy veren vatandaşlarımızdan özür dileriz” diyerek, topu taca atamaz mıydınız?.. 
*** 
Burak Oğuz, 15 Temmuz Darbe Girişimini Akıncı Üssü’nden yöneten 5 sivil imamdan biri olan 
Hakan Çiçek’le 10 kez görüşmüş.1   10 kez de Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İmamı ile görüşmüş. 
FETÖ’nün Mülkiye İmamı, sözde İçişleri Bakanı Mahmut Akdoğan ile de görüşmesi var. 
FETÖ’nün İnsan Kaynakları Uzmanı Olcay Maker’le de 5 kez görüşme kaydı bulundu. 
FETÖ soruşturmaları nedeniyle haklarında işlem yapılan 182 kişi ile irtibatı olan Burak’ın babası, Kılıçdaroğlu’na telefon ederek dedi ki: 
                                                           
1 http://www.ulusal.com.tr/gundem/irtibat-kurdugu-kisiler-desifre-edildi-h246183.html 



“Benim oğlum FETÖ”cüdür, onu aday gösterirseniz sizin için sıkıntı olur.” 
Daha ne diyecekti!? 
CHP, Dersimli Kemal’in babasının çiftliği haline getirildi, etrafındakiler ise kapıkulları sanki. 
Bay Kemal, Partinin organlarına emir erlerini yerleştirdikten sonra, bildiğini okuyor… 
*** 
Dersimli’nin yakında bir miting düzenlemesini bekliyorum. 
Adana mitingindeki gibi2 oyununu açık oynasın isterim:  Kürsüye çıkıp, “Burak Oğuuuuuuz” diye bağırsın. 
Mitinge katılanlar: 
“Burdaaaaaaaaaa” diye karşılık versinler… 
Yakışır mı yakışır!.. 
*** 
Gaziantep Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hasan Şencan, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün, Suriye merkezli Haznevi Tarikatı şeyhinin elini öperken çekişmiş videosunu yayınladı. 
Bakan, görüntüler için “montajdır” demedi. 
Dürüst adam yani! 
“O zaman bakan değildim” demekle yetindi… 
Bu olay üzerine, CHP sözcüleri Adalet Bakanını çarpanlarına ayırır diye bekliyordum ki, ne göreyim: 
Dersimli Kemal, Pir Zöhre Ana‘sının3 kanatları altından bize bakıp, kurnazca tebessüm ediyor.  Pir Zöhre Ana’ya, CHP rozetini bizzat kendisi takmış. 

                                                           
2 https://odatv.com/nazli-ilicak-ve-mehmet-altan-da-chp-mitingindeydi-0312161200.html 
3 https://www.aydinlik.com.tr/kilicdaroglu-bir-tarikat-seyhinin-yaninda-ozgurluk-meydani-aralik-2019 



İlkokul mezunu olan Zöhre Ana’nın manevi doğumu da ilginç: 
10 Kasım 1982 imiş! 
Anımsayanlar bilir, Fetullah Gülen de doğum gününü 10 Kasım olarak veriyordu. 
Çok merak ediyorum; Fesli Kadir’i ziyaret eden Diyanet İşleri Başkanı ile Haznevi Tarikatı Şeyhinin elini öpen Adalet Bakanını ne diyerek eleştirecekler? 
Anlamakta zorlanıyorum; 6 Ok’undan biri hatta en önemlisi “Laiklik İlkesi” olan CHP’nin Genel Başkanı, Alevi Dedesi olduğu söylenen ve hakkında gerçek dışı bir sürü hikâyeler 
uydurulan zavallı bir kadının4 kanatlarının altına girmeyi nasıl içerisine sindirdi?  “Aşure günü” düzenlemekle eleştirdiğim CHP’nin, bir gün daha beter duruma düşürüleceği aklımın ucundan bile geçmezdi… 
Onu da gördüm… 
*** 
Dersimli Kemal, devlet memuruydu değil mi? 
Nerede, nasıl bu kadar pişirilip sahneye sürüldü, anlayamıyorum. 
Doğuştan gelen bir yetenek gibi durmuyor üzerinde. 
Yüzüne tükürsen üzerine alınmıyor, o kadar da sinirleri alınmış yani. 
Bu rezaletten sonra; kulağının üzerine yatıp, bu eleştirileri de duymamış gibi yapacağına eminim. 
“Mülkiyeti TMSF’ye geçen BMC’nin, devlet bankası kredisi ile Ekrem Sancak tarafından mülk edinildiği; daha sonra Reis’in, Tank-Palet Fabrikası’nı alması için Sancak’a talimat verdiği, Sancak’ın parasının yeterli olmaması nedeniyle, Reis’e başka kaynak da gerekli olduğunu söylediği, Reis’in bu defa da Katar Ordusu’nu ortak almasına aracılık ettiği ve böylece TSK’nın çok önemli bir fabrikasının Katar Ordusu’na peşkeş çekildiğini” söyleyip, ezberini tekrar edeceğine kalıbımı basarım… 
En haklı dava bile onun ağzından anlatılınca, haksız duruma düşüyor. 
Örneğin İstanbul Kanalı meselesi de öyle. 
                                                           
4 https://www.zohreana.com/hayati 



Libya ile yapılan anlaşma desen, keza… 
Onurlu bir adam olsa, çoktan çekip giderdi… 
CHP’nin başında kaldıkça; yobaz, dinci, gerici, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarının faaliyetlerine meşruiyet kazandırıyor. 
Atatürk gençliğinin yetişmesine engel oluyor. 
Y-CHP, yeni nesiller için ahlak sorunu haline geldi. 
Onunla ayni partiye mensup olmaktan utanıyorum… 
*** 
Yol arkadaşları Tunceli’de Cumhuriyet düşmanı Seyit Rıza’nın heykelini dikmişler; o da gidip 
heykelin altında miting yapmış.5  Şeyh Sait’in ismini cadde ve meydanlara verdiler, bu iğrenç girişimi bile destekliyor. 
CHP Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, 2010 yılında Kışla Meydanı’na dikilen Seyit Rıza heykeli için: 
“Tunceli toplumunun değeri olan Seyit Rıza heykelinin kaldırılmasının gerçeklikle bağdaşmadığını ve kaldırılmasının söz konusu olmadığını” şeklindeki açıklaması, Dersimli Kemal adına yapılmış gibidir… 
İtiraz eden var mı? 
Aksini iddia eden de yok ki!.. 

                                                           
5 https://www.altersozluk.com/17-mart-2014-chp-tunceli-mitingi.html/77299 



 
ABD’YE TEŞEKKÜRLER!.. 
“Ermeni soykırımı”nın resmen tanınmasını öngören tasarı, dost ve müttefikimiz, aynı 
zamanda da model ortağı olduğumuz ABD’nin Senatosunda oybirliği ile kabul edildi.1  Senatonun görüşünü yansıtan (ve herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan) tasarı, 29 Ekim’de de Temsilciler Meclisi’nde görüşülmüştü. 
11 “hayır” oyuna karşılık 405 “evet” oyuyla Temsilciler Meclisi’nden geçmiş olan tasarının yasalaşması için Başkan Trump’ın onayı gerekiyor… 
Onaylamazsa namerttir!.. 
*** 
Trump, bu tasarıyı ister onaylasın, ister onaylamasın, biz yine de ABD’ye teşekkür etmeliyiz. 
Zira bu fırsatı değerlendirerek; her 24 Nisan öncesinde başımızın üzerinde Demokles’in Kılıcı gibi dolandırılan bu “soykırım meselesini” doğru bir şekilde şimdi öğreneceğiz. 
1915 yılında neler yaşandı, o yıllarda yaşananlar sonraki yıllarda Türkiye Cumhuriyeti’nin önüne nasıl-neden getirildi, bizim tutumumuz nasıldı-nasıl olması gerekirdi vb. gibi 
sorularının cevabını dürüst bir akademisyenin açıklamalarından2 öğrenerek devam edelim…  
                                                           
1 https://tr.euronews.com/2019/12/12/ermeni-soykirim-tasaris 
2 https://www.turkishnews.com/tr/content/2019/04/12/24- 



(Önce 2 nolu dipnotu okuyalım lütfen…) 
*** 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin vermiş olduğu Perinçek-İsviçre Kararı3 karşısında, ABD Senatosu’nun aldığı bu kararın hukuki bir değerinin olmadığı, siyasi bir manevra niteliğinde olduğu son derece açıktır.  “Jenosid’in Önlenmesi ve Cezalandırılması Hakkında Sözleşme” 9 Aralık 1948 tarihinde 
Birleşmiş Milletler Teşkilatı Genel Kurulu’nca kabul olunmuştur.4   Türkiye Cumhuriyeti’nin bu sözleşmeye katılması, sözleşmenin TBMM’nde 23 Mart 1950 tarihinde 5630 Sayılı Kanun ile onanması ile gerçekleşmiştir… 
Jenosid (=soykırım) kavramı, Sözleşmenin 2. maddesinde; “milli, etnik, ırkî veya dini bir grubu kısmen veya tamamen imha etmek” olarak tanımlanmıştır. 
6. maddede; soykırım suçunu işleyenlerin, “fiilin ülkesinde işlendiği devletin yetkili mahkemelerinde” veya yargı yetkisi tanınan “Milletlerarası Ceza Divanı”nda yargılanacakları kararlaştırılmıştır. 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Perinçek-İsviçre Davası ile ilgili verdiği kararda; Birinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan ve “1915 Ermeni Tehciri” olarak da anlatılan olayların, soykırım tanımına BENZEMEDİĞİ vurgulanmıştır. 
Mahkeme, bir olaya “soykırım” diyebilmek için, sözleşmede de belirtildiği gibi; o olayın geçtiği ülke devletinin milli mahkemelerince veya uluslararası ceza mahkemesinde verilmiş bir kararın olması gerektiğini hüküm altına almış ve 1915 olayları için böyle bir kararın bulunmadığını da belirtmiştir… 
Bu karar, 1915 olaylarının hangi makamlarca tanımlanması gerektiğini açık seçik ortaya koymakla, ABD Temsilciler Meclisi ile Senato’sunun halt ettiğini de göstermektedir… 
*** 
Yeri gelmişken anımsatalım: 
İngiltere öncülüğündeki müttefik kuvvetlerin Çanakkale’yi geçmek ve Osmanlı’nın Başkenti İstanbul’u işgal etmek üzere harekete geçmelerinden bir hafta önce, Doğu Anadolu’da 
Ermeniler Türk köylülerine karşı katliamlara başlamışlardı.5  
                                                           
3 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/639391 
4https://humanrightscenter.bilgi.edu.tr/media/uploads/2015/08/02/ 
5 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2015/04/nerden-bilebilirdik/ 



Osmanlı Ordusunun kuvvetlerinin bir kısmını, cephe gerisinde yaşanan ve Türk köylerinin basılıp, Türklerin öldürülmesi ile sonuçlanan bu olaylarla meşgul etmek ve Çanakkale’nin kolayca geçilmesini sağlamak için Ermenilerin kullanıldıklarına hiç kuşku yoktur… 
Bugün soykırıma uğradıklarını iddia eden Ermenilerin ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni, 1923 yılında Taşnaksutyun Partisi’nin Bükreş’te yapılan Yurtdışı Konferansı’na sunduğu tarihi raporda; olayı bir savaş olarak değerlendirmiş ve emperyalistlere alet olduklarını kabul 
etmiştir.6   Bağımsız Araştırmacı Yazar Cengiz Özakıncı‘nın Hulki Cevizoğlu ile yaptığı bir 
programda7 anlattığı; ABD’li misyoner Cyrus Hamlin’in, Hınçak üyesi iki gençle makalesine aldığı sohbet, gerçekten paha biçilmez değerdedir.  (Müsait bir zamanda mutlaka izlemeniz gereken bu video kaydı, 3 saat 51 dakika sürmektedir. Hamlin’le ilgili bölümü izlemek için kaydırma çubuğunu 2:45:00’a getirirseniz, hemen izleyebilirsiniz…) 
Robert Koleji’nin kurucusu Dr. Cyrus Hamlin’in makalesini, Cengiz Özakıncı’nın “Kalemin Namusu, Türk Savun Kendini” isimli kitabında da bulabilirsiniz… 
*** 
Erdoğan’ın Büyük Ortadoğu Projesi’nden çekilmesinden sonra; ABD, Türkiye’de iktidarı değiştirmek ve kendine yakın yeni bir iktidar kurmak için tüm gücünü kullanmaktadır: 
Kontrolündeki FETÖ’cü polisleri devreye sokarak, hükümeti devirmek amacıyla 17/25 Aralık 2013’te başlattığı operasyonlar başarısızlıkla sonuçlandı, ama vazgeçmedi. 
Bu defa, TSK 15 Temmuz 2016’da içerisindeki subay kılıklı elemanlarını harekete geçirdiler. 
Son kozlarını da oynayarak; kendi destekleri ile iktidara getirdikleri ve artık söz dinletemedikleri anlaşılan Erdoğan’ı, askeri darbe ile de devirmeyi denediler. 
Yine başaramadılar… 
Bu gelişmeler, Erdoğan’ı Rusya, Çin ve İran’a yaklaştırdı. 
Türkiye’nin Rusya’dan S-400 Hava Savunma Sistemleri’nin satın alınması ise, bardağı taşıran son damla oldu. 

                                                           
6 http://mehmetperincek.com/ovanes-kacaznuni-tasnak-partisinin-yapacagi-bir-sey-yok/ 
7 https://www.youtube.com/watch?v=T5JSKLUjPKQ 



ABD, Türkiye’yi her cephede sıkıştırmak ve Erdoğan’ı iktidardan düşürmek için her yola başvuruyor… 
Ellerinden gelse, Doğu Akdeniz’den Türkiye’yi kovacaklar. 
PKK/PYD’yi maaşa bağlayıp, “kara gücü” olarak istihdam etmeleri, 40 bin TIR silah vermelerini anlatmıyorum bile. 
ABD Senatosu’nun “Soykırım Tasarısı”nı iki ülke arasında devam eden savaşın bir parçası olarak değerlendirmek gerekiyor… 
Bu kirli savaşı kabul etmekten başka çaremiz yoktur… 
*** 
Savaş her cephede devam ediyor. 
Ekonomik istikrarsızlık yaratmak için; ABD yaptırımlarının uygulanması an meselesidir. 
Siyasi istikrarsızlık yaratmak için; Foreign Policy dergisinin “Amerika’nın Ankara’daki adamı” 
olarak tarif ettiği8 eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, yeni bir parti kurduruldu.  Ardından eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Bakan Ali Babacan’ın sahneye sürüleceği anlaşılıyor. 
Aklımıza gelmeyen kim bilir daha neler sırada bekletiliyor. 
Davutoğlu’na verilen görev; AKP’den bir miktar oy kopartıp, Reis’i iktidardan düşürmeye çalışmaktır. 
Bunu başarabilecekler mi göreceğiz. 
AKP’nin tabanı Davutoğlu’nun Gelecek Partisi’ne oy verir mi? 
Bu soruların doğru yanıtını, AKP’ye oy verenlerden alacağız!.. 
*** 
Davutoğlu’nun siyasi sicilini Ulusal Kanal çok güzel özetledi.9   
                                                           
8 https://odatv.com/amerika-ankaradaki-adamini-kaybetti-0605161200.html 
9 http://www.ulusal.com.tr/gundem/iste-ahmet-davutoglu-nun-sicili-h245025.html 



Burada tekrarına lüzum yok. 
(Unutanlar 9 nolu dipnotu tıklayıp hafızalarını tazeleyebilirler..) 
Sırası gelmişken, AKP seçmenine bir sorum var: 
Ahmet Davutoğlu’na sorulduğunda, parti kurmasındaki amacını; iktidara gelmek ve bıraktığı yerden icraatlarını sürdürmek şeklinde anlatacağına şüphe yoktur. 
Peki, Türk halkı Amerika’nın adamının eski icraatlarını bıraktığı yerden gerçekten sürdürülmesini istiyor mu? Öyleyse eğer; çooooook çok geçmiş olsun! 
Geçmiş olsun Türkiye!.. 



 

 

 
ABD’NİN YENİ HEDEFİ “TURANCILAR”DIR!.. 
Asli görevi, üye ülkelerin özgürlük ve güvenliklerini korumak1 olan NATO’nun, Londra’da 70’inci yılını kutlamak için düzenlediği Liderler Toplantısı sonrasında yayımladığı deklarasyonda; ilk defa Çin’i gündeme alması oldukça dikkat çekicidir.  29 üyeli ittifakın, birçok üyesinin tehdit algısı farklı ve terör gibi bir güvenlik sorunu dururken, önlerine Çin’in “tehdit” olarak konulması, ABD’nin ittifak içerisinde gündem belirleyici yegane güç olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. 
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in; amaçlarının Çin’den yeni bir “düşman” yaratmak olmadığının altını çizerek yaptığı açıklama, çıplak gerçeği değiştirmiyor: 
                                                           
1 http://www.mfa.gov.tr/nato.tr.mfa 



Pekin yönetiminin “küresel güç dengesini değiştirecek boyutta ekonomik ilerleme sağladığına” ve dünyada savunma harcamalarında ikinci sırada olduğuna dikkat çekilmiş 
olması, NATO’nun yeni görev tanımıdır…2 *** Ortakları çalışanları olan Huawei‘ye karşı ABD’nin daha önceden savaş açtığını hesaba katarsak, NATO’nun bir savunma paktı olmaktan uzaklaşıp, emperyalizmin pazar alanlarını korumak ve genişletmek için yeniden dizayn edildiğini söyleyebiliriz. 
ABD’nin uykularını kaçıran “Bir Kuşak Bir Yol” projesi ile önümüzdeki 50 yıl şekilleneceği anlaşılmaktadır. 
1 trilyon dolarlık yatırımla bitirilmesi öngörülen, 65 ülkenin dâhil olduğu bu proje, Asya’nın 
en doğusu ile Atlas Okyanusu’nun Avrupa kıyılarını birbirine bağlayacaktır.3   “Bir Kuşak Bir Yol”, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, 2013 yılı sonunda Orta Asya ve Güney Asya ülkelerine gerçekleştirdiği bir dizi ziyaret sırasında duyurduğu ve 2049 yılında bitirmeyi planladığı “Modern İpek Yolu” konseptini ifade etmektedir… 
*** ABD, Çin’in bu ilerleyişini durdurabilmek için, bir taraftan NATO’yu devreye sokarken, diğer taraftan da Sinciang (Sincan) Bölgesi’ndeki Uygurları kışkırtarak, iç güvenlik sorunları yaratmaya çalışmaktadır: 
242 yıllık tarihinde sadece 16 yıl savaşmayan ABD, Çin’in Sinciang-Uygur Bölgesi için bir yasa tasarısı kabul etti. 
ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ndeki Uygurlara yönelik “baskı politikalarından dolayı” Çinli yetkililere yaptırım uygulanmasını öngören bu 
tasarıyı4 Beyaz Saray’ın onaylaması halinde iki ülke ilişkileri iyice gerilecektir.  Bu gerilime bağlı olarak; doğal olarak diğer NATO üyelerinin de Çin ile olan ilişkileri etkilenecektir. 
Anlaşılıyor ki, ABD, parçalamak ve sömürmek programına aldığı ülke halklarına uzattığı; 
“İnsan Hakları ve Demokrasi getirme” havucunu, Hong-Kong’dan sonra5 şimdi de Uygurlara uzatmaya karar vermiştir!..  ABD’nin Uygurları kışkırtmak için en kolay kullanabileceği ulus ise Türklerdir. 

                                                           
2 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/abd-etkisiyle-cin-de-natonun-radarina-girdi/1665484 
3 http://iktibasdergisi.com/2018/01/12/bir-kusak-bir-yol-projesi-nedir-projeye-dahil-olan-65-ulke-hangileri/ 
4 https://tr.euronews.com/2019/12/04/ 
5  http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/1702872/hong-kongda-neler-oluyor.html 



Türkiye’de faaliyet gösteren Doğu Türkistan Derneği Genel Başkanı Seyit Tümtürk’ün, bir Türk akademisyene söylediği ve onun da gazeteci Sebahattin Önkibar’a aktardığı sözleri gerçekten ibret vericidir. 
Tümtürk, ABD ile yaptıkları işbirliğine ilişkin soruya: 
”Hocam ne var bunda, Amerika özgürlük savaşçısı bir büyük ülke ve bizim doğal müttefikimiz. Beni defalarca ABD’de ağırladılar. Biz mücadelemizi onlarla beraber veriyoruz” demekte bir sakınca görmemiştir. 
Tümtürk, o kadarla yetinmemiş, PKK’ya desteğini de açıklamıştır: 
”Kürtler ABD sayesinde devlet kuruyor, onlardan sonra sıra bizde” diyecek kadar efsunlanmıştır. 
“Kürtlerin devlet kurmasına taraftar mısınız?” sorusuna, “Elbette taraftarız” diyerek,6 hangi güçlerin hizmetinde olduğunu itiraf etmiştir…  *** Buna karşılık, ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen “2019 Uygur İnsan Hakları Politikası” 
yasa tasarısı, Sinciang İslamiyet Derneği tarafından sert bir dille eleştirilmiştir…7 7 numaralı bağlantıyı okumadan geçmeyin lütfen… 
*** 
CIA’nın uydurduğu yalanları yaymakla görevli işbirlikçiler, en çok da “Turancılık”8 ve 
“Türkçülük”9 fikirlerine bağlı olanları etkilemektedirler. 

                                                           
6 https://www.aydinlik.com.tr/provokator-tumturk-un-kirli-hesaplari-yasasin-kurdistan-diyen-uygur-dernegi- 
7 https://www.aydinlik.com.tr/sincianglilarin-insan-haklari-sincianglilari-ilgilendirir-dunya-aralik-2019 
8 Turancılık, tüm Ural-Altay kavimlerinin (toprak esası üzerinde) “birliğini” – bir araya getirilmelerini- savunan 
siyasi görüştür. Turancılığın ve Türkçülüğün öncülerinden Ziya Gökalp, Turan şiirinde bu durumu; “Vatan ne Türkiye’dir Türklere, ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan” dizeleri ile dile getirmiştir. 15 Mart 1912’de kurulan Türk Ocağı, Türkçü ve Turancı hareketin asıl odak noktası olmuştur. 1913’ten itibaren Türk Ocağı ve genelde Turancı düşünce, İttihat ve Terakki yönetiminin tam siyasi desteğini kazanmıştır. 1918’de Osmanlı’nın bütün cephelerde yenilmesi ile Turan fikri gerçekleşmesi imkansız bir hayal olarak idealist pekçok Türk’ün zihinlerde kalmıştır. 
9 Türkçülük, Türkizm ya da Pan-Türkizm, haritada sarı ile boyanmış coğrafyada yaşayan Türk halkının “kültürel 
ve politik birliğini” amaçlayan bir hareket olarak ortaya çıkmıştır. Turancı düşüncenin tanınmış önderi Ziya Gökalp 1923’te Ankara’da yayınladığı “Türkçülüğün Esasları” adlı eserinde Turancılığı “uzak mefküre” ilan ederek, Türkiye devletinin kuruluşunu esas alan yeni bir Türkçülük tanımı getirmiştir. Bana göre, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra, Türkçülüğün gerçekleşmesi mümkün hale gelmiştir. Dünya üzerinde yaşayan Türklerin politik birliği bir tarafa, bir savunma paktı içerisinde bir araya gelmeleri olanak dahilindedir. İleride bu birliğin gerçekleşmesinin; Şangay İşbirliği Örgütü ve NATO karşısında, dünyadaki üçüncü 



Turancılık ve Türkçülük fikirlerinin bugün için ne anlama geldiğini 8 ve 9 numaralı dipnotları okuyarak, değerlendirmenizi öneriyorum. 
Dünya Uygur Türkleri Sosyal Yardımlaşma Derneği Genel Başkanı Abdulavi Bugrahan, daha önce bölgede Çin “zulmünün” olduğunu, şimdi ise “soykırım” işlendiğini yalanı ile birlikte 
daha pek çok yalanı, utanmadan yaymaya devam etmektedir…10  Dilsiz şeytanlar -22 ülke- Uygurlar için ayaktadır! 
Sinciang Bölgesine tam erişim için Çin’in izin vermesini istiyorlar.11   Akıllarınca Sosyal Medya’yı kullanarak Çin’i karıştıracaklar… 
*** 
TRT, Sinciang’a gidip, Uygurların nasıl yaşadığını belgelemiştir.12   12 numaralı bağlantıyı izlemeden geçmeyiniz. 
Zira emperyalizmin silah olarak kullanacağı insanların başında biz Türkler varız. 
“Zulmün karşısında susan dilsiz şeytandır” sözünü kazıdığımız beynimizi iğfal etmedikçe, amaçlarına ulaşamayacakları kesindir. 
ABD fonları ile beslenen işbirlikçi Uygur derneklerinin anlattıklarının da yalan olduğu, bütün çıplaklığı ile ortaya çıkmıştır. 
Hepsinden önemlisi; Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Cheng Weihua, Büyükelçilik binasında gazetecilerle bir araya gelerek, “Çin-Türkiye İlişkisi ve Gelişmeler” 
başlıklı bilgilendirme toplantısında, ABD’nin ürettiği yalanları teker teker çürütmüştür…13  Müsteşar: 
“Çin, dünyadaki bütün ülkelerle dost ilişkilerini geliştirmeye hazır ama bağımsızlığımızı, egemenliğimizi, toprak bütünlüğümüzü koruma konusunda da çok ciddi ve kararlıyız. Hiç kimse bağımsızlık, egemenlik ve toprak bütünlüğümüz konusunda taviz vermemizi beklemesin” diyerek, kararlılık vurgusu yapmıştır… 

                                                                                                                                                                                     
büyük güç olacağı tartışmasızdır. Bu durumun, Ziya Gökalp’ın deyimi ile “uzak mefkûre” olmakla birlikte, müthiş bir fikir olduğunu da kabul etmek gerekir. 
10 http://habernida.com/ 
11 https://www.youtube.com/ 
12 https://www.youtube.com/ 
13 https://tr.sputniknews.com/columnists/201907121039643577 



Türk halkının hassasiyetlerini kullanmak üzere şeytanca planlar yapan emperyalizme geçit vermeyeceğiz!.. 
Bu aşamada Uygurlara yapılacak en büyük yardım, ABD yalanlarına inanmamak ve alet olmamaktır…



 
DÜŞMAN MEVZİSİNDEN ÇIKMA VAKTİDİR!.. 
Libya’da iki başlılık1 devam ederken; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nce tanınan; Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığımız “deniz yetki anlaşması” tarihi önemdedir.  Çünkü Türkiye tarihinde bu bir ilktir. 
Anlaşmanın adı: 
Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası”dır. 
Türkiye’nin bu anlaşma ile aynı zamanda Doğu Akdeniz’deki Münhasır Ekonomik Bölgesinin (MEB) batı sınırı da belirlenmiş oldu… 
*** Türkiye bu muhtıradan önce, 13 Kasım 2019’da BM’ye kıta sahanlığının dış sınırlarını tarif eden bir mektup göndermişti. 
Mektupla; kıta sahanlığımızın “Kıbrıs adasının batısından, 28. boylama kadar Türkiye-Mısır ortay hattını takip ettikten sonra, 28. boylamın batısında da bölgedeki adaların Akdeniz’e bakan cephelerindeki karasularına kadar uzandığı” kayda geçirilmiştir. 
Böylece, bölgede adaların Türkiye kıyı şeridinin projeksiyonunu kesecek ve kıta sahanlığını engelleyecek bir etki yaratamayacağı belgelenmiş oldu. 

                                                           
1 Bir tarafta General Hafter öncülüğündeki Libya Ulusal Ordusu, diğer tarafta ise başkenti Trablus olan Ulusal 
Mutabakat Hükümeti. https://www.stratejikortak.com/2019/07/libya-son-durum-haritasi.html 



Bunun anlamı “anakaralara karşı adaların, karasularının ötesinde deniz yetki alanı yaratamayacakları ilkesinin” bu mutabakat muhtırası ile tekrar edilmiş olmasıdır… 
Ki, bu Türkiye için harika bir gelişmedir… 
*** Amerika ve Avrupa Birliği’ni arkasına alan Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’i paylaşma planları büyük ölçüde suya düşmüş oluyor. 
Yunanistan ve Kıbrıs Rum Kesimi daha önce Akdeniz’e kıyısı olan Mısır, İsrail, Lübnan ve 
Filistin‘le birlikte Türkiye’yi dışlayan bir “blok” oluşturmuşlardı.2   Yunanistan, şimdi Girit adasının güneyindeki kıta sahanlığının ihlal edildiği iddiası ile BM’ye başvurmaya hazırlanıyor. 
“Adaların anakaralara karşı, karasularının ötesinde deniz yetki alanı yaratamayacakları” ilkesi uyarınca, Girit’in karasuları dışında kısa sahanlığı bulunmuyor… 
Kıbrıs Rum Yönetimi; İsrail, Yunanistan ve Mısır’ın bölgede kurmaya çalıştığı enerji birlikteliği 
(petrol ittifakı), bu adım3 ile işlemez hale getirilebilecektir… 
*** Dünya gözünü Ortadoğu’ya dikti: 
Suriye’nin doğusunda –petrol bölgelerinde– yeniden konumlanan ABD, omurgasını PKK terör örgütünün oluşturduğu Suriye Demokratik Güçleri (SDG) ile tekrar operasyonlara başladığını açıkladı. 
Güya, petrol gelirlerinin IŞİD’ın eline geçmemesi için bu operasyonları yapıyorlar! 

                                                           
2 ABD’nin, Avrupa ülkelerinin Rus gazına bağımlılığını azaltmak istemesi ve Mısır’da keşfedilen yataklarla 
birlikte bu bölgeden çıkacak doğalgazın Avrupa pazarı için bir alternatif olabileceği düşüncesi, bu gazın sıvılaştırılmış olarak Avrupa’ya taşınabileceği ihtimalini ortaya çıkarttı. En uygun seçenek gazın Türkiye üzerinden Avrupa’ya taşınmasıydı. Ancak Kıbrıs’ta yaşanan ihtilafta Rum tarafının uzlaşmaz tavrı nedeniyle Türkiye devre dışı bırakılmak istendi. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Mısır, İsrail ve Lübnan’la Deniz Yetki Alanlarını Sınırlandırma anlaşmaları imzaladı. GKRY, hem Türk kıta sahanlığını hiçe sayarak hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin haklarını gasp ederek tek taraflı parsellediği alanlarda, uluslararası şirketlere arama izni verdi. Bunun üzerine Türkiye önce donanmasını, ardından da sondaj gemilerini Doğu Akdeniz’e 
çıkarttı. https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/ 
3Dünyanın – bir derecelik doğu batı- eğimini bilinçli olarak hesaba katmayan Yunanistan ve 
GKRY, diyagonal (köşegen-çapraz) hatları kullanarak karşılıklı sınırlandırma anlaşması yaptığı ülkelerden binlerce kilometreyi gasp etmiştir. GKRY’nin sahiplendiği 12 nolu parselin tamamı, 8, 9 ve 11 nolu parsellerin büyük bir kısmı; 1, 7 ve 10 nolu parsellerin bir kısmı aslında İsrail’e aitmiş. Yunanistan’ın ilan ettiği 20 nolu parselde ise Libya’nın hakkı var. Türkiye’nin de Libya civarındaki 15 nolu parselde hakkı olduğu görülüyor. https://www.sozcu.com.tr/2019/dunya/  



Gerçekte petrol gelirleri ile SDG’yi besleyecekler… 
Öte yandan, NATO dışında AB’nin kendi ordusunu kurmasını savunan Fransa, ABD’nin Avrupa Projesine sırtını döndüğünden yakınıyor. 
Cumhurbaşkanı Emanuel Macron, NATO’nun beyin ölümünün gerçekleştiği tespitini yaptı. 
Macron, Barış Pınarı Harekâtı’nın IŞİD (DEAŞ) karşıtı koalisyon için tehdit oluşturduğu değerlendirmesini yaparak, Türkiye’nin NATO’dan destek bekleyemeyeceğini vurguladı. 
Almanya ise, bağımsız hareket ediyor gibi: 
Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyindeki askeri harekâtı nedeniyle durdurduğu silah satışlarına izin verdi. 
Türkiye ile İran, Van’da yapılan “Alt Güvenlik Komite Toplantısı”nda iki ülke arasındaki sınır hattında alınacak güvenlik önlemleriyle ilgili mutabakat metnini imzaladılar… 
Rusya, geçen yaz Karadeniz’e giren ABD donanması ait USS Ross gemisini adım adım takip eden 95 metre uzunluğundaki Ivan Khurs isimli askeri istihbarat gemisini boğazlardan geçirerek Akdeniz’e gönderdi… 
*** Birkaç gün önce, NATO’nun en üst politik organı Kuzey Atlantik Konseyi‘nin onayladığı belgeye göre, YPG/PYD, Türkiye’ye yönelik tehditler arasında yer alarak ilk kez NATO belgelerinde “terör kaynağı” olarak ifade edilmişti. 
Başta ABD olmak üzere bazı ittifak ülkeleri, bu güvenlik planındaki metne karşı çıkarak yayınlanmasını engellediler. 
Tercihlerini PKK/PYD/YPG’den yana koydular. 
Bunun üzerine de Türkiye, YPG terör tehdidi başta olmak üzere, sınır güvenliği ile ilgili endişelerine yanıt verilmemesi durumunda; Baltık ülkeleriyle Polonya’yı olası bir Rus saldırısından korumak amacıyla yapılan NATO (savunma) planını onaylamama kararı aldı… 
Bunun anlamı şudur: 
Macron için beyin ölümü gerçekleşen NATO bizim için de ölmüştür… 
*** Bütün bu gelişmeler ve S-400 hava savunma sistemlerinin, depoya tıkılması yerine, test edilmeye başlanması, Türkiye’nin rotasının kesin olarak Avrasya’ya döndüğünü göstermektedir. 



Doğal olarak; Türk halkının bir kısmının, NATO ile eskiden gelen gönül bağını hızla gözden geçirme zamanı gelmiştir. 
Aksi halde, düşman saflarında konumlanmış olmakla tarif edilmeleri mümkündür. 
Türkiye’nin yanında mısınız, yoksa düşman saflarında mı?.. 
Bugünün sorusu budur!.. 



 
FIRSAT CHP ÜYELERİNİN ÖNÜNE GELMİŞTİR!.. 
Kemal Kılıçdaroğlu (K.K.), Tilki Tv’de (Fox Tv) İsmail Küçükkaya’nın Saray’a giden CHP’li konusundaki sorusuna cevap verdi: 
“Doğrudur…. CHP’yi nasıl dağıtırız diye çalışan ekipler var. Önümüzdeki süreçte yine masa, sandalye ve yumrukların atıldığı bir süreci yaşatmak istiyorlar bize, adamlar tutuldu, 
paralar verildi. Devletin en kilit noktasındaki isimleri devreye soktuğunu biliyorum” dedi.1  Yukarıdaki cümleyi bir kez okuyarak geçemezsiniz. 
Çünkü anahtar oradadır: Güya Reis, paraları vermiş, adamları tutmuş, masalar, sandalyeler havada uçuşacakmış; Devletin en kilit noktasındaki isimleri de devreye sokmuş!? 
Bu söylemin doğru olduğunu varsayarak, olayı yorumlamaya gerek kalmadı. 
Zira gerçekte böyle bir şeyin olmadığı; bu senaryonun CHP içerisinden uydurulduğu ortaya çıktı. 
Geçen ay tartışma konularının biri, İmamoğlu hakkında yazılan kitaptı. 
O kitabı seçim kampanya danışmanlığını yapan Necati Özkan yazdı. 
Kitabın adı: Kahramanın Yolculuğu’dur. 
Bu kitaba CHP İstanbul İl Başkanı, Canan Kaftancıoğlu aşırı tepki gösterdi; başarının İmamoğlu’na bağlanmasını kabul edemedi. 
                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/video/video/1703349/saraya-cikan-chpli-kim-kilicdaroglundan-aciklama.html 



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin başarısını ekip çalışmasına bağlayarak; dolaylı olarak kendisini işaret etti. 
Bu işaret, aynı zamanda başarıyı Genel Merkezin ve dolayısıyla Kılıçdaroğlu’nun hanesine yazma çabasıydı… 
*** İstanbul’daki başarının kahramanının kim olduğu o kadar önemli midir? 
Evet önemlidir: 
Çünkü CHP’de kongreler süreci başladı. 
Kurultay delegeleri de bu kongrelerin sonunda belirlenecektir. 
Seçim başarısının kahramanı kimse onun ve ekip arkadaşlarının ilçe kongrelerinde başarılı olmaları beklenir… 
Bu ise kurultay delegelerinin önemli ölçüde değişeceği anlamına gelmektedir. 
Üyeler, Kılıçdaroğlu’nun Genel Merkez’den dayatacağı listelere itibar etmeyebilirler… 
İşte o zaman yandı gülüm keten helva!.. 
*** 36. Olağan Kurultay’da Kılıçdaroğlu 790, İnce 447 oy almıştı. 
Fark 343’de kaldı. 
Olası yeni genel başkan adayının arkasına alacağı iyi bir rüzgarla bu farkı kapatması işten değil. 
O rüzgâr da var: 31 Mart seçim sonuçları. 
İşte Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının asıl korkusu budur. 
Yoksa dünya yansa umurlarında değildir. 
Bu sonucu görmemek için daha şimdiden parti içi muhalefeti Erdoğan ile işbirliği içerisinde göstermeyi kafalarına koydular. 
Kurultay’da kavgayı da kendi adamlarına çıkartacaklardı. 



Başka sermayeleri kalmadı. 
Kavga çıkaranlarla ilgili ne yapılacağını ise belli zaman aralıklarında vermişti zaten… 
*** KAVGA ÇIKARANLARI KAPININ ÖNÜNE KOYUN! 
Çok fazla geriye gitmeye gerek yok: 
4 Mayıs 2017’den başlayalım. 
2numaralı bağlantıyı açıp dinleyin, bakın ne demiş Dersimli Kemal: “Kavga edenleri kapının önüne koyacağım.” 
16 Nisan 2018 
3numaralı bağlantıyı açın: “Kavga edeni kapının önüne koyarım.” 
26 Temmuz 2019 
4numaralı bağlantı: “Benim akrabam da olsa kapının önüne koyun.” 
4 Kasım 2019 
5numaralı bağlantıya bakın: “Kavga edeni partide tutmayız”… 
Hazret fiil çekimi yapıyor… 
*** 
Şimdi dönelim yukarıda verdiğim cümleye; ne diyordu KK: 
“…yine masa, sandalye ve yumrukların atıldığı bir süreci yaşatmak istiyorlar bize, adamlar tutuldu, paralar verildi.” 
                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=FEZqPMUEqE8 
3 https://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/kilicdaroglu-kavga-edeni-kapinin-onune-koyarim-h87727.html 
4 https://www.haber3.com/guncel/politika/ 
5 http://www.egepostasi.com/haber/kilicdaroglu-ndan-kongre-mesaji-kavga-edeni-partide-tutamayiz/225432 



Yani önümüzdeki kurultayda kavga çıkartılacak, kavgayı çıkartanlar da Reis’in adamlarıdır. 
Kavga yapanlara ne yapmak lazım geldiğini söylemişti: KAPININ ÖNÜNE KONACAKLAR… 
Dikkat edin; Dersimli Kemal, kavga çıkma ihtimaline karşı, devletin güvenlik görevlilerinin görevini yapmasını istemiyor. 
Kendi adamlarına çağrı yapıyor. 
Kavgayı da kendileri çıkartacaktır. 
Sonra, kendilerine muhalefet edenleri önce kurultay salonunun kapısının önüne koyacak, daha sonra da disiplin sürecini başlatıp partiden kovacaklar… *** Bu senaryo tutmadı: 
Sözcü gazetesinin Başyazarı Rahmi Turan, yanıltıldığı ve haber kaynağının kendisini aldattığını söyleyerek, bir bakıma özür diledi. 
Rahmi Turan, haber kaynağını da açıkladı. 
Talat Atilla: 
“Ben CHP’den aldım bilgiyi ve Kılıçdaroğlu’na bir şekilde doğrulattım” dedi… 
Kumpasın merkezi belli oldu: Y-CHP. 
Her şey Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun “kavga çıkartanı kapıya koyarım” söylemiyle uyumludur… 
Bu haberin yalan olduğunun bir kanıtı da Cumhuriyet gazetesidir: 
22 Kasım tarihli nüshanın 4. sayfasında: 
“CHP’den bir ismin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan destek istediği yönündeki iddialar” denirken; 
üç sütun ötede aynı haber: 
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Saray’a çağırdığı bir CHP’liye ‘genel başkan ol’ dediği iddiası” şeklinde verilmiştir… 
Bir başka kanıt: 



Erdoğan’ın “Cumhurbaşkanlığımı ortaya koyuyorum” restine karşı, KK’nın genel başkanlığını ortaya koyamayıp; nala mıha vurmaya başlamasıdır: 
“Senin her yerde, her ortamda tartışmaya hazırım” demek, yalancılığın altında ezilmenin fotoğrafıdır. 
Meydan okumaya “tartışmaya hazırım” demekle karşılık verilmiş olabilir mi?.. 
*** Benim açımdan sorun çözülmüştür: 
Bu kumpası kurgulayan ve sahneye süren Kılıçdaroğlu’nun, yalancı biri olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. 
Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının Atatürk İlkelerini simgeleyen 6 Ok’u özümsemedikleri ve CHP ahlakını benimsemedikleri defalarca kanıtlanmıştır. 
CHP, Baykal’a kurulan kaset kumpası sonrası CHP’li olmayanların işgali altında girmiştir. 
Y-CHP yönetimi AB ve ABD’ye göbekten bağlıdır. 
Bu tutumunu Irak ve Suriye olaylarında defalarca ortaya koymuştur. 
Dersimli Kemal, PKK/HDP ve FETÖ’nün koruyucu hamiliğini yapmaktan asla vazgeçmemiştir… 
*** Hal böyle olunca, CHP ana muhalefet partisi görevini yapmak şöyle dursun Türk halkının önünde bir güvenlik ve gelecek sorunu olarak durmaktadır. 
Türkiye’yi kurtarmak için önce CHP’yi işgalden kurtarmak şarttır. 
Bunun yolu vardır: 
İlçe ve il kongrelerinde genel merkezin gösterdiği veya desteklediği adaylara oy vermeyip, gerçek CHP’lilere yetki vermek yeterlidir. 
170-200 civarında yurtsever delegenin kurultaya gönderilmesi halinde; işgali sona erdirmek mümkündür. 
Öyle bir kurultayda, bu işgalci ekibin kavga çıkartacağı bellidir. 
Bunun için de alınacak bazı önlemler vardır… 



Onları da daha sonra tartışırız… 



 

 
ABD ZİYARETİ SONUNDAKİ BİR KAZANCIMIZ DA KILIÇDAROĞLU OLMUŞTUR!.. 
Emperyalizmin en edepsiz temsilcisi, ABD Başkanı Trump ile görüşmek zorunda kalan Cumhurbaşkanı Erdoğan:  Resmi görüşmelere başlamadan önce, ABD ile “Yeni bir sayfa açmaya ve stratejik ortaklığı güçlendirmeye hazırız” dedi.  Yok, daha neler…  *** “Strateji” sözcüğü sihirlidir.  
Ne ifade ettiğini bir kez daha gözden geçirmek yararlı olacaktır.1  Türkiye’yi bölmek için her türlü şiddete başvuran; bebekleri katleden, masum insanları öldüren, Ortadoğu’yu kan gölüne çeviren; terör örgütü PKK/PYD’yi, kara gücü olarak istihdam eden ABD’yi, “stratejik ortak” olarak nitelendirmek akıl işi değildir.  Ama:  Diplomasinin ortaya koyduğu bir zorunluluk olarak istemeyerek de olsa kullanılabiliyor demek ki… 
                                                           
1  Strateji, izlem veya sevkülceyş, uzun vadede önceden belirlenen bir amaca ulaşmak için izlenen 
yoldur.Temelde askeri bir terim olan strateji, bir ulusun veya uluslar topluluğunun barış ve savaşta benimsenen politikalara en fazla desteği vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askerî güçleri bir arada kullanma bilimi ve sanatıdır. 



 ***  Trump:  “Erdoğan ile olmak büyük şeref. Ateşkes devam ediyor. Kürtlerle görüştük, gayet memnunlar” dedikten sonra;  “Biliyorsunuz askerlerimizi belli bir süre öncesinde çekmiştik. Artık diğer insanların sınırları için endişelenmeyi kesmemiz gerektiğini düşünüyorum. Kendi sınırlarımızı korumamız gerekecek” diye devam etti.  Suriye’nin kuzeyinde “kendi sınırlarını” koruyacaklarmış!  Bundan böyle güneyden komşumuz artık ABD’dir!..  Hala NATO’da kalmamızı ve ABD ile ilişkilerimizi düzeltmemiz gerektiğini savunanlar var.  Bu fikrin savunucuları Türkiye Cumhuriyeti Devletini ABD’ye eyalet etmekte bir sakınca görmeyenlerdir.  Kurtuluş Savaşı öncesinde düşmanla işbirliği yapanlardan farksızdırlar…  *** Türkiye ve dünya basını Erdoğan’ın ABD ziyaretinin Türkiye açısından kazancını tartıştı.  Birbirine ters düşen çeşitli görüşler var.  Onları tartışmak profesyonellerin işi.  Benim gördüğüm kadarıyla, bu ziyaretten Türkiye’nin tek kazancı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur:  
Bugüne kadar PKK/PYD’yi, “kendi halkını ve ülkesini korumak için kurulmuş bir oluşum”2 
olarak gören Y-CHP’nin, artık terör örgütü 3 olarak görmeye başlamış olması önemli bir 
kazancımızdır…  Hafife almamak gerekir…  *** Trump’ın “S-400’ler üzerinden traktörle geçin” önerisine karşı, Erdoğan’ın “Böyle bir şey yapmak mümkün değil” şeklindeki yanıtını da önemsemek gerekir.  
                                                           
2 https://www.aydinlik.com.tr/ordumuzun-arkasindayiz-ozgurluk-meydani-ekim-2019 
3 https://chp.org.tr/haberler/chp-genel-baskan-yardimcisi-ve-parti-sozcusu-oztrakin-basin-
toplantisi-15-kasim-2019  



O kadar olsa iyiydi:  S-400’lerin depoda tutulmasını ABD’li denetçiler kontrol edecek!  Bu da yeterli değil: Rus yapımı başka silah da satın alınmayacağız!  Reis’in:  “Böyle bir şey yapmak mümkün değil” cevabını bu nedenle çok önemsiyorum…  Ülkemizin bağımsızlığı için Amerika’nın tüm tehditlerini boşa çıkartmamız şarttır.  Bu kritik süreci atlana kadar, tek yumruk gibi hareket etmemiz yurtseverliğin olmazsa olmazıdır.  Bu aşamada; az da olsa kazanımlarımızı küçümsemek, beşinci kol faaliyetinden farksızdır.  Bu ziyaret ile en azından Türkiye’nin pozisyonunu Amerikan kamuoyunun öğrenmesi sağlanmış oldu.  Bu dahi oldukça önemlidir…  *** Hakkında azil süreci yürütülen Trump’ın tüm sözlerini dikkatle takip eden Amerikan kamuoyunun, emperyalist politikalar yüzünden ödediği bedelleri görmezden gelinemez.  Bunu Amerikan halkı da görüyor.  Nitekim Trump’ı iktidara taşıyan Irak’ta yaşamını kaybeden Amerikan askerlerinin yakınlarının oluşturduğu kamuoyudur.  Aynı şekilde ABD’yi vekâlet savaşlarına yönelten de bu çıplak gerçektir…  O bakımdan Amerikan kamuoyunun gerçekleri öğrenmesi önemlidir.  Bunu sağlayan ziyareti önemsiz gibi göstermek doğru değildir…  



 
DOĞRUYA DOĞRU DOSDOĞRU!.. 
Bu hafta uzun uzun yazmıyorum. 
Dipnotlara yönlendirme yapmayacağım. 
Uzun yazılardan sıkılanlar için yeni bir yöntem buldum: 
Geçen haftanın yorumunu Can Yücel ustaya bırakıyorum. 
Toprağı bol olsun; yıllar önceden gerçeği görmüş ve MENAPOZ başlıklı şiirinde: 
“Yardımı kesildi ya Amerikan Dostluğunun 
Gençler, kendinize mukayyet olun! 
Kime saldıracağı belli olmaz haaa 
Adetten kesilmiş kibar orospunun.” 
Diyerek Amerika’yı dosdoğru tarif etmişti… 
*** Doğru söze ne denir ki? 
Bu yüzden bana sadece haberi dosdoğru aktarmak düşüyor: 



Demokratların çoğunlukta olduğu Amerikan Kongre’sinin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde, 29 Ekim 2019 günü arka arkaya iki karar alındı. 
Kararların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’mıza denk getirilmesi tesadüf değil! 
Mesajı alanlar biliyor. 
TSK’nın ABD’nin kara gücü PKK/PYD’ye karşı başlattığı Barış Pınarı Harekâtı’nı içine sindiremedi “stratejik müttefik”imiz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş senedi olan Lozan Anlaşması’nın hemen ardından -Türk ve Amerikan yetkililer memleketlerine dönmeden- Türkiye Cumhuriyeti-ABD arasında 6 Ağustos 1924’te bir “Dostluk ve Ticaret Antlaşması” yapılmış, fakat bu antlaşma, Ermeni Lobisi’nin etkisiyle ABD Senatosu’nda onaylanmamıştı. 
ABD bu tutumuyla Lozan Antlaşması’nı içine sindiremediğini ispatlamıştı… 
İşte bu sindirim meselesi yüzünden; Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını ve 1915 olaylarının “soykırım” sayılmasını öngören iki tasarıyı 29 Ekim’de ezici çoğunlukla kabul etmiştir… 
Dosdoğru söylüyorum işte: 
Daha birkaç yıl önce, AB’nin en yüksek mahkemesinde; Doğu Perinçek Davası ile “soykırım iddiaları” tarihin çöplüğüne gömülmüştür. 
Perinçek ve arkadaşlarına sonsuz teşekkürler… 
1896’dan bu yana1 Türkiye Cumhuriyeti’nin başında dolaştırılan bu Demokles’in Kılıcı’nı, kırıp atan Aydınlıkçıları minnet ve şükranla anıyorum… *** Temsilciler Meclisi’nde, 16 “hayır” oyuna karşı 403 “evet” ile kabul edilen ilk tasarının konusu; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesinin mal varlığının ve iş ilişkilerinin araştırılıp rapor hazırlanması yönündedir. 
Halkbank ve iştiraklerine de mali yaptırım uygulanması tasarı kapsamındadır… 
Buna ilaveten, tasarı ile Rusya’dan alınan S-400 hava savunma sisteminden dolayı “ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası”ndaki yaptırımların da devreye sokulması öngörülmektedir. 
ABD, bu yasayı devreye sokarak; resmen Türkiye’yi “hasım” yani “düşman” ilan etmektedir. 

                                                           
1 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/405841 



Gerçek düşmanımız, aslında bu tasarı ile dosdoğru kendisini tarif etmiştir… 
Kabulümüzdür… 
*** 1915 olaylarının “Ermeni Soykırımı” olarak kabul edilmesini öngörün karar tasarısı ise, 11’e karşı 405 oyla kabul edilmiştir. 
Ezici çoğunluk bu konuda aynı fikirdedir. 
Bugüne kadar “Büyük felaket” vb. gibi terimlerle Türkiye’ye karşı bir koz olarak kullanılan 1915 olayları, ilk defa “soykırım” olarak kayıtlara geçirilmiştir… 
Kararın Senato’da onaylanmasından sonra, hakkında azil süreci başlatılan Trump’ın veto hakkını kullanıp kullanamayacağını bilemiyoruz; bekleyip göreceğiz… 
Bence veto hakkının kullanılmaması Türkiye için daha hayırlıdır… 
*** Zira bu gelişmeler, Türk halkına asıl görmesi gerekenleri göstermiştir. 
ABD ve AB Türkiye’nin iflah olmaz düşmanlarıdır. 
Bu iki kere iki dört eder gibi matematiksel bir gerçekliktir. 
Dolayısıyla, NATO Türkiye için bir güvenlik şemsiyesi olamaz! 
Türkiye’deki İncirlik ve Kürecik gibi NATO üstleri de en kısa zamanda kontrol altına alınmalıdır… 
Bağımsızlık yönünde atılacak bu adım hayati önemdedir. 
*** Buraya kadar yaptığımız tespitler gösteriyor ki, ABD ve AB yaptırımlarına karşı Türk halkının ödeyeceği fatura ağırdır. 
Bağımsızlığımız için bu faturayı da ödeyelim, bence değer. 
Bundan böyle, toprak bütünlüğümüzü korumak ve güvenliğimiz için yüzümüzü Asya’ya dönmek mecburiyetimiz vardır. 
Bu gerçeği de açık açık tartışmanın zamanı gelmiştir. 



Ancak bölge ülkeleri ile yapacağımız ittifaklar sonucunda; emperyalizmi yenilgiye uğratıp, bölgeden kovalayabiliriz… 
Bu noktada emperyalist yalanların etkisinden kurtulmak öncelikli şarttır. 
CIA kaynaklı “Rusya ve Cin düşmanlığı”nın komünizm üzerinden yürütülmesine izin 
vermemeli; CIA’nın üretip servis ettiği ve Tanzimat Züppelerinin2 yaydığı yalanlara asla itibar etmemeliyiz. Hatta çok yönlü ilişkiler içerisine girmek durumunda olduğumuz bölge ülkelerini yakından tanımak ve tanıtmak için elimizden geleni yapmalıyız. 
Rusya ve Çin gibi her konuda ABD’ye rakip olan süper devletlerin oluşturduğu Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Türkiye’nin bugünkü en doğru rotasıdır… 
Ötesi Amerikan uşaklığıdır! 
Nokta… 
*** Bu çerçeveden bakıldığında, ABD Temsilciler Meclisi’nin kararını “musibet” olarak değerlendirmek ve fırsata çevirmek gerekir. 
Söz buraya kadar gelmişken; 
“Tam Bağımsız Türkiye” yolunda canlarını veren yiğitlere selam olsun… 
“Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye” için kavgayı sürdürenlerin önünde saygıyla eğiliyorum… 

                                                           
2 https://www.academia.edu/30607288 



 
TEK KAZANCIMIZ: ERDOĞAN’DIR!.. 
Donalt Trump Twitter’den yaptığı açıklamada:  Mutabakatı “büyük bir başarı” olarak niteledi ve “Güvenli bölge kuruldu. Ateşkes bozulmadı ve harekat sona erdi. Kürtler güvendeler, IŞİD mahkûmları güvenlikli tutuluyor” dedi…  Birkaç gün önce de “ABD petrolü sağlama aldı” demişti…  Bunun ne demek olduğunu “uzman kılıklı salaklara” tane tane anlattı:  “1.Petrol, 2. Askerlerimiz eve gelecek, 3. IŞİD emniyete alındı.”  ABD, askerlerini ve ağır silahlarını petrol bölgesine doğru çekme kararı aldı.  Petrol önemli tabii ki.  Trump’ın açıklamalarına inanacak olursak, Suriye’de ABD kazandı…  *** Rusya Savunma Bakanlığı, Suriye ordusunun Türkiye sınırında 15 gözlem noktası kuracağını, Rusya ve Türkiye’nin (Kamışlı hariç) sınır hattında 10 km derinliğinde ortak devriye yapılacağını açıkladı.  (Biz 32 km için planlarımızı yapmıştık.)  Münbiç, Suriye ordusunun kontrolüne geçti.  Rus askeri polisine bağlı bir konvoy Kobani’ye ulaştı.  



Rus Dış İşleri Bakanlığı:  “Suriye’nin kuzeydoğusundaki petrolün Şam yönetiminin kontrolünde olması gerektiğini” açıkladı.  Bu anlatıma göre ise ABD Suriye’de istediğini alamadı, kaybetti…  *** Uzun zamandan beri aklımdan geçeni anlatıyorum:  Rusya’nın sıcak denizlere inmesinden sonra Türkiye’nin Rusya ile “stratejik ortaklık” kurması için bir sorun kalmamıştır.  AB, ABD ve NATO oldum olası bize ayak bağı olmuştur.  Bu ortaklığa bölge ülkelerinin de katılması ve hatta hep birlikte Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olunmasıyla, ABD ve AB’nin bölgedeki etkinliği büyük ölçüde sona erdirilebilir ancak…  ABD’ye “model ortak” olmaktansa, Rusya ile “stratejik ortak”lık yapmak çok daha yararımızadır.  Ruslara güvenilir, Kurtuluş Savaşı’mız sırasında en etkili destekçilerimiz onlardı.  Tarihten gelen ve bölgede “liderlik” rekabeti olarak gözüken çekişmeler de Suriye politikamız nedeniyle ortadan kalkmıştır.  Rusya sıcak denizlerde yüzecek artık…  
Tartus Üssü’nden1 bir daha geri döndürülemezler…  *** Devam edelim:  Rusya dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan:  “Ülkemizin güvenlik kaygılarını teyit eden ve Suriye’ye barış ve istikrar getirmeyi hedef alan bu anlaşma, yoğun bir çalışma sonucunda beklenen neticeye varmış oldu” dedi…  
O anlaşmaya2 göz atalım:  Reis’in açıklamasındaki anahtar sözcükler; “barış” ve “istikrar”dır.  Neredeeeen nereye!.. 
                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/tags/keyword_Tartus_ussu/ 
2 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika-ruslarla-10-maddelik-anlasma-aciklandi-5405245/ 



Türkiye’nin “sınır güvenliği” ve “toprak bütünlüğü”nün, Suriye’nin istikrarına bağlı olduğunu nihayet anladık.  Bayağı pahalı bir ders oldu ama yine de sonuç güzel…  *** Değerlendirme yapabiliriz artık:  8 yıl “Esat rejimi”ni yıkmak ve yerine “İhvan rejimi” kurmak için PYD ile bile işbirliği yapan AKP hükumetleri, Suriye’ye “barış ve istikrar getirmek” için Barış Pınarı Harekatı’nı başlatması, Türkiye ve bölge ülkeleri için iyi olmuştur.  Lakin bu doğru karar, Erdoğan’ı muzaffer komutan yapmaz…  Buradan, hatasından dönen ve hatalarının bedelini halkına ödeten başarısız bir lider portresi çıkabilir…  Türk halkı, bütün siyasi hatalarını “kandırıldık” mazereti ile örtmeye çalışan Reis yerine, kandırılmayan ve kandırılması imkânsız olan kurumlar ile çalışan liderleri, ne yazık ki henüz siyaset sahnesine çıkartmayı başaramamıştır.  Bugün geldiğimiz noktada, stratejik ve model ortağı olduğumuz ABD de bizi kandırdı!..  “Ilımlı İslam” ambalajı ile süslenen “İhvan rejimini” Türkiye’ye transfer etmek fikri kimindi acaba?  Bu yolda en büyük yardımcı olarak AKP hükumetlerinin yanına verilen Fetullah Gülen Hareketini kim örgütleyip büyüttü?  FETÖ ile “suç ortaklığı” ülkemizi nereden nerelere getirdi!..  Ortadoğu’daki diktatörlükleri birer birer yıkıp, oralara “demokrasi getirme”nin hangi amaca hizmet ettiğini kaç yıl sonra gördük.  “Stratejik Derinlik” denen siyasi yufkalık uğruna ödediğimiz bedeller bir yana, ödeyeceklerimiz de cabası…  *** Bu yolda:  Binlerce Mehmetçiği şehit verdik.  Yüzlerce sivil yurttaşımız hayatını kaybetti.  Bugün sınır güvenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzün bir numaralı tehdidi olan PKK’nın Suriye kolu olan PYD/YPG’yi kendi ellerimizle büyüttük.  



4 milyon Suriyeliyi yıllarca bakmak zorunda kaldık.  Öyle ki, biz açlığa talim ettik; özelleştirmelerden elde ettiğimiz 62.1 milyar doların 40 milyar dolarını da bunlar için harcadık.  Suriye ordusundan kaçan askerleri eğittik, donattık ve maaş bağladık.  Adını Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) koyduğumuz bu kaçakların yeni adı: Suriye Milli Ordusu’dur (SMO) ve mevcutları 14 bin civarındadır.  
Sınırlarımızı kevgire döndürüp; dünyanın pek çok ülkesinden gelen cihatçıları3 Suriye’ye doldurup, radikal İslamcı örgütlere insan kaynağını da biz yarattık.  IŞİD’ın örgütlenmesine göz yumduk.  Kör-topal, iyi-kötü bir muhalefetimiz vardı, onu da bu hengâme içerisinde kaybettik…  Hepsinden önemlisi:  Yüzyıllarca savaşarak önlemeye çalıştığımız Rusların, sıcak denizlere inmesine en önemli katkıyı biz sunduk…  Kim ne derse desin, Suriye’deki Tartus Üssü sayemizde kalıcı hale gelmiştir…  *** Mezhep politikası yaparak bölge lideri olacağız hayaline kapılıp, kaybettikçe kaybettik.  Sorsalar, kazan-kazan prensibine göre hareket ediyorduk.  Tek kazancımız:  Dünya lideri Erdoğan olmuştur!..  Değer mi değmez mi varın siz hesap edin…  O, artık bizimle aynı saftadır ve çok şükür başkomutanımızdır…  Şimdi sıra bu sahneleri yaşamamıza vesile olan ikinci adama gelmiştir.  Davutoğlu’nu da kazandık mı işimiz tamamdır… 
                                                           
3 BM raporlarına göre; 110 ülkeden 40 binden fazla cihatçı Suriye ve Irak’a gelmiştir. King’s College London’daki 
Uluslararası Radikalleşme Çalışmaları Merkezi (ICRS) tarafından hazırlanan Temmuz 2018 tarihli çalışmada; 80 ülkeden 41 bin 490 IŞİD mensubunun çatışmalarda yer aldığı vurgulandı. Bunların 18 bin 852’si Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan, 7 bin 252’si Doğu Avrupa’dan, 5 bin 965’i Orta Asya’dan, 5 bin 904’ü Batı Avrupa’dan 1010’u Doğu Asya’dan ve 1063’ünün de Güneydoğu Asya’dan geldiği belirtiliyor. Haziran 2014’te 163 Türk’ün IŞİD’e katıldığı Türk medyasında yer aldı. ICRS’ye göre bu rakam Aralık 2013’te 500’e ulaştı. (En çok katılım Adıyaman’dandı.) 



 Bu iki büyük siyaset adamını kazanmak uğruna, ödediğimiz bedele bence değer!..



 

 
ORDUMUZUN ARKASINDAYIZ!.. 
Trump, ABD Başkanı sıfatıyla itiraf etti: 
“ABD asla Ortadoğu’da olmamalıydı… Ortadoğu’da 8 trilyon dolar harcadık. Binlerce askerimiz öldü ya da yaralandı, öteki tarafta da milyonlarca kişi öldü. Ortadoğu’ya girmek bu ülkenin tarihinde bugüne kadar alınan en kötü karardı. Kitle imha silahları gibi yanlış veya hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla savaşa girdik ama bu silahlar yoktu…” dedi. 
Türkiye’nin dış borcu Haziran 2019 itibariyle 453 milyar dolardır. 
Amerika’nın Ortadoğu’da harcadığı para, bizim dış borcumuzun 16 katından daha fazladır. 
Şimdi birkaç soru soralım: 
1.) ABD bu parayı -fazlasıyla- geri almadan Ortadoğu’dan çıkar mı? 
2.) Bu kadar parayı petrol ve doğalgazdan başka bir kaynaktan elde etmek mümkün müdür? 
ABD’nin, Ortadoğu halklarına “özgürlük ve demokrasi” getirmek veya “kitle imha silahlarını yok etmek” için gelmediğini nihayet öğrendik… 



*** 
Anlaşılıyor ki, emperyalist devletler enerji kaynaklarını ele geçirmek ve sonuna kadar sömürmek için, petrol ve doğalgaz kaynak ve nakil yolları üzerinde bekçilik yapacak, kendilerine göbekten bağlı kukla bir devlete ihtiyaç duymaktadırlar. 
Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) kapsamında kurulması öngörülen bu devleti kurmak için iki araç öne çıkmaktadır: 
Biri eskiden beri “bağımsız” bir devlet kurmak için çalışan “ayrılıkçı Kürtler”, diğeri Siyasal İslam’dır. 
Suriye’yi kan gölüne çeviren, vahşi cinayetlerle tüm insanlığın nefretini kazanan radikal İslamcı IŞİD’ı kuran Amerikalılardır. 
PKK/PYD’yi, insanlığı IŞİD’ten kurtaran, “kendi halkını ve ülkesini korumak için kurulmuş bir oluşum” olarak tanıtıp destekleyen de ABD’dir. 
Bu şekilde parlatılan ve dünya halklarının sempatisini kazanacak olan PYD’ye, Kürtlerin yaşadığı topraklar üzerinde bir devlet kurma hakkı çok görülemezdi! 
Türkiye, İran, Irak ve Suriye’den kopartılacak olan topraklarla kurulacak “Büyük Kürdistan” ABD’nin Genişletilmiş Ortadoğu Projesi (GOP) içerisinde düşünülen görevleri yapabilecekti… 
ABD’nin planı özetle budur. 
Harcadıkları 8 trilyon doları fazlası ile bir tek bu şekilde geri alabilirler… 
*** 
BOP ve GOP planlandığı gibi yürütülemedi; Sahada Rusya vardı, 
Çin de petrol ve doğalgaz ihtiyacını Ortadoğu’dan karşılıyordu. 
ABD’nin bu bölgeye egemen olmasıyla, Asya’ya sıkışıp kalmaları kaçınılmazdı; bu yüzden bu büyük devletler de çıkarları tehlikede olduğu için bir şekilde işin içerisine girdiler. 
Ortadoğu’da “vekâlet savaşları” böyle başladı. 
En kritik noktada Türkiye bulunmaktadır. 
Bu durum hem şansımız hem de şanssızlığımızdır. 



Bu nedenle de gerek ABD ve gerekse diğer bölge ülkeleri Türkiye’yi hesaba katmak zorundadırlar. 
Türkiye bu büyük oyunda aynı zamanda “hedef” olduğu için bazı önlemleri zamanında almak zorundadır. 
Bu bağlamda, Suriye’nin kuzeyinde kurulacak olan “PYD devletçiği”nin kuruluşunu önlemek görevi bizim için kaçınılmazdır. 
Zira Suriye bölünürse, sıranın İran’a, ardında da Türkiye’ye geleceğine kuşku yoktur… 
*** 
Dolayısıyla bu konunun AKP iktidarı ile de doğrudan bir ilgisi yoktur. 
Zira projenin asıl sahibi ABD’dir. 
Erdoğan, iktidara gelebilmek için vaktiyle “BOP Eş Başkanlığı”nı kabul etmiş olabilir. 
Bu durum daha sonra Türkiye’nin toprak bütünlüğünü koruyabilmesi için sadece yükümüzü artırmıştır. 
Onun sorumluluğu siyasidir ve artırdığı bu yük kadardır. 
Erdoğan, BOP Eş Başkanlığını kabul etmeseydi de proje uygulamaya konulacaktı. 
Öyle ki, iktidarda AKP yerine başka bir parti de olsaydı, yine durum değişmeyecekti. 
Bu gerçeği göz ardı ederek yapılacak olan yorumların ayakları havada kalır… 
*** 
Ortadoğu’yu “bataklık” haline getiren ABD başta olmak üzere emperyalist devletlerdir. 
Türkiye’nin bu bataklığa girmeme gibi bir şansı ise hiç yoktur. 
Dolayısıyla “ne işimiz var Ortadoğu bataklığında” söylemenin bir geçerliliği olamaz. 
Aynı şekilde “Savaşa Hayır” söylemleri de gerçekçi ve geçerli değildir. 
Savaş, iki egemen güç arasında olur ve bir tarafın istemesiyle de barış sağlanamaz. 



Eğer bir devlet bize savaşı dayatıyorsa, yapabileceğimiz tek şey bu savaşı kabullenmek ve gereğini yapmaktır. 
Diğer seçenek ise teslim olmaktır. 
Yani topraklarımızın bir bölümünü feda etmektir… 
Bu çerçeveden bakıldığında bugün yaşadığımız olay: Daha sonra bize savaşı dayatacak olan, kurulması muhtemel bir devletin, kurulmasını önlemeye çalışmaktır. 
İleride savaşmamak için, başka bir ifade ile sürekli barışı tesis etmek için askeri bir tedbir alıyoruz… 
*** 
Savaş, kapımıza kadar dayandı mı? 
Tehlike, yakında mı, uzak mı? 
Bu sorunun en doğru yanıtını askerler verebilir. 
Ayrıca tehlikeyi daha tehlikeli hale gelmeden önlemek olanağı varsa, bunu en iyi şekilde değerlendirecek olan Ordu’nun kurmay subaylarıdır; askerliğini paralı er olarak yapmış gazeteciler değil. 
Ordu’yu bu işler için besliyoruz… 
Şu anda yapılmakta olan “Barış Pınarı Harekatı”nı bu bağlamda değerlendirmek gerekir. 
Bu yüzden, 82 milyon Türk Halkı, TSK’nın arkasında durmak zorundayız. 
Bu harekâtı, “Saray’ın savaşı” veya Erdoğan’ın iktidarını pekiştirmek için çıkarttığı bir “savaş” gibi göstermek aymazlık, olup bitenlerden Türkiye Cumhuriyeti Devletini sorumlu tutmak ise bozgunculuk niyeti yoksa dangalaklıktan başka bir şey değildir… 



 
İHANETİN İTİRAFI!.. 
Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu fırsatını buldu (eski) CHP’yi bir kez daha mahkum etti: 
Türban konusunda “Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var” dedi.1   Onun asıl yaptığı iş: Atatürkçü Düşünce’yi mahkûm etmektir. 
Zira Altı Ok’un biri ve hatta en önemlisi -daha doğru bir ifade ile önkoşulu-2 olan “laiklik 
ilkesi”ni,3 kıyafet özgürlüğüne indirgeyip içini boşaltınca; diğer ilkeleri eğip, bükmek ve farklı şekilde yorumlamak çok daha kolaylaşmıştır.  
                                                           
1 https://tr.euronews.com/2019/10/04/kilicdaroglu-basortusunu-turkiyenin-en-temel-meselesi-haline-getirdik 
2 “Laiklik ise bir anlamda tüm diğer ilkelerin önkoşuludur. İnançlara saygılı, ama dinin siyasal ya da kişisel 
çıkarlara alet edilmesine karşıdır. Hem toplumda farklı inançlara sahip kesimlerin barış içinde yan yana yaşamalarının hem de çağın değişen koşullarının getirdiği sorunlara, aklın ve bilimin ışığında çözüm arama yolunun açık tutulmasının güvencesini oluşturur. Kemalizm ne Atatürk\’ün bekçiliğidir ne de 1920 koşullarında yapılmış olanların toplamıdır. Kemalizm ‘demokratik toplumcu’ bir öze sahip, ‘sürekli devrimcilik’ ilkesine dayalı bir çağdaşlaşma ideolojisidir.” (Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı)  https://add.org.tr/prof-dr-ahmet-taner-kışlalı/ 
3 “Nedir laiklik? 
Laiklik, toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olmasıdır. Din-devlet ayrımı ya da din ve vicdan özgürlüğü, bu bütünün birer parçasıdır. Laikliğin ortaya çıkışını zorunlu kılan iki temel neden var. Birincisi; farklı inançtan insanların barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak. İkincisi; değişen koşullara, aklın ve bilimin ışığında çözüm arama yolunu açık tutmaktır.” (Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı) https://www.facebook.com/notes/ahmet-taner-kışlalı/islam-ve-laiklik/9454958804/ 



“Yeniden yorumlamak”4 sahtekârlığı ile temel ilkeleri özünden kopartıp, bambaşka bir rejimi tarif etmek mümkündür.  “Başörtüsü” veya “türban” bu yolda kullanılmış en önemli iki araç olmuştur. 
Muhafazakâr Anadolu kadınının da başına örttüğü bu bez parçasını sahiplenmek, bir anlamda “kadın hakları” savunuculuğu gibi sunulmuştur. 
Bu şekilde geniş yığınların temsilciliğine soyunulmuştur. 
Bir de arkasına “dinsel gereklilik” konulunca, “türban” bu defa da “ibadet özgürlüğü”nün bayrağı haline getirilmiştir. 
Türbanı savunanlar, bir başka açıdan da “kıyafet özgürlüğü”nü savunanlar olarak gösterilmiştir. 
Bu şekilde geniş yığınlar kolaylıkla etkilenmiştir… 
*** 
Yeni-CHP’nin (Y-CHP) bu kampanyada rol alması; başka bir ifade ile turbana yol açması, “Siyasal İslam”ın işini fazlasıyla kolaylaştırmıştır. 
Sonuçta getirildiğimiz nokta “Tek Adam Rejimi” olmuştur. 
Şimdi ne kadar “Parlamenter Rejim”i savunur gözükse de gerçekte bu rejime geçilmesinin baş sorumlusu Y-CHP’dir… 
*** 
Devleti ele geçirmek için İslam’ı ve her türlü gericiliği acımasızca kullanan ABD’nin uşağı Fetullah Gülen’in bile “furuattır” dediği; pek çok saygın akademisyenin Kuran’da 
olmadığını savunduğu5 “türban”ın; Yargıtay ve Danıştay gibi yüksek mahkemelerce “siyasi simge” olarak kullanıldığı ve laikliğe aykırı olduğu karar altına alınmış ve bu kararlar Anayasa Mahkemesince de doğru bulunarak Anayasa Mahkemesi kararı haline gelmiş olmasına 
rağmen,6 Dersimli Kemal’in aksi yöndeki çabaları, CHP tabanında hala tartışılmış değildir. 
                                                           
4https://www.ulusal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-6-oku-yeniden-yorumlayacagiz-h35052.html  
5 Başörtüsü konusunda din âlimleri farklı referans ve görüşlere sahiptirler. Bazı din bilginleri hadislerin dinî 
referans olmasını kabul etmezler, başörtüsünün Kur’an’da yer almadığını, ayetlerin çarpıtılarak tercüme edildiğini de ifade ederler. Bu görüşe sahip çok sayıda din bilginine örnek Prof. Zekeriya Beyaz, Prof. Yaşar Nuri Öztürk, Prof. Şahin Filiz, İhsan Eliaçık, Edip Yüksel, Hüseyin Hatemi sayılabilir. Türkiye’nin ilk kadın vaizi Prof. Beyza Bilgin ve ilahiyatçı Prof. Dr. Salih Akdemir ilgili ayetlerin tavsiye olarak anlaşılması gerektiği görüşündedirler. (Vikipedia) 
6 https://www.evrensel.net/haber/216171/anayasa-mahkemesi-turban-siyasi-simge 



Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi dahi aynı yönde karar alarak7 türbanın “siyasi simge” olduğunu belirtmesine rağmen, Y-CHP’nin “Siyasal İslamcı” akımlara önemli bir manevra alanı açmasını, Atatürkçü düşünceye ihanet etmekten başka bir şekilde tanımlamak olanaksızdır… *** 
Kılıçdaroğlu’nun Dünya Avşarlar Derneği’nin kuruluşunun 4. yılı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte: 
“Bizim de çok kabahatimiz, kusurumuz var. Bir başörtüsü meselesini Türkiye Cumhuriyeti’nin en temel meselesi haline getirdik. Sana ne kardeşim?” şeklindeki sözleri, bu konuyu hiç anlamadığını göstermektedir.  Böyle cahil veya hain bir adamın hala Atatürk’ün partisinin başında bulunması, Türk halkının en büyük talihsizliğidir.  
Dersimli Kemal’in bu konuda yaptıkları ile öğünmesine rağmen,8 gerçek CHP’lilerin hala ondan bir şeyler beklemesini anlamak ise mümkün değildir.  CHP’yi geri almadan Türk halkının huzura kavuşması olanaksızdır… 

                                                           
7 https://www.dw.com/tr/aihm-türban-politik-simge/a-2526393 
8 “Başörtüsü konusunda ne demek istersiniz? Okullarda, kamuda başörtülü kişiler var. Keşke bu sorunu CHP 
çözseydi.” ifadesi üzerine Kılıçdaroğlu, “Ben çözdüm. Yusuf Ziya Özcan YÖK Başkanıydı sorun. Üniversitede kızların başörtüsü mü sorulur? dedim. Biz, bütün kızlarımızın okumasını istiyoruz. Okumuş gelmiş, o yaştan sonra kime ne soracaksın? Sana ne kızın başörtüsünden. Kendisinin yaptığı açıklamalar vardır, ‘Kılıçdaroğlu’nun yaptığı açıklamalar üzerine biz başörtüsü sorununu gündemden çıkardık.’ diye. Sayın Abdullah Gül’e de sorabilirler.” https://www.memurlar.net/haber/756573/kilicdaroglu-basortu-sorununu-ben-cozdum.html 



 
YETENEKLİ HAİNLER!.. 
Hain fikirlerini mutlaka başkalarına da söyletiyor. 
O kadarını öğrendi artık. 
Daha önce yaptığı hataları, kredisi yüksek siyasetçilere tekrar ettirerek, halkı yeni bir söyleme alıştırıyor. 
Çok tepki alacak söylemler için de en iyi “paratoner”i kullanıyor… 
Bu aralar; bu iş için en uygun adam, yarattığı pozitif etki ile AKP iktidarını ciddi olarak sarsan Ekrem İmamoğlu’dur. 
Hakkını teslim edelim… 
*** 
Oysa Dersimli Kemal’in derdi çok daha başkadır: 
O, İmamoğlu’na hatalar yaptırarak; hem olası genel başkan adaylığının hem de gelecek seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünü kesmeye çalışıyor. 



Gayet de akıllıca bir planı uyguluyor! 
Zira İmamoğlu’nun itibarını yerlerde süründürdüğünde, 31 Mart Seçimlerinin başarısını kendi hanesine yazdıracak. 
Belki de Türk siyasi tarihinde, iktidarın başarısızlığı muhalefete “başarı” olarak kaydedilecektir… 
*** 
Gelelim asıl meseleye: 
Uluslararası bir toplantı için Fransa’da bulunan İmamoğlu’nu, Yılmaz Güney ve Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etmeye kim ikna etti acaba? 
Ama bu ziyaretin Kılıçdaroğlu’nun bilgisi içerisinde yapıldığına eminim. 
İmamoğlu, resmi “twiter” sayfasında ziyaretle ilgili olarak 01.10.2019 tarihinde şu açıklamayı yaptı: 
“Paris’te ‘Edirne’den Ardahan’a kadar ülkemi çok sevdim’ diyen müzisyen Ahmet Kaya ve Türk Sineması’nın unutulmaz ismi Yılmaz Güney’in kabirlerini ziyaret ettim, dua okudum. Allah’tan rahmet diliyorum, ruhları şad olsun.” 
İmamoğlu, takipçilerine Ahmet Kaya’yı; ülkesini çok seven, Yılmaz Güney’i de Türk Sinemasının “unutulmaz” ismi olarak tanıtıyor. 
“Görev” tamamlanmıştır ancak bu kadar yapılabilir!.. 
*** 
Lakin kazın ayağı öyle değildir: 
Yılmaz Güney, sağlığında “Bağımsız Kürdistan” davasının yılmaz bir savunucusuydu.1   Bu konuda Abdullah Öcalan bile onun eline su dökemez. 
Dolayısıyla, Türk halkını onun sinemadaki “başarısı” çok fazla ilgilendirmez. 
Önemli olan, fikirleri ile kimlerin hizmetinde olduğudur. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=H5M-O4JTGOg 



Son tahlilde, ABD’nin Türkiye’den de toprak koparmayı da ön gören BOP’un hizmetinde bir erdi. 
Sağ olsaydı, büyük olasılıkla ABD’nin “kara gücü” içerisinde önemli bir “komutan” olarak görev yapabilirdi… 
*** 
İmamoğlu’nun sadece bir “sanatçı” sandığı Yılmaz Güney, aynı zamanda bir katildir.2   
Kaçıp yurt dışına gitmesi de işlediği cinayet yüzündendir.3   İmamoğlu’nun dua edip ruhu şad olsun dediği bu katil, sağlığında İslam Dini’ne göre bütün 
insanlığı öldürmüş kadar günah işlemiştir.4   Yüce Tanrı, Ekrem dua etti diye, Maide 5/32’deki hükmünü değiştirir mi bilemiyoruz tabii ki… 
Bu işin uzmanları ayrıdır! 
Ama biz şöyle bir dua yapabiliriz kendisi için: 
Kendi kararımızla İstanbul’un yönetimini teslim ettiğimiz Ekrem’i ve onu yanlış yola saptıran sapkınları sen ıslah eyle ya Rabbi, bizi de böyle bir hata yaptığımız için af et!.. 
*** 
İmamoğlu’nun “ülkesini çok seven” müzisyen olarak tanıttığı Ahmet Kaya ise katıksız bir PKK sempatizanıdır. 
Dostu olduğunu ilan ettiği5 Apo’ya olan özlemini, açık hava konserlerinde binlerce insanın 
önünde şarkılarıyla dile getirmiştir.6   Kürt kökenli olmasına bir diyeceğimiz yoktur elbette. 
Tıpkı anne ve babasını seçme gibi kimsenin etnik kökenini seçme olanağı yoktur. 
“Kürtçü”, “Kürt Milliyetçisi” ve “ayrılıkçı” olmasına; emperyalizme uşaklık yapmasına itirazımız var. 
                                                           
2 https://www.ensonhaber.com/yilmaz-guneyin-vurdugu-hakimin-kardesi-konustu-2012-09-19.html 
3 http://blog.milliyet.com.tr/yilmaz-guney-katil-mi–yoksa-kurban-mi-/Blog/?BlogNo=54852 
4 https://islamansiklopedisi.org.tr/katil 
5 https://www.youtube.com/watch? 
6 https://www.facebook.com/watch/?v=1330915283697292 



O da sağ olsaydı, Yılmaz Güneyden aşağı kalacak değildi: 
Desteğini PKK-PYD-YPG’ye hiç tereddüt etmeden verecekti… 
Zira Ahmet Kaya da tipik bir PKK taraftarıydı. 
On binlerce güvenlik görevlimizin katili, dağdaki PKK’lılara olan desteğini defalarca açıklamıştır. 
Onun da ruhu şad olacaksa, Cehenneme kim gidecek gariii?.. 
*** Ve işin ilginç yanı:  Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da genel başkanlığa seçildikten kısa bir süre sonra 
Fransa’ya gidip Yılmaz Güney ile Ahmet Kaya’nın mezarlarını ziyaret etmişti.7   Dilim söylemeye varmıyor ama:  İmamoğlu Atatürk’ün çizdiği yoldan değil, Dersimli Kemal’in yolundan yürüyor!  Dolayısıyla, yetenekli biridir ama Kuvayı Milliyetçi çizgiye önderlik yapacak vasıfta olmadığını kanıtladı.  Onun gibi yetenekli hainler, CHP’nin üst kademelerinde kalırsa eğer, AKP’yi iktidardan düşürmek imkânsız gibidir.  Bu yüzden yurtseverlerin birinci sıradaki görevi:  CHP’yi geri almaktır.  CHP geri alınmadan, yapılacak siyasi mücadelenin başarıya ulaşma şansı yok denecek kadar azdır…

                                                           
7 http://www.radikal.com.tr/politika/kilicdaroglu-ahmet-kaya-ve-yilmaz-guneyin-mezarinda-1029229/ 



 
UMUDUMUZ BABACAN!.. 
Kuracağı yeni parti ile AKP’yi bölecek ve bu şekilde Y-CHP iktidarının önünü açacak olan Ali Babacan’la ilgili haberler, CHP’lilerin pek hoşuna gidiyor. 
Babacan Ali konuşuyor: 
“AKP, 17 yıl boyunca 2 trilyon dolar vergi topladı; 70 milyon dolar özelleştirmelerden gelir elde etti; 500 milyar dolar borç aldı. Bütün bu paralar nerede?” diye soruyor. 
Sorunun muhatabı doğrudan Erdoğan’dır. 
Ama Reis bu soruya cevap vermiyor. 
Bir süre Babacan’ı ciddiye almamış gibi davranacağa benziyor. 
Soru yerinde ve çok doğru: 
Evet, paralar ne oldu? 
Bu soruyu biz de sormaya devam edeceğiz… 
*** 



Sorunun sahibi gibi gözüken 1967 doğumlu Ali Babacan, gerçekten de ilginç bir adam. 
Dört dönem AKP’den milletvekili seçilmiş. 
17 yıllık AKP iktidarının 16 yılında, üstelik de yetkili ve sorumlu makamlarda vardır. 
58 ve 59. hükümetlerin ekonomiden sorumlu Devlet Bakanıydı. 
Paraların nerede olduğunu en iyi bilenlerden birisi odur. 
Paraların ne olduğunu söylemiyor nedense! 
Aba altından sopa gösteriyor Reis’e. 
Gün gelir paraların kimlere nasıl dağıtıldığını anlatırım demek istiyor. 
O gün gelecek mi acaba? 
Hiç sanmam… 
*** 
Aslında AKP’nin bütün icraatlarına ortak olan Babacan’a, bu soruyu bizlerin sorması gerekirdi. 
Sormuyoruz ama. 
Buna rağmen, ondan AKP iktidarını düşürmesini bekliyoruz. 
Kendisi sütten çıkmış ak kaşık ya!.. 
*** 
Her şey bir yana. 
AKP seçmeninin bir kısmı Babacan’ın kuracağı partiye oy verir mi acaba? 
En yakınınızda olan samimi bir AKP’liye sorun bu soruyu. 
Cevabı “evet veririm” şeklinde ise, bir de şu soruyu sorun: 
AKP’yi iktidardan düşürmek için oyunu Babacan’ın kuracağı partiye verecek yerde, doğrudan iktidar alternatifi olan ana muhalefet partisi CHP’ye neden vermiyorsun? 



Bu sorunun samimi olarak verilecek olan yanıtı, CHP’nin neden iktidara gelemediğinin ve gelemeyeceğinin de yanıtıdır. 
Siyasi partileri iktidara halk getiriyor. 
CHP’nin “cahil” olarak nitelediği halkın, sezgileri çok kuvvetlidir… 
*** 
İşte size birkaç örnek: 
“Kürt Açılımı”nın emperyalizmin bir projesi olduğunu bilmeyen kalmadı. 
ABD, Ortadoğu’da bir Kürt devleti kurmak için açık çalışıyor. 
Gizlileri saklıları yok artık. 
Projelerinin adını Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) olarak koydular. 
Ortadoğu’da “sınırlar ve rejimler değişecek” diyorlar. 
Erdoğan, başlangıçta BOP’un Eş Başkanlığını kabul etmişti. 
Şimdi ise projenin gerçekleşmemesi için çalışıyor. 
Reis’in kapattığı “Kürt açılımı” defterini, Y-CHP yeniden açmak için kolları sıvamış. 
Emperyalizmin bölgeyi yağmalamasına çanak tutan, bu ihanet projesinde rol alan bir partiyi halk iktidara getirir mi?.. 
Hiç sanmam… 
*** 
Y-CHP’nin Suriye politikası da sorunludur: 
Bir taraftan “Esat ile görüşmek gerekir” diyorlar. 
Diğer taraftan, Suriye Konferansı’na konuşmacı olarak çağırdığı kişilerin çoğu Esat’ı “diktatör” olarak nitelendirdi. 
Suriyelilerin Türkiye’ye sığınma nedenini ise Esat’ın diktatörlüğüne bağlayanları konuşmacı olarak davet ettiler. 



PKK/PYD’ye övgüler düzenlere mikrofonu teslim ettiler. 
Kılıçdaroğlu hep böyle yapıyor; tepki çekecek düşüncelerini başkalarına söyletiyor. 
Emperyalizme karşı ülkesini savunan, halkının oyları ile başa gelmiş komşu ülkenin liderine, ana muhalefet partisinin organize ettiği bir konferansta “diktatör” deniliyor. 
Devleti yönetmeye talip bir siyasi partinin ağzından çıkanı kulağı duymaz mı? 
Esat, emperyalist ülkelerle işbirliği yapan Suriyeli hainlere daha mı hoş görülü davransaydı?.. Onlar için af bile çıkarttı… 
*** 
Kabul etmek zor ama gerçek öyle: 
PKK seviciler, Atatürk’ün partisi CHP’yi ele geçirdiler. 
Emperyalizme karşı savaşanların kurduğu parti, bugün en büyük emperyalist ülkenin güdümündedir. 
Geçmişten bir tek adı kaldı. 
Gerçi onu da “Yeni CHP” olarak değiştirdiler ya… 
Emperyalistlerin desteği ile iktidara gelmeyi içine sindirenler, emperyalizmin hizmetkârı olmayı da kabul etmişlerdir.  Dersimli Kemallerin, Oğuz Kağan Salıcıların, Canan Kaftancıoğlullarının, Sezgin Tanrıkullarının, Mehmet Bekaroğluların; ezcümle bilumum “İkinci Cumhuriyetçilerin” eline geçen, tam bağımsızlıkçı ve antiemperyalist nitelikleri ile bilinen CHP’nin düştüğü durum bu kadar acıdır işte… 
CHP’yi geri almadan yapılan “siyaset”, duyguların tatmininden başka bir şey değildir… 



 
“BAŞLARIM SİZİN KÜRDİSTAN DAVANIZA”!.. 
PKK’nın dağa kaçırdığı (veya kandırarak götürdüğü) çocuğun annesi HDP Diyarbakır İl Başkanlığının önünde var gücüyle bağırıyor: 
“Başlarım sizin Kürdistan davanıza!” 
Kürt kökenli bu anne yerden göğe kadar haklıdır. 
O, çocuğu kaybedilen/ kaçırılan bütün annelerin feryadıdır aslında. 
Sözleri de son derece önemlidir… 
Ayrılıkçı Kürt hareketini yüreği yanık bir anne bir cümle ile özetledi: 
Kürtlerin önde gelenleri “Büyük Kürdistan” devletini kurmak için savaşıyorlar. 
Nokta. 
İnsan hakları, “eşit vatandaşlık” vs. hepsi hikâye… 
*** Bu niyetlerini, Barzani’nin 25 Eylül 2017 günü “Bağımsız Kürdistan”ı ilan etmek amacıyla yaptırdığı referandum ile hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde ortaya koydular: 



Seçmenlere, “Kürdistan Bölgesi ve Kürdistan Bölgesi dışında kalan Kürt yerleşimlerinin 
bağımsız bir devlet olmasını istiyor musunuz?” sorusunu sordular…1  “Kürdistan Bölgesi dışı” neresidir? 
Hadi yutkunma cevap ver. 
HDP’ye “baraj atlatmak” için atlatan yurttaş!.. 
*** PKK’nın TBMM’ndeki siyasi uzantısı olan HDP, bu referanduma karşı mı çıktı? 
Hayır… 
“Kürdistan bölgesi dışında kalan” Kürt siyaset simsarları veya ve örgütlerin yöneticileri içerisinde “bağımsız” bir Kürt devleti kurulmasına karşı çıkan mı var sanki? 
Yok… 
Demek ki, hepsinin siyasi bir hedefi vardır ve aynıdır!.. 
*** ABD desteği ile Kuzey Irak’ta kurulan bölgesel yönetimin başkanı Barzani, bütün desteğini 
HDP’ye vermeye hazır olduğu defalarca dile getirmedi mi?2   Barzani’nin ne gücü vardı ki? 
O aslında efendisi ABD’nin adına konuşuyor… 
Kürtlerin kurmayı hayal ettikleri ve uğruna on binlerce insanın ölümüne neden oldukları “bağımsız” Kürt devletinin kurulmasını başka kimler destekliyor acaba? 
ABD ve AB. 
Yani, neredeyse dünyanın yarısı. 
Bir an için ABD ve AB’nin desteği ile bu devletin kurulduğunu düşünelim. 
“Bağımsız” bir devlet olması mümkün müdür? 
                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika-barzaninin-bagimsizlik-referandumu-basladi-40589277 
2 https://www.krdnews.net/news/kurdistan-bolgesi/ 
 



“Bağımsız” sözcüğünün yerine; emperyalistlerin bölge ülkelerine karşı kullanacakları, asker, silah vb. gibi malzemeleri depo edecekleri kışlayı tarif için kullanılan “garnizon” sözcüğünü kullanmak daha gerçekçi değil mi?.. 
*** Şimdi de bakalım ayrılıkçı Kürtler, “Büyük Kürdistan” için ne kadar yol aldılar? 
Irak’ın Kuzeyindeki durum malumumuzdur: 
“Barzani yönetimi” diyerek onu küçümseyebiliriz. 
Böyle polemiklere girmeyip, resmi rakamlar üzerinden gidelim; 
ABD, orada peşmergeden 190 bin kişilik silahlı bir ordu kurdu. 
Yasama, yürütme ve yargı organları bile var… 
Daha ne olacaktı? 
Devlet olması için boynuzlarının çıkması gerekmiyor… 
*** Şimdi Suriye’nin Kuzeyi için harıl harıl çalışıyorlar. 
Buradaki işleri bittiğinde de İran’a gelecek sıra. 
Ardından Türkiye’ye… 
“Büyük Kürdistan”ı dört ülkenin topraklarında kuracaklar… 
Bunun için ne gerekiyorsa yapıyorlar… 
*** Suriye’de işler planlandığı gibi gitmiyor; orada Rusya da var. 
Bu yüzden Irak’taki gibi elleri cebinde emir yağdıramıyor coniler. 
Buna rağmen; PKK’nın Suriye’deki kolu PYD/YPG’nin ABD tarafından eğitilmiş ve modern silahlarla donatılmış 60 bin mevcutlu ordusu var. 
30 bin kişilik de polis gücü. 
140 bin kamu görevlisi çalıştırıyorlar. 



ABD, eğiteceği ilave 30 bin kişiyle bu orduyu takviye edeceğini de ilan etti… 
İleride kurulacak olan “Bağımsız Kürdistan”ın ordusu, polisi, kamu görevlisi maaşlarını dolar olarak ABD’den alıyorlar. 
Bağımsız olmanın şartı parasal olarak “bağımlı” olmaktan geçiyor sanki!.. 
*** Şaka gibi ama asla şaka değil… 
Biz ise bu yalancı ve güvenilmez ABD ile Suriye’nin Kuzeyinde “güvenlikli bölge” oluşturmaya çalışıyoruz. 
Plana bakar mısınız? 
YPG, güvenlikli bölgeden Kuzeye geçmeyecek. 
TSK da Güneye inmeyecek! 
Güya, “güvenlik bölgesi”nin güvenliğini ABD ile Türk silahlı güçleri sağlayacak… 
Yemin ederim dalga geçmiyorum! 
Kendi ellerimizle Suriye’nin Kuzeyinde ikinci Kürt bölgesini oluşturmaya “evet” dedik. 
Reis, bu konuları görüşmek üzere ABD’ye gidiyor… 
Sonrası mı? 
Bilmiyorum vallahi!?.. 
Bekleyelim görelim… 
*** Çok uzattığımı biliyorum. 
Kürtlere bir sorum var: 
“Büyük Kürdistan” için Türkiye’den kaç il istiyorsunuz, onu söylemediniz. 
26 diyen var, 27 diyen var, şuna bir karar verseniz diyorum.3  
                                                           
3 https://www.ahaber.com.tr/dunya/2017/09/24/ 



Bu rakamlara göre, 54 veya 55 ili Türklere ve (etnik kökeni Türk ve Kürt olmayan) diğer gruplara kalıyor. 
Sizce adil bir bölüşümse geçiyoruz. 
“Savaş tazminatı” filan da istiyor musunuz? 
Çekinmeyin canım, tam sırasıdır… 
Biz bu savaşı kaybettik çünkü!.. 
*** Pardon! 
Çözüm isteyen bir küçük sorunumuz daha var: 
“Büyük Kürdistan”a katmadığınız illerdeki Kürtlerin durumu ne olacak peki? 
Onu hiç düşündünüz mü? 
Onları da alıp Kürdistan’a mı yerleştireceksiniz? 
Bu göç işi bayağı zor olacak! 
Ya malları mülkleri? 
Neden cevap vermediniz… 
Daha sonra mı? 
Hayır, hemen şimdi yanıt verin… 
*** “Büyük Kürdistan”a katmadığınız (Batı taraftaki) illerdeki Kürtler, bulundukları yerlerde Türklerle ve diğer etnik gruplarla birlikte kardeşçe yaşasınlar dediğinizi duyar gibiyim. 
Bence de çok doğru bir fikir. 
Türkler, Kürtler ve diğer gruplar, hatta bütün azınlıklar bulundukları yerlerde birlikte kardeşçe yaşasınlar. 
Yaşayabilirler mi? 



Elbette… 
Zaten birlikte ve kardeşçe yaşamıyorlar mı?.. 
Şu emperyalist devletler ellerini bir çekse üzerimizden veya biz uyansak yattığımız derin uykudan bütün sorunlarımızı el birliği ile çözebiliriz… 
Zaten Ulu Önderimiz: 
“Türkiye Cumhuriyetini kuran Türkiye halkına Türk Milleti denir” tarifini bu yüzden 
yapmıştır…4 İsteseniz de bu tarifin dışına çıkamazsınız. 
Çıkarsanız “hain” damgasını yersiniz… 
*** İzninizle son sorumu da sorup çekiliyorum: 
Türkiye’nin Batısındaki illerde Türkler ve Kürtler sorunsuz şekilde yaşayabiliyorlar da Doğusundaki illerde neden yaşamasınlar? 
Yaşıyorlar zaten, değil mi?.. 
Bu gerçeklik bile tek başına ayrılıkçı Kürtlerin fikirlerini çürütmeye yetiyor… 
O halde; “Başlarım sizin Kürdistan davanıza” diye yakınan anneye, davanızı anlatamazsınız. 
Bu yüzden değil mi sürekli şiddete başvuruyorsunuz ve kendi analarınızı ağlatıyorsunuz… 
Şimdi o annenin anlayacağı şekilde yukarıdaki soruya yanıt verin, biz de anlayalım… 
Anlattıklarınıza Kürtler hak versin, ben de hak vereceğim davanıza; sizi sonuna kadar savunacağım! 
*** Söz veriyorum… 
Başka sorum olmayacak! 
Son bir tane; 

                                                           
4 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/tskdan-ataturkun-el-yazisiyla-yanit-11455455 



PKK’nın Meclisteki uzantısı HDP’ye yapılan 92 milyon 238 bin lira seçim yardım5 için bir şey demeyeceğim. Reis’i, terör örgütüne “yardım” yapmakla da suçlamayacağım. 
Bu sorumu kendini Solcu olarak tarif edenlere yöneltiyorum: 
Size göre, HDP yasal bir parti ve seçim yardımlarından da yararlanması gerekiyor. 
Tek sorun, PKK ile arasına “mesafe” koyamamış olması. 
Onu da başarsa, HDP’ye oy bile verebilirsiniz. 
HDP’ye barajı atlatmak için verdiniz de… 
Peki, HDP, PKK ile arasına “mesafe” koyarsa, PKK’nın siyasi uzantısı olmaktan çıkıyor mu? 
Bu kadar kolaydır yani… 
O zaman ne oluyor? 
“PKK ile arasına mesafe koyan PKK’nın Meclisteki uzantısı”! 
Güldürmeyin insanı… 
*** Başka sorum yok! 
Sanık sizin… 

                                                           
5 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201810191035739028-parti-yardim-hazine-milyon-tl/ 
 



 
YAZ KIZIM!.. 
“Yaz Kızım: 
Gerekçesi uzun kararda açıklanacağı gibi; sanığın sabit görülen eylemi nedeniyle hakkında TCK ilgili maddesi uyarınca 4 yıl 11 ay 29 gün hapis cezası ile cezalandırılmasına… karar verildi.” 
Yargıç, Cumhuriyet Savcısının tarif ettiği eylemi sabit gördü ve suç olduğuna inandığı için bastı cezayı. 
Zaten bu inancı yüzünden de yargılamayı tutuklu sürdürmedi mi?.. 
Özgürlüğünüz bir savcı ile bir hakimin hukuk anlayışına bağlıdır!.. 
Mahkûm olduktan sonra; suçsuz olduğunu, suç işleme kastı ile hareket etmediğini anlat anlatabilirsen… 
*** 
İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesinin Cumhuriyet davasında verdiği mahkûmiyet kararları Yargıtay 16. Ceza Dairesince bozulması sıradan bir olay olarak geçiştirilemez. 
Bu karar, yargının ne hale getirildiğinin en tipik örneklerindendir. 
27. Ağır Ceza Mahkemesi, bazı sanıklara 5 yıldan fazla ceza vermemiş olsaydı, hak yerini bulmayacaktı. 



Zira Bölge İdare Mahkemesi de sanıkların suçlu olduğuna inandığı için önüne gelen kararları onamıştı. 
Bu defa hakkın yerine getirilmesine “haksız” olarak verilen bir başka karar olanak sağladı… 
Bu defa haksız bir karar, en iyi avukattan daha çok işe yaradı!.. 
*** 
Ceza usul hukuku sistemimize göre; 5 yıldan az verilen cezalar için Bölge Adliye Mahkemelerinde “istinaf” kanun yoluna başvuruluyor. 
İstinaf mahkemelerinin verdiği bazı kararlar kesin olduğu için, onanan mahkûmiyet kararlarının infazına geçiliyor. 
5 yıldan fazla olan cezalar için ise Yargıtay’da “temyiz” kanun yoluna başvuruluyor… 
İlk bakışta sakıncaları görülemeyen bu sistemin, uygulamada temel özgürlükleri ihlal ettiği Cumhuriyet davası örneğinde açık seçik görülüyor. 
*** 
Cumhuriyet davasında, 5 yıldan az ceza alan sanıkların, istinaf başvuruları reddedildiği için infazlarına başlanmıştı. 
5 yıldan fazla hapis cezası alanlar ise kararların temyizi için Yargıtay’a başvurdular. 
Yargıtay 16. Ceza Dairesi, sanıkların yüklenilen suçların işlemediğini saptadı ve sanıkların beraat etmeleri gerektiğine karar vererek, yerel mahkemenin hükmünü bozdu. 
Bozma kararını okuyan hâkim, bu defa da sanıkların suçsuz olduklarına inandı! 
“Yaz Kızım: 
Yargıtay’ın bozma kararı okundu… Usul ve yasaya uygun olan bozma kararına uyulmasına karar verilip, açık yargılamaya devam olundu. Araştırılacak başka konu olmadığından duruşmaya son verildi. Gereği düşünüldü: Oluşmayan müsnet suçtan sanığın beraatına, başka suçtan tutuklu değilse serbest bırakılması için Cumhuriyet Savcılığına yazı yazılmasına karar verildi.” 
Hepsi bu kadar… 
Yargıtay bozma kararının, 5 yıldan az hapis cezası alan ve haklarında verilen hükümler onanarak kesinleşen diğer sanıklara da sirayet ettirilmesine de karar verdi. 



Yargıtay 16. Ceza Dairesinin kararı doğru ve hukuka uygundur… 
Çünkü isnat edilen suçlar işlenmemişti. 
Türkiye’de işlenmeyen bir suçtan hapis yatmak mümkündür!.. 
İşte size örneği… 
*** 
Bu ilginç davaya bir de öteki tarafından bakalım: 
Yerel mahkeme, 5 yıldan fazla ceza verdiği sanıklara, 5 yıldan az ceza vermiş olsaydı ne olacaktı? 
Yerel Mahkeme gibi Bölge Adliye Mahkemesi de sanıklara iddianame ile yükletilen suçların oluştuğuna inandığı için bütün kararları onayacaktı. 
Bu hususta tartışma yoktur. 
Zira istinaf mahkemesi suçun oluştuğuna inandığı için sanıkları mahkum etmişti. 
Dolayısıyla suç oluşmuşsa ceza da verilecektir. 
Böylece bütün sanıklar için haksız olarak infaza geçilecekti… 
Kim bilir bu şekilde verilmiş kararlarla kaç kişi haksız yere özgürlüğünden mahrum kalmıştır!.. 
*** 
Ne yazık ki, yargı sistemimiz içerisinde böyle bir adaletsizliği gidermenin yolu bulunmamaktadır. 
Sanıkları adil olmayan böyle bir karardan kurtaran, aynı mahkemenin yine adil olmayan başka bir kararı olmuştur. 
Ne yazık ki, yargımızın acı acı gülünecek durumu budur… 
*** 
Bu duruma gelmemize sebebiyet verenleri tek tek saymak, sorumluluklarını belirtmek ve tümünü en ağır şekilde eleştirmek elbette ki mümkündür. 



Ama çözüm değildir. 
Çözüm: 
Yasal düzenlemeler yaparak, mevcut aksaklıkları ortadan kaldırmaktır. 
Yasal düzenlemeleri yapmak da Meclis’te çoğunluğu olan iktidar partisi ile Cumhurbaşkanı’nın elindedir. 
Meclis’teki muhalefet partileri ise etkisiz eleman durumunda olduklarını kendileri itiraf etmektedir… 
*** 
Hal böyle olunca, Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) Adalet Bakanlığı ile birlikte hazırladıkları “Yargı Reformu”nun önemi ortaya çıkmaktadır. 
Bu bağlamda, TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun Cumhurbaşkanlığı Saray’ında yapılan Adli Yıl Törenine katılması yerinde ve gerekliydi. 
Aynı şekilde açılış töreninde Feyzioğlu’na konuşma hakkının geri verilmesi de doğru olmuştur. 
Reis ile zıtlaşarak, Y-CHP’nin “kaçak saray” söyleminin arkasına sığınarak, var olan gerginliğin sürdürülmesinin kimseye bir yararı yoktur. 
Feyzioğlu’nun AKP’ye yaklaştığını, Reis ile anlaştığını ileri sürmek, siyasetin kaldırım düzeyinden kurtulamadığının göstergesidir; terbiyesizlikten başka bir şey değildir… 
Tam aksine, yeni haksızlıkların yaşanmasına, hukuka aykırı yeni kararların verilmesine ortam hazırlamaya hizmet eder… 
*** 
Türkiye Barolar Birliğinin kararı ile Adli Yıl Açılış törenine katılan Feyzioğlu’na, başta üç büyük baro olmak üzere, olağanüstü genel kurul isteyen diğer baroların yönelttiği eleştirileri bu kapsamda değerlendirmek gerekir. 
Feyzioğlu’na yargısız infaz yapılmıştır… 
Haksız yere yapılan eleştirilerin, olağanüstü kurultay çağrısına kadar götürülmesi ise tam bir fırsatçılık ve aymazlık örneğidir. 
Selden kütük kapma anlayışının tipik tezahürüdür. 



Bu fırsattan yararlanarak TBB’ni ele geçirme çalışmasıdır… 
*** 
Hesapsız-kitapsız bir şekilde başlatılan bu kampanyanın sürdürülmesi halinde; barolar içerisindeki “sol” görüşlü avukatların ağırlığının azalacağı, TBB yönetiminin “sağ” görüşlü olanlara geçme olasılığının güçleneceği açıktır. 
Bir de Reis’in, TBB Genel Kurulunda büyük baroların delege sayısını sınırlama şeklindeki dahiyane düşüncesi hesaba katılırsa, sorumsuzluğun boyutu ortaya çıkmaktadır. 
İktidar partisinin seçimle elde edemediği sonucu, Reis’in düzenleyici bir işlemle elde etmeye çalışacağını anlamak için dahi olmaya gerek yoktur. 
Kendisi söylüyor zaten…1 Bu yakın tehlikeyi göremeyen baroların, siyasi partiler elinde oyuncak kalacaklarına da kuşku yoktur. 
İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük baroların, bu sinsi planı görememiş olmalarını anlamak ise mümkün değildir… 
O bakımdan, TBB’nin olağanüstü genel kurulunu toplama girişimlerine derhal son verilmelidir… 
Gün, tüm baroların eksiksiz olarak TBB’nin arkasında durmaları günüdür…

                                                           
1 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/baro-secimine-yeni-duzenleme-delege-sayisi-dusurulebilir-248172h.htm 



 
FABRİKA AYARLARIMA DÖNDÜRÜN BENİ!.. 
Her gün, bir önceki gün tanık olduğumuzdan daha önemli olaylarla karşılaşıyoruz. 
Hiçbiri unutulacak gibi değil. 
Tümü manşetlere çıkacak önemde. 
Haberler, adeta birbirini itekliyor aşağılardaki satırlara. 
Aralarında ilişkili olanlar da var elbette… 
Bağımsız olanlar arasında; bağ kurmaya çalışan simsarlar, siyasi yarar sağlamak için ha bire mesai yapıyorlar sütun aralarında. 
Halkın asla unutmayacağı ihanet ve hataları gölgede bırakmak, öyle kolay mı sanki!.. 
Bizleri sonsuza dek aldatamayacaklar… 
*** 
Ekrem İmamoğlu’nun Yenikapı’da açtığı “makam otomobili sergisi” bunlardan biri. 
Kayyum atanan belediye başkanlarına verdiği gereksiz desteği, bu korkunç yolsuzluk ve israf haberi bile gölgede bırakamadı. 



Halkı enayi yerine koymak yakıştı mı? 
Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde eylem yapan annelerin feryadı ise, şehit cenazelerinden yükselen çığlığı bastıramıyor. 
Reis’in Avrupa’ya çektiği “sınırları açarız” resti, dikenli tellere dayanan yüz binlerce Suriyeli ile ilgili AB’den yükselen “sabotaja açık hale geldik” haberini üçüncü sayfaya gönderemiyor. 
PKK’nın ormanlarımızı yakarak operasyonlara cevap vermesi, altın arayan Kanadalı şirketlerin ormanlarımızı kesmesi ile birlikte haber oluyor. 
On binlerce ağacımızın yakılıp, yüz binlercesinin Devletin izni ile kesilmesini, dizi izler gibi izliyor yurdum insanı. 
Doğayı mahvediyorlar, tınmıyoruz… 
*** 
ABD’nin Kuzey Irak’taki yerel güçleri (PYD/YPG) eğitip donatarak; 60 bine çıkarma kararı, Fırat’ın doğusunda oluşturulan “güvenli bölge”nin devamı gibi sunuluyor!.. 
Trene bakar gibi bakıyoruz… 
Ha bire “stratejik ortak” yalanı ile birbirimizi aldatıyoruz. 
Nedense; 
Bir türlü uyanamıyoruz yattığımız o derin uykudan… 
“Bonzai” mi içirdiler bize, ayılamıyoruz!.. 
*** 
Bu hengâmede neredesiniz? 
Çocuğu kaçırılan/kaybedilen annelerle; HDP binasının önünde midir yeriniz, yoksa kan ve ölümler üzerinden siyaset üreten ve ABD’nin “kara gücü” olmayı sindiren içeridekilerle birlikte misiniz? 
Gag gug etmeyin yeter artık! 
Bir an önce verin kararınızı!.. 



Yangın bizin mahalleye doğru geliyor, kör müsünüz!.. 
*** 
Toplum olarak hastalandık galiba. 
Bu öyle bildiğiniz bir hastalık değil ki. 
Mevsim dönüşlerinde gelen salgın gibi durmuyor: 
Dilerseniz ilk önce, şikâyetlerimi arz edeyim size. 
Ondan sonra koyarsınız teşhisinizi… 
Geçmişte; hatalı bulduğum fikirleri eleştirir, doğru olanları anlatmaya çalışırdım. 
Herkesin kabul edebileceği kanıtları sürerdim ileriye. 
Tartıştığım insanları ikna edip, doğru çizgiye getirdiğimde; mutlu olur, kale fethetmiş kumandan gibi gururlanırdım… 
O günler nerdeeee!.. 
*** 
Son yıllarda fabrika ayarlarım bozuldu iyice. 
Geçmişte farklı düşündüğü için “düşman” gibi gördüğüm insanların; bir arada olmak şöyle dursun, bugün benim gibi düşünmesine dahi katlanamıyorum. 
Her gün dengem sarsılıyor yok yere! 
Bir şeylerimi çaldıkları hissine kapılıyorum. 
*** 
Bu hastalığın belirtisi midir bilmem; karşıdan yanıma gelenlere, sürekli eskiyi anımsattığımda rahatlıyorum. 
Eskiden savunup/sahiplendikleri hatalarla yaşasınlar, her zaman öyle anılsınlar istiyorum… 
Sizce de tuhaf değil mi bu durumum? 



O kadar mı hasta oldum!.. 
*** 
Yanlıştan dönmek erdem değil miydi? 
Öyle öğretilmedi mi bize orta mektepte? 
O halde, nedir bendeki bu çelişki? 
Bilerek ya da farkında olmadan (aldatılarak) emperyalizme uşaklık yapan biri, dönemez mi ihanetinden? 
Hatalı yolda olduğunu anladıktan sonra, aynı safta duramayız mı onunla? 
İyi niyetli böyle biriyle, aynı yolda yürümekten daha zevkli ne olabilir ki? 
Hele de ufacık bir katkınız varsa bu sonuca gelmesine… 
*** 
İlla da bir bedel mi ödemesi gerekiyor insanların? 
Biliyoruz ki: 
Suç işleme kastı kanıtlanmadıkça, suçlu sayılmaz hiç kimse! 
Bu temel hukuk kuralını yok saymak ne haddimize!.. 
*** 
Hadi, bu defa kendinizi bırakın başka bir güne. 
Benim için bir karar verin dürüstçe. 
Arıza; doğru yola gelende midir, yoksa onu kabul etmeyen bende mi?.. 
“Türk Milleti Adına” karar verme yetkisinin kullanıldığı kürsüde düşünün kendinizi ve öyle verin kararınızı… 
*** 
Gelelim sadede: 



Dün akşamdan beri, bazı sesler artarak kulaklarımda çınlıyor: 
“Ben oğlumi istirem” diyor bir teyze. 
Diğeri, “Oğlumi almadan burdan bir yere gitmem” diye dizlerini dövüyor. 
“Ben yanmişem oğul” diyenin sözleri mermi gibi işliyor insanın yüreğine. 
Boğazında hıçkırığı düğümlenen o nine, kollarını semaya açmış Yüce Tanrı’ya yalvarıyor… 
Görmezden gelebilir misiniz? 
*** 
Hani “empati” diye bir şey vardı ya, şimdi size onu yapma sırası geldi!.. 
Yapın işte… 
*** 
Soruyorum: 
“Başlarım sizin Kürdistanınıza” diyerek içerisindeki alevi ağzından fışkırtan kadına söyleyecek bir sözünüz yok mudur? 
“Benim oğlumi Amerika’ya uşak gönderemezsiniz” diye ortalığı yıkan annenin isyanı, özgürlük ve bağımsızlığımızın teminatı değil mi?.. 
Buna da mı bir itirazınız var?!.. 
“Bu da mı gol değil oğlum!” 
*** 
Diyorum ki: 
Bir kere daha şapkalarımızı koyalım dizlerimizin üzerine. 
Dört tarafımızda yanan bu Cehennem ateşinden nasıl kurtuluruz, birlikte düşünelim. 
En akıllımız ile daha az akıllımızdan; biri biraz erken, diğeri biraz daha geç olsa da doğru yolu er geç bulur. 



Öyle değil mi oğlum!?.. 
Yaşam bunu defalarca öğretmedi mi bize! 
Birlikte çözüm üretelim… 
Böyle olduğu için değil mi “aklın yolu birdir” demiş atalarımız… 
Allah aşkına daha neyi bekliyoruz? 
“Godot”yu1 beklemeyelim yine. 
O, hiçbir zaman gelmeyecek ki… 
Godot içimizdedir!.. 

                                                           
1 GODOT: 
“Peki gerçekten, kimdir bu Godot? Neden bekleriz onu? Godot hiç var olmamıştır, çünkü varlığın var olması gerekmemektedir. Godot hiç gelmez, çünkü aslında Godot hep oradadır. Godot, hiçliğin içindeki tek bütündür, Godot sensindir, Godot benimdir. Yaşama devam edebilmenin tek yolu, içinde bulunduğumuz durum ne denli anlamsız olursa olsun, yaşamın bir anlamı olması gerektiğidir. Godot hiççi bir yaklaşım değil, Godot hiççiliğin bir imkansızlığıdır.” https://www.mevzuedebiyat.com/godotyu-beklerken/ 



 
AKLIN YOLU BİRDİR!.. 
ABD ile “güvenli bölge” tartışmaları sürerken; Rusya, ABD’nin Moskova ve Ankara’ya bildirimde bulunmadan İdlib’e saldırdığı haberini verdi. 
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Suriye’nin İdlib bölgesinde El-Kaide bağlantılı bir örgütün (Hayat Tahrir eş-Şam) karargâhı olduğunu ve bu karargâhta aralarında örgüt lideri Abu Muhammet el Cubani’nin bulunduğu 30’dan fazla komutan bulunduğunu bildirdi. 
CENTCOM Sözcüsü Yarbay Early Brown, karargâha saldırının havadan yapıldığını söyledi… 
Brown, Amerika ve ortaklarının hedef alındığını açıkladı… 
*** 
Erdoğan, MSB Üniversitesi’nin açılış töreninde mesajlarını ABD’ye verdi: 
32 km derinliğinde kurulmasını istediğimiz “güvenli bölge” konusunda ABD, 9-15 km derinliğinde ısrar ediyor. 
Erdoğan, “güvenli bölge”nin TSK tarafından denetlenmesinde ısrar ediyor. 
Türkiye’nin, kendi kontrolü dışında güvenli bölge oluşturulmasına razı olmayacağımızı söyledi. 
2-3 hafta içerisinde adım atılmazsa, gereğini bizim yapacağımızı söyledi. 



Cumhurbaşkanı Erdoğan “Çok zamanımız ve sabrımız yok” dedi… 
*** 
Suriye Ordusu ise tek taraflı olarak ilan ettiği ateşkesi bozarak, topçu ateşi ile İdlib’e saldırılarını sürdürdü. 
Sivil halk, TSK’yı ve Erdoğan’ı protesto ederek Türkiye sınırına doğru yürüyor… 
*** 
Bütün bu gelişmeler, İdlib’te ellerin tetikte olduğunu, her an sıcak bir çatışmanın yaşanabileceğini ve yüzbinlerin sınırımıza yığılabileceğini gösteriyor. 
“Astana Süreci” ve “Soçi Mutabakatı” ile çatışmasızlık bölgesi ilan edilen İdlib’e, ABD’nin hava saldırısı düzenlemesi, bir anlamda bölge ülkelerine meydan okuma anlamına geliyor. 
Amerika’nın saldırı gerekçesi de oldukça ilginç: 
Amerikalılar ve “ortakları” için tehdit oluşturan örgütün hedef alındığı söyleniyor. 
Amerika’nın Suriye’deki ortağının PYD/YPG olduğunu biliyoruz. 
Suriye’nin PYD/YPG’den temizlenmesini isteyen de Türkiye’dir. 
Dolayısıyla, PYD-YPG için tehdit oluşturan güçlere ABD saldırabileceğinin işaretini verdiğine göre, gözdağı doğrudan bize verilmiş oluyor… 
*** 
Bu durum karşısında Türkiye’nin Esat ile ilişki kurması ve görüşmelere derhal başlaması şarttır. 
Geçmişte yapılan diplomatik hataların üstüne sünger çekme zamanı gelmiş de geçiyor bile. 
Bu konuda Esat’ın, uzatılacak eli tutacağına kuşku yoktur. 
TSK’nın Suriye topraklarında bulunma nedeni, tıpkı Rusya’nın olduğu gibi Suriye Devletinin isteğine bağlanırsa, ABD’nin bu topraklarda tutunması imkânsızdır. 
Emperyalizmi Ortadoğu’dan kovmak için bu işbirliği şarttır… 
*** 



Bu şekilde, yeni göç dalgalarının da önüne geçilmiş olur. 
Türkiye’de misafir olarak bulunan 4 milyondan fazla Suriyeli ülkelerine dönebilirler. 
Bugüne kadar 37 milyar dolar harcadığımız Suriyeliler için daha fazla harcama yapmaktan kurtuluruz… 
*** 
Bütün bu gelişmeler, Erdoğan’ın iki dudağı arasından çıkacak sözlere bağlanmıştır. 
“Kollektif akla” değer veren Reis, aklın yolunun bir olduğunu görme ve gösterme zamanı gelmiştir…



 
VASİYETİMDİR!.. 
 Eyyyyyy!.. “İsmet Paşa asker kaçağıydı” yalanına inananlar; 
Eyyyyyy!.. “Kurtuluş Savaşı olmadı” diyenleri adam yerine koyanlar; 
Eyyyyyy!.. “Keşke Yunan kazansaydı” diyen meczubu bir şey sananlar: 
30 Ağustos’un 97. Yıldönümünde; Büyük Taarruz’un Başkomutanı Mustafa Kemal’i unutturmaya nasıl teşebbüs edersiniz? 
O büyük insanların “gazi” ve “mareşal” unvanını verdiği kurtarıcıyı nasıl yok sayarsınız? 
Üstelik de bu yalanları Allah’ın evi camilerde yayarsınız… 
*** 
Ülkemizi düşman işgalinden kurtaran şehitlere dualar edersiniz de; onlara “Size ölmeyi emrediyorum” komutunu veren komutanı hangi akılla Tanrı’dan gizlersiniz?! 
Demek bu Cuma günü Mustafa Kemal için bir şey dilemediniz, öyle mi!.. 
Öyleyse, indirin aşağıya semaya doğru kaldırdığınız ellerinizi! 



Yüce Tanrı; yalancıların, sahtekarların, riyakarların, inkarcıların dualarını dinlemez!.. 
*** 
26 Ağustos 1922’de Afyon’da başlayıp, 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da zaferle sonuçlanan “Büyük Taarruz”dan Başkomutan Mustafa Kemal’i çıkarttınız? 
Yoksa onun duaya ihtiyacı olmadığından mı bunu yaptınız? 
Peki, şehitlerin var mıydı? 
*** 
İhanetle eş değerde olan bu büyük aymazlığa, neden ortak oldunuz? 
O hutbeyi dinledikten sonra camiyi terk etmek mi günahtır, yoksa yalan söyletilen bir imamın arkasında durmak mı? 
O hutbeyi hazırlayan ve okuyanlara “din adamı” denebilir mi? 
Ülkenin kurtuluş hikayesine yalan katan, gerçekleri inkar edenlere teslim edilen mekanlara ibadethane denebilir mi?.. 
*** 
“Düşünce ve inanç özgürlüğü” içinde “din ve vicdan özgürlüğü”ne saygım vardır elbette. 
İnanmayanı bile anlayışla karşılarım da inancının gereğini yerine getirmeyen vicdansızlara tahammülüm kalmadı artık. 
Bu sorumsuzca hazırlanmış hutbeyi hazırlayanları, içeriğine katılanları, onu okuyanları nefretle kınıyorum… 
*** 
Benim Tanrım; her şeyi gören, her şeyi bilen ve her şeye kadir olandır, çok şükür. 
Yalancıların, inkârcıların şahadetine de ihtiyacı yoktur! 
Sırası geldi söylüyorum. 
Vasiyetimdir: 



Gerçekleri inkâr edenlerin peşinden gidenler, cenaze törenime gelmesinler. 
İki yüzlülerin arkasında duranlar da o gün, benim için el açıp Yüce Tanrı’ya yakarmasınlar!.. 
Onların duasına ihtiyacım yoktur… 
*** 
O halde: 
Benim dinim bana, sizin dininiz size… 
Vergilerimden aldığınız maaşlar da haram olsun hepinize… 



 
KEŞKE PARANOYAK OLSAYDIM!.. 
Bu hafta Bakırköy Akıl Hastanesinin bahçesindeki heykelin önünde tartışacak çok konumuz var: 
1.) İçişleri Bakanının Olağanüstü Hal (OHAL) koşullarında kullanabileceği bir yetkiyi neden olağan halde kullandığını; 
2.) Bu yetkinin belediye başkanlarının “görevle ilgili bir suç işlemesi” halinde kullanabileceği son derece açık iken, “seçilmiş” belediye başkanlarının göreve başlamadan önce işlendiği iddia edilen suçlar için neden kullanıldığını; 
3.) Seçim sonuçları daha kesinleşmeden, yerlerine kayyım atanan belediye başkanlarının görevden alınmaları için ilgili valilerin İçişleri Bakanlığından talepte bulunma yerine, başkan adaylarının seçime sokulmamaları için bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesi (!) çıkarılmasının daha az zararlı olup olmayacağını; 
3.) Seçilmiş organ olan “belediye meclisi”nin, bir tek Danıştay kararı ile feshedilmesi olanaklı iken, kayyımlık görevini yapan valinin, belediye meclisini feshederek neden “yetki gaspı” tartışmalarını başlattığını; 
4.) ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde; Akdeniz’e uzanan bir koridor oluşturma projesini, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı operasyonları ile kesmiş olmamıza rağmen, ABD’nin “kara gücü” olarak faaliyet gösteren PYD/YPG’nin işine yarayacak şekilde “güvenli bölge” oluşturma ve “Ortak 



Harekat Merkezi” kurup, birlikte devriye görevi yapmanın Devlet aklı ile yapılıp yapılmadığını; 
5.) Rusya’nın uçağını düşürüp; pilotunu öldürdükten sonra, gerginleşen ilişkilerimizi düzeltmek amacı ile “özür dileyerek” attığımız adımı, S-400 füzelerini satın alma kararı ve Astana Sürecine katılıp, Soçi Mutabakatı ile görev üstlenmek sureti ile pekiştirmiş iken, bu görevlerimizi neden yerine getiremeyip, Suriye Ordu’suna bıraktığımızı; 
6.) 31 Mart Yerel Seçimlerinde; Kürtlerin oyunu almak için PKK Lideri Öcalan’a mektup yazdırıp; Devlet televizyonlarından okutarak ve kardeşi Osman Öcalan’ı televizyon çıkartıp, Kürtlerin yerel seçimlerde “tarafsız kalmalarını” sağlama çabalarına karşılık, Y-CHP’nin Kandil’in kontrolündeki HDP ile ittifak yapmasında ülkemize ne gibi bir yarar sağladığını; 
7.) Topraklarımızdan çıkartılacak altınların, yüzde 96’sını alıp götürecek olan Kanadalı şirketin, ormanlarımızı kesip yok etmelerine neden göz yumulduğunu; 
8.) Emekçilerin aylık ücretlerinde iyileştirme yapmak üzere yetki verilen sendika başkanlarının, işverenin çıkarları için neden bu kadar çaba sarf ettiklerini; 
9.) Beş milyonu bulan memur ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili son kararı verecek Hakem Kurulu’nda; Erdoğan’ın elini öpmek isteyenler ile AKP’ye yakın Cihannüma Derneği temsilcilerinin ne işi olduğunu; 
10.) Diplomasi ile uzaktan yakından ilişkisi olmayan eğitimsiz ve deneyimsiz yandaşların neden büyükelçi olarak atandıklarını; 
11.) Şüpheli orman yangınlarında, THK uçaklarının neden kullanılmadığını; 
12.) PKK’ye karşı Van, Hakkâri ve Şırnak’ta “Kıran Operasyonu” devam ederken, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD/YPG’ye koruma kalkanı anlamına gelecek “güvenli bölge” tuzağına nasıl düşürüldüğümüzü; 
13.) Dersimli’nin eşi Sevli Kılıçdaroğlu’nun; Selahattin Demirtaş ile Ekrem İmamoğlu’nun eşlerini davet edip, Demirtaş’ın doğum gününü kutlama bahanesi ile kamuoyuna hangi mesajı verdiklerini; 
14.) Olağanüstü bir oy patlaması ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu’nun, kayyım atamaları nedeniyle genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan önce sahne alıp, amiri pozisyonunda olan İçişleri Bakanını eleştirmesini; izin alıp 31 Ağustos ’da Diyarbakır’a bizzat gidip, görevden alınan belediye başkanı Selçuk Mızraklı ve HDP Diyarbakır Yönetimine destek vererek ne yapmaya çalıştığını… 
Yukarıdaki maddelerden birini veya birkaçını sorgulayıp tartışabiliriz… 
Kısa süre içerisinde yaşadığımız bu olayların birbirleriyle olan ilişkilerini de irdeleyebiliriz… 



Çok mu ağır olur? 
*** 
O halde birkaçını basit cümleler ve sorularla kurcalayalım: 
*** 
Siyaset, ekonomi ve güvenlik… 
Üçünü bir arada yönetmek eğitilmiş “Devlet adamları”nın işidir. 
Devlet adamlarını seçmek ise biz eğitilmemişlerin işi. 
O halde üçünü de bir ölçüde bilmeliyiz… 
El yordamıyla “doğru” kişileri seçmeyi nasıl başarabiliyoruz, doğrusu bu soruya cevap veremiyorum… 
*** 
Komşu bir ülkenin iç işlerine karışma/karıştırma hakkını kendinde gören bir “devlet adamı”, başka ülkelerin de kendi ülkesinin iç işlerine karışmasının yolunu açar. 
Hatta bu tür eylemleri, dünya kamuoyu önünde meşrulaştırır… 
Türkiye’de son 17 yılda yaşananları galiba en isabetli bu paragraf özetler… 
*** 
En sonda söyleyeceğimi burada söylüyorum: 
Yukarıdaki 14 soruya verdiğim yanıtlar; bana hem iktidarın hem de muhalefetin PKK’nın ekmeğine yağ süren eylem ve söylemler içinde bulundukları gerçeğini kanıtlıyor. 
Siz ne düşünüyorsunuz, bilemem tabii ki… 
Diplomasiyi küçümseyen, Devlet aklını kullanamayan siyasetçileri desteklemeye devam eden Türk halkı, bu kafayla daha çoook fatura öder… 
Bana öyle gibi geliyor… 
*** 



Şimdi de şu yaşadıklarımla ilgili bazı sorular soralım: 
Kanadalı o şirketin, Kaz Dağlarındaki tahribatına tepkiler dinmeden, Samsun’da Şahin Dağları’nın bir başka Kanadalı şirket tarafından delik deşik edilecek olmasını içinize sindirebiliyor musunuz? 
Açıkça hukuka aykırı kararlar alacak yerde; olağanüstü hal ilan ederek (!) yasal zemini hazırladıktan sonra, PKK ile iltisaklı olan bütün belediye başkanlarını görevden almak daha doğru olmaz mıydı? 
Hiç değilse o zaman, bir tek OHAL kararının gereksizliği tartışılırdı! 
De mi ama!.. 
Bu fikir diyelim Reis’in aklına gelmedi, Bahçeli’nin de mi gelmedi?!.. 
*** 
Alın size bayağı kafa yoracak başka bir konu: 
“CİHATÇI ÖRGÜTLER” ve TSK destekli grupların, Şam yönetimine karşı son kale gördükleri İdlip’te; kontrolün yüzde 90 civarında El Nusra (El Kaide), Heyet Tahrir Üş Şam (HTŞ), Çeçen ve Doğu Türkistanlı “radikal dinci örgütler”in eline geçmesi üzerine; Rusya destekli Suriye Ordusu’nun güneyden saldırılarını sürdürmesi, Astana Sürecinin sonuna yaklaşıldığını ve Soçi Mutabakatı’nın işletilemediğini gösteriyor… 
Ankara, Soçi Anlaşması ile üzerine aldığı -(nasıl olacaktıysa) ılımlı muhaliflerle terörist grupları ayırarak- bu bölgeyi teröristlerden temizleme görevini neden yerine getiremedi acaba? 
Reis’in, ABD ile Fırat’ın Doğusunda girdiği “güvenli bölge” pazarlığı ve Urfa’da kurduğu “Ortak Harekat Merkezi” Türkiye’nin yeniden ABD’nin yörüngesine girdiğini göstermez mi? 
Son derece tehlikeli değil mi? 
Suriye’de “siyasi çözüm” için başlatılan Astana Süreci, “askeri çözüm”e evirilmek üzeredir diyebilir miyiz? 
Reis’in Moskova’da yapacağı görüşmelerin sonucunu görmeden bir önceki cümleye ihtiyatla yaklaşmak gerekir!.. 
En iyisi cevap vermemek… 
*** 



Suriye’nin “toprak bütünlüğü” konusunda bölge ülkeleri ile anlaşmaya varıp, uygulamada Suriye’nin bölünmesine neden olacak girişimler, Türkiye’yi güvenilir bir ülke olmaktan çıkartır. 
Nokta… 
Suriye’nin toprak bütünlüğü tehlikeye girerse, bizimki haliyle girer. 
Zira Kürtlerin çoğu Türkiye sınırları içerisindedir… 
*** 
Doğu Akdeniz’i her konunun tartışılmasında göz önünde tutma mecburiyetimiz vardır: 
Buradaki hidrokarbon (doğalgaz ve petrol) kaynakları yağmalanıyor. 
Yağmacılar ve işbirlikçileri gerçek hak sahibi olan Türkiye ile Kıbrıs’a pay vermek istemiyorlar. 
İlginç ama gerçek; Akdeniz’e kıyısı olmayan ülkeler bile, bu yağmadan pay alma peşindedirler. 
İçerisine girmek için havai fişekler patlattığımız AB, Kıbrıs’ı Rum toprağı olarak görüyor ve Türkiye’yi “Kıbrıs’ın münhasır bölgesine girmek ve ihlal etmekle” suçluyor… 
AB, bu nedenle de Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı aldı… 
Onların derdi, Avrupa’nın Rus doğalgazına olan bağımlılığını en aza indirmektir. 
“Uluslararası hukuk” istim gibi arkadan gelir… 
Rusya’dan S-400 satın almamız yüzünden, ABD’nin aldığı ve Trump’ın bir süre erteleme yetkisini kullandığı yaptırım kararı ise sırada bekliyor… 
Bir tek dostumuz kalmadı gibi… 
*** 
Y-CHP’ye dokunmadan gelmeyeceğim: 
Bir ara Ekrem İmamoğlu’nu, Y-CHP’den farklı düşünüyor sanıp, umut olabilir diye desteklemiştim: 



İmamoğlu’nun, 31 Mart Yerel Seçimlerinden sonra arkasına yığılan halk desteğini hızla tükettiğini fark ettim. 
Paylaşayım istedim. 
Hala da İmamoğlu’nu son günlerde sahneye iteleyenlerin Kılıçdaroğlu ve ekibi olduğuna inanmak isterim. 
O saf ve temiz bir Karadeniz delikanlısıdır… 
Öyle kalsın isterim. 
Büyük olasılıkla etrafındaki bir grup; onu, Türkiye’nin genel meselelerine sahip çıkıp, iç siyasette Reis’i muhatap alarak, ancak CHP’nin yeni genel başkanı olabileceğine inandırdılar!.. 
Oysa, Y-CHP’nin kurnaz siyasetçileri, bu şekilde aslında Dersimli Kemal’in koltuğunu garanti altına aldılar. 
HDP/PKK ile al takke ver külah ilişkiler, zaten Kılıçdaroğlu’nın asıl kamburu idi. 
İmamoğlu da aynı ilişkilere bulaşırsa, “taze kan Kılıçdaroğlu”ndan başka bir sıfat alamaz… 
Siyasette önü kesilmiş olur ve sempatik kişiliği ile topladığı krediyi PKK’nın amaçları yolunda heba eder… 
İmamoğlu hayali böylece biter… 
Bu defa yanılmış olmayı yürekten isterim tabii… 
Paranoyak değilsem eğer, peşinen lider arayışının hem sağda hem solda bir süre daha devam edeceğini söyleyebilirim… 
İyi geceler Türkiye… 



 
FEYZİOĞLU’NA LİNÇ KAMPANYASI!.. 
Yargıtay’ın Adli Yıl Açılış Törenine davet ettiği Türkiye Barolar Birliği (TBB), oy birliği ile katılma kararı aldı. 
Yargı erkinin üçayağından biri olan “savunma”nın temsilcileri olan avukatlar adına TBB Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu törende bir konuşma yapacak. 
Genel olarak yargının özel olarak da avukatların sorunlarına değineceğini tahmin edebiliyoruz. 
Beş yıl önceki Danıştay’ın 146. Yıl Etkinliğine Başbakan olarak katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ile Feyzioğlu arasında geçen tartışmayı da hatırlıyoruz.1   
Feyzioğlu, Reis’in toplantıyı terk etmesine neden olan sözleri, çekinmeden söylemişti.2   Başımızı hiçbir zaman hiç bir zeminde öne eğmedi. 
Büyük olasılıkla TBB Yönetim Kurulu, bu yıl yapılacak olan törende TBB adına konuşacak olan başkanın hangi konulara temas etmesi gerektiğini de saptamıştır… 
*** 
Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir gibi büyük baroları, diğer barolar izleyerek arka arkaya açıklamalar yapıp; Yargıtay’ın Beştepe’de yapacağı törene TBB’nin katılmamasını ve Başkanın konuşma yapmamasını savundular. 
                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/feyziogluna-kizan-basbakan-toreni-terk-etti-26391061 
2 https://t24.com.tr/haber/analiz- 



Bunun anlamı son beş yıl olduğu gibi alternatif tören yapılmasıdır. 
Galiba bu defa barolar şeytanın avukatlığını yapıyorlar! 
Bunun ne işe yarayacağını ise açıklayan yok. 
Ankara Barosu açıklaması ile bu soruya bir ölçüde “felsefi” bir yanıt verdi. 
Dediler ki: 
Asıl “Şehir hakkı”3 tanımı ile ün yapan Henri Lefebvre, mekânı, “toplumsal ilişkilerin yeniden üretildiği yer” olarak tanımlamıştır. 
“Savunmanın yeni adli yılın tarafı kendinden menkul siyasal iktidara ait bir mekânda karşılaması ise siyasi tahakkümün bir saray çatısı altında bizzat hukukçular tarafından 
yeniden üretilmesidir.”4  *** 
Benim de bağlı olduğum Ankara Barosu’nun kurduğu bu ibretlik cümleyi, tercüme etmekte zorlanıyorum. 
Anladığım kadarıyla demek istiyorlar ki: 
Beştepe’deki törene TBB katılacak olursa, Erdoğan’ın siyasi tahakkümünün bu defa da hukukçular tarafından üretilmiş olmasına neden olurlar! 
TBB, bu toplantıda Saray’ın değil kendi görüşlerini dile getireceğine göre, bu tahakkümü nasıl üretmiş olabilir, onu anlatamadılar. 
Bu soruya esaslı bir yanıt verilmesini bekliyoruz… 
*** 

                                                           
3 Henri Lefebvre ( d. 16 Haziran 1901 – ö. 29 Haziran 1991) Fransız sosyolog, entelektüel ve felsefecidir. Daha 
çok Neo-Marksist olarak bilinir. 1965 yılında Nanterre’deki üniversiteye geçmeden önce, 1961 yılında başladığı Strasbourg Üniversitesi’nde sosyoloji dersleri verdi. “Şehir hakkı” ilk olarak Henri Lefebvre tarafından 1968 tarihli Le Droit à la ville kitabında önerilen fikir ve slogandır.  “Şehir hakkı şehir kaynaklarına bireysel olarak erişme özgürlüğünden çok fazlasıdır: şehri değiştirerek kendimizi değiştirme hakkıdır. Dahası, bireysel değil ortak bir haktır çünkü bu dönüşüm kaçınılmaz olarak şehirleşme süreçlerini yeniden şekillendirecek kolektif bir gücün uygulanmasına dayanır. Şehirlerimizi ve kendimizi yapma ve yeniden yapma özgürlüğü, iddia ediyorum, insan haklarımız içinde en kıymetli ve en ihmal edilmiş bir haktır.” (Vikipedia) 
4 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ 



Diğer yandan; Fransız Sosyolog, Felsefeci ve Neo-Marksist olarak bilinen Henri Lefebvre’nin “mekân” konusundaki tezi ne kadar doğru, onu da tartışmadılar. 
Ankara Barosu, bu konudaki -saçma- fikrini Lefebvre’nin tartışmalı tezi ile savunma durumuna düştü. 
Onlara göre artık avukatları filozoflar savunmalıdır! 
Değerli Avukatlar: 
TBB’nin Kültür Merkezi de bir kamu binası değil midir? 
Yürürlükteki mevzuata göre; bütün kamu binaları ile ilgili her türlü tasarruf yetkisi Reis’in iki dudağı arasında değil mi? 
Demek ki, bir KHK ile bu binaların tümünü TOKİ’ye bağlayabilir, 
Onu hangi güç, nasıl engelleyebilir? 
Reis’in böyle bir idari kararını, hangi yüce mahkemenin kararı ile durdurabilirsiniz? 
O sözünü ettiğiniz mahkeme nerededir, söyler misiniz? 
Bu ülkede gerçekten “bağımsız ve tarafsız” bir mahkeme olduğuna siz de inanıyor musunuz?.. 
*** 
Demek ki, mesele “mekân” değil, daha derinlerdedir. 
Bu da bir siyasi partiye entegre olarak çalışanların çapını fazlasıyla aşar!.. 
Yasama, Yürütme ve Yargıyı Cumhurbaşkanına bağlayan ve gerçekte “geçersiz” ve “yok hükmünde” olan anayasa değişiklikleri ile ilgili referandum kararı alındığında harekete geçecektiniz. 
O zaman mekânımız 780 bin km kareydi. 
Ve son derece haklı bir zeminde bulunuyorduk. 
En haklı davamızın bir hiç uğruna heba edilmesine ortak oldunuz. 
Takıldınız bir proje olduğu kesinleşen Dersimli Kemal’in peşine, düştünüz İstanbul yollarına… 



“Hak, hukuk adalet”i, 80 milyon halk yerine, Y-CHP Milletvekili Enis Berberoğlu için istediniz. 
Baroların, siyasette sıçrama tahtası olarak kullanılmasına ses çıkarmadınız. 
“Mühürsüz oyların” geçerli kabul edilmesi kararı üzerine, YSK’ya doğru yürüseydiniz ve seçim yenilenene kadar direnseydiniz bugünleri görmeyebilirdik. 
Şimdi utanmadan, sıkılmadan Türk halkına Fransız Henri’nin “mekan” masallarını anlatıyorsunuz?.. 
Yürüyün oradan, anca gidersiniz. 
Siz de onlar kadar suçlusunuz… 



 
CHP’DEN AHLAKSIZLIĞA KILIF YASASI!.. 
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: 
“Vereceğimiz bir yasa teklifi ile birinci derecede yakınların tayinine engel olmayı düşünüyoruz” dedi. 
Kılıçdaroğlu teklife onay verdi. 
“Siyasi Etik Yasası”, hazırlanıp Meclise verildi… 
*** 
Yasal düzenleme yaparak, siyasi yoldan belli makamlara gelenlerin yakınlarını kamu kuruluşlarına doldurmalarına engel olunabilir mi? 
Bence olunamaz! 
Böyle bir yasanın anında delinmesi işten bile değildir: 
Şöyle ki: 
(A) belediye başkanının yakınları (B) belediyesinde işe alınır, buna karşılık (B) belediyesinin yakınları da (C) belediyesinde alınırlar… 
Böylece hiçbir belediye başkanı yakınını işe almış olmaz. 
Ama bütün belediye başkanlarının yakınları “kardeş belediyelerde” işe alınmış olurlar. 



Yasanın bu şekilde dolaşılmasına engel olmak mümkün müdür? 
Hayır… 
*** 
Seçimle iş başına gelenlerin yakınlarının işe girmeleri yasaklanabilir mi? 
Yasaklanamaz tabii ki… 
Zira onlar da vatandaştır ve aralarında mutlaka o makamlara layık olanlar vardır… 
O halde, CHP’nin Meclise sunduğu yasa tasarısı, günü kurtarmak için hazırlanmıştır; hiçbir işe yaramaz!.. 
Hatta “siyasi ahlaksızlığa kılıf” olarak kullanılmaya müsaittir. 
Ana muhalefet partisi olarak CHP’nin yapması gereken iş, kendi belediye başkanlarının ahlaksızlıklarını yasa ile engellemek değildir. 
20’li yaşlarında iş bulmak için sınavlara girip kazanan ve 17 yıldır işe giremeyen; bugünlerde 40’lı yaşlarını sürenlerin, şimdi de çocukları işe girme derdindedir. 
Onları tatmin etmeyen çözüm önerileri, kâğıt üzerinde kalmaya mahkûmdur. 
CHP, Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında gelen işsizliğe çözüm için bir şeyler yapamasa da; mevcut durumda işe alınacakların “liyakat” esasına göre istihdam edilmelerinin sağlanması için bir yasa teklifi verseydi çok daha iyiydi… 
*** 
Hiç kuşku yok ki, bizim gibi değerlerin hızla yozlaştığı ülkelerde, yasa çıkarmak tek başına çözüm değildir. 
Yasayı uygulayacak olanların; dürüst, namuslu ve ahlaklı kişiler olması şarttır. 
Bütün bunlara rağmen, mantıklı çözümler her şart altında vardır: 
Çözümü, her koşulda sağduyu sahibi halka (seçmene) bırakmak en doğru davranış şeklidir. 
Seçimle gelinecek makamlara, kimlerin geleceği halka bırakılırsa, yarışlara da en doğru insanlar sokulmuş olur. 



Doğru insanlar arasındaki kazananlardan, zaten adaletli davranmaları ve doğru işler yapmaları beklenir… 
Şeytana uyanları az olur ve onların sistem içerisinde elenmeleri daha kolaydır… 
*** 
Kamu hizmetlerine alınmalar, objektif kurallara bağlandığında ve yerel yönetimlerin ihtiyaç duyduğu personel de aynı havuzdan karşılandığında, sorun büyük ölçüde çözüme kavuşturulmuş olur. 
“Bağımsız ve tarafsız” bir kurulun adil bir şekilde yapacağı sınavı kazananlar, puanlarına göre sıralanıp, bu sıralamaya göre açık kadrolara atandığında sorun kökünden çözülmüş olacaktır… 
Sınavı kazanamayanlar da kazanamadıklarına inanacakları için devlete güvenleri sarsılmaz ve tatmin olmuş olarak, başka şekilde başlarının çaresine bakarlar. 
Sınavsız işe alınmalar, suiistimalin kılıfı olduğundan, bu yöntem de kesinlikle yasaklanmalıdır… 
*** 
Kamu hizmetlerinde istihdam sorununun çözümünde, siyasi parti liderlerinin demokrasi anlayışı da son derece önemlidir: 
“Parti içi demokrasi” işletildiğinde; gerek partinin yetkili organlarına ve gerekse kamu kurum ve kuruluşlarının atanılarak gelinen kadrolarına en layık olan insanlar göreve gelebilirler. 
Bir tek parti içi demokrasi işletildiğinde, görevlendirmeler liderin iki dudağı arasından çıkacak sözlerden kurtarılarak nesnel hale getirilebilirler. 
Demokrasilerde işe girmek için, “hamil-i kart”lar değil “kurallar” esas alınmalıdır. 
Kurallar işletildiğinde ise; tavassut, torpil, adam kayırma vb. gibi ilkelliklere yaşam alanı bırakılmamış olur. 
Dolayısıyla işe alınacak kişiler, atamaya yetkili amirlerin yakını da olsa, uzağında da bulunsa fark etmeyecektir. 
Herkes hak ettiği yere gelebilecek ve hak ettiği kadar yükselebilecektir. 
Kurallar rejimi olan demokrasiyi kendi partisi içerisinde işletmeyenlerin, bu konudaki sözleri ciddiye alınamaz. 



Kendi üyelerine adil davranmayan bir siyasi partinin, yönetime geldiğinde halkın her kesimine adil davranacağı sözüne de kimse inanmaz. 
Bu yöndeki vaatler boş kabul edilir ve ciddiye alınmazlar… 
*** 
CHP’nin yeni seçilen ve seçilir seçilmez yakınlarını belediye ve şirketlerine dolduran talancı ve yalancı başkanlar, gökten zembil ile inmediler ki! 
Tümü, siyasetin içerisinde ve Genel Merkezle irtibat halinde olan kişilerdi. 
Çünkü Y-CHP’deki delege sistemi değişmedikçe, kimse kişisel yeteneği ile bir yerlere gelemez! 
Denebilir ki, Genel Merkeze “yakın” olmayanların veya Genel Başkanın “adamı” olmayanların ya da Genel Başkanın oluşturduğu “ekibin içerisinde” yer almayanların, milletvekili veya belediye başkan adayı olma şansları sıfırdır. 
Hal böyle olunca, yasa çıkartarak dizginlenmeye çalışılan bu açgözlü arsızları başımıza bela edenlerin, parti yönetiminde bulunduğuna en ufak bir kuşku bulunmamaktadır… 
*** 
Balık baştan kokar. 
Çözüm, parti içi demokrasinin hayata geçirilmesindedir. 
Gerisini -en az hatayla- sağduyu sahibi halk zaten halleder… 



  
SEKİZDE SEKİZ ELDE VAR BİR!.. 
Biraz geriye gidelim: 
2016 yılının Ocak ayıydı; 1128 akademisyen yemedi içmedi bir bildiri1 kaleme aldılar. Sebep: 
Sur, Cizre ve Silopi başta olmak üzere, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sokağa çıkma yasağı ilan edilmesi ve PKK’ya karşı operasyonların başlatılmasıydı. 
Akademisyenlerin operasyona itirazları vardı. 
Anımsatalım: 
AKP’nin “Açılım Süreci”nde dokunmadığı PKK, her tarafa hendekler kazmış, evleri ve kamu binalarını tünellerle birbirine bağlamıştı.  
Silahlar ve patlayıcıların şehirlere doldurulması MİT’in bilgisi içerindeydi2 zaten.  Akademisyenlerimizim kaleme aldığı bildirinin başlığı içeriğine uyuyordu: 
Hep bir ağızdan “Bu suça ortak olmayacağız” diyorlardı. 
                                                           
1 https://t24.com.tr/haber/baris-icin-akademisyenlerin-1128-imzayla-acikladigi-bildirinin-tam-metni,324471 
2 https://odatv.com/sehirlere-bomba-yerlestirilirken-kimlerin-izledigini-acikliyoruz-0809151200.html 



Suç ne idi peki?.. 
*** 
Takip eden satırlardan anladık ki; mevziiye girip silahla mukavemet eden terör örgütü –aynı zamanda ABD’nin kara gücü olmayı kabul etmiştir- güvenlik kuvvetlerini yerleşim merkezlerine sokmamak için çatışıyor, acımasızca Mehmetçiğin kanını akıtıyordu. 
Mehmetçik ise her zaman olduğu gibi göğsünü siper etmiş, vatan toprağı üzerinde yaşanan bu rezalete son vermek için elinden geleni yapmaya çalışıyordu. 
Aklıma gelmişken söyleyeyim; sonra unuturum ne olur ne olmaz, Y-CHP operasyonların durdurulması için en gözü kara milletvekillerini bölgeye gönderip teröristlere kalkan olmuştu. 
Yazdıkları raporlarda; güvenlik kuvvetlerinin “sivil halkı” katlettiğini, bölgede “insan hakları ihlalleri yaşandığını” raporlara bağlayıp dünyaya duyuruyorlardı… 
*** 
İşte tam da bu sıralarda, 1128 akademisyen Y-CHP’nin raporlarına paralel olacak şekilde bu bildiriyi kaleme almışlardı. 
“Güvenlik kuvvetleri suç işliyordu” ve akademisyenler bu suça ortak olmadıklarını ilan etmişlerdi. 
Durum son derece önemliydi! 
Yerel mahkemelerde bildiriyi kaleme alanlar ve imzacılar için “terör örgütü propagandası yapmak” suçlaması ile kamu davaları açıldı: 
İmzacılar mahkûm edildiler. 
KHK ile görevlerinden uzaklaştırıldılar. 
Bir grubu, yargılama sırasında ve sonrasında “hak ihlallerine” maruz kaldıkları iddiası ile Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda bulundular. 
Anayasa Mahkemesi’nin sekiz üyesi, bu olayda “hak ihlali yoktur” diye kararını verdi. 
Diğer sekiz üye, bildiriyi “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirip, “hak ihlali vardır” dediler. 
Beraberlik halinde başkanın oyu iki sayıldığı için “hak ihlali vardır” diyenlerin kararı Anayasa Mahkemesi kararı haline geldi. 



Doğru ya da yanlış sonuçta bir yargı kararıdır ve herkesi bağlar. 
Gereği yerine getirilmelidir. 
Demek ki, yeniden yargılanacakları muhakkak. 
Nasıl bir karar çıkacağını yaşayıp göreceğiz… 
*** 
Şimdi gelelim bizim eleştirilerimize: 
Akademisyenler “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan yargılandılar. 
Oysa iddiaları güvenlik kuvvetlerinin sivil halkı katlettiği şeklindeydi. 
Açıkça “iftira”3 atıyorlardı. 
Aynı zamanda devletin güvenlik kuvvetlerini aşağılıyorlardı…4 
Bu suçlardan yargılanıp mahkûm olsalardı, sonucun çok daha farklı olacağına şüphem yoktur. 
Çünkü bu suçu işlediler… 
*** 
Kullandıkları ifadeleri terör örgütü propagandası olarak yorumlamak zordur. 
Sonuçta operasyonların durdurulmasını isteyerek terör örgütünü, korumaya çalıştılar. 
Bu şekilde örgüte “yardım” ettiler denebilirdi 
                                                           
3 Günlük yaşamda, “adını lekeleme, çamur atma, atıp tutma” anlamlarına gelen iftira ceza hukuku bakımından 
ise; bir kişinin işlemediğini bildiği halde bir kimse hakkında soruşturma ve kovuşturma başlatılmasını ya da idari bir yaptırım uygulanmasını sağlamak için, ihbar veya şikâyette bulunarak ya da basın ve yayın yoluyla hukuka aykırı bir fiil isnat etmesidir. 
4 Özel tahkir suçu olan “Türklüğü, Cumhuriyeti, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama Suçu”, 5237 sayılı 
TCK’nın 301. maddesinde;“(1) Türklüğü, Cumhuriyeti veya Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni alenen aşağılayan kişi, altı aydan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (2) Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni, Devletin yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılayan kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (3) Türklüğü aşağılamanın yabancı bir ülkede bir Türk vatandaşı tarafından işlenmesi halinde, verilecek ceza üçte bir oranında artırılır. (4) Eleştiri amacıyla yapılan düşünce açıklamaları suç oluşturmaz“ şeklinde düzenlenmiştir. 



Örgüt mensupları ile mevzilere girip çarpışacak değillerdi her halde. 
Dolaysısıyla eylemleri belli, suçları sabittir!.. 
*** 
Anayasa Mahkemesi üyeleri liyakat esasına göre seçilmedikleri için, bu kadar basit bir konuda bile, suç vasfının tayininde hataya düşürüldüler. 
Yüksek yargının günlük siyasetin etkisinde karar verdiğine kuşkum kalmadı artık. 
Yüksek Mahkeme üyelerinin bir kısmını Abdullah Gül seçmişti, bir kısmını R. Tayyip Erdoğan. 
Ahmet Necdet Sezer tarafından seçilenlerin de konularına hâkim olmadıkları ortaya çıktı. 
Dolayısıyla bu mahkemenin; “kararlarına uymuyorum, saygı da duymuyorum” noktasına bu şekilde gelinmiştir. 
Görevinin gereğini yapan güvenlik kuvvetlerine -suç işlemedikleri halde- suç işledikleri isnadında bulunmak, “terör örgütü propagandası” sayılabilir mi? 
Suçlu olan; hendek ve tünel kazarak sivil halka baskı yapan, güvenlik kuvvetlerine ateş açan terör örgütü değil miydi? 
Bu akademisyenler, “terör örgütünün işlediği suçlara ortak değiliz” neden diyemiyor acaba? 
Yoksa onlarla ortak mıdırlar?.. 
Onların “kara gücü” olmadığı belli, “beşinci kol” faaliyeti mi yapıyorlar?! 
*** 
Hiç kuşku yok ki, işlerin bu noktaya gelmesinin asıl sorumlusu AKP iktidarıdır: 
Çanakkale Zaferi’ni Mustafa Kemal ’siz, Lozan’ı İsmet Paşa ’sız anlatan hastalıklı zihniyet; “Lozan’ı zafer diye yutturmaya çalışıyorlar” noktasından, “Dünyanın en güçlü ordularına karşı verdiğimiz Milli Mücadele, ülkemizin bağımsızlık belgesi olan Lozan Antlaşması’yla taçlanmıştır” noktasına, ancak 17 yılda gelebilmiştir. 
Milli Mücadelenin Başkomutanı ile Garp Cephesi Komutanını saygı ile anma günleri de elbette gelecektir. 



Gaflet uykusu içerisinde iktidarını sürdürenler, “Bağımsız ve Tarafsız Yargı”nın önemini kim bilir ne zaman anlayabilecekler. 
Unutulmamalıdır ki, Yüksek Mahkemelere yüksek seciyeli yargıçlar atanmazsa adaletli kararlar üretmek hayaldir. 
Siyasetçilerin etkisinde kalarak hukuk dışı karar verenler, ülkemizi dünya devletler ailesi içerisinde küçük düşürmekle kalmayıp, gelecek nesillere kötü örnek de olmakla tarihe geçecekler. 
“Kuvvetler ayrılığı”nın önemi, bu olay nedeniyle bir kez daha ortaya çıkmış, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin işe yaramadığı ve yaramayacağı bir kez daha test edilmiştir. 
Dolayısıyla, kim ne derse desin işlerin bu noktaya gelmesinin baş sorumlusu Reis’tir. 
İkinci sıradaki sorumlu ise her zamanki gibi; FETÖ ve PKK’ya kol-kanat geren ve bu kararı da pek beğenen Y-CHP yönetimidir. 
*** 
Anayasa Mahkemesi’nin “Barış Bildirisi”ni “ifade özgürlüğü” kapsamında değerlendirmesi son derece hatalıdır: 
Zira devletin güvenlik güçlerine iftira atmak; onları zaafa düşürmek ve aşağılamak suçtur. 
İfade özgürlüğü, suç işleme özgürlüğü değildir… 



 

 
O KOLTUKTAN KALKILACAK BAŞKA YOLU YOK!.. 
15 Temmuz’un üçüncü yıldönümünde Ana Muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu:  “Doğrudan darbe girişimidir” dedi…  Daha önce söylediği:  
“Ön görülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü darbe”1 teşhisinden geri dönülmesini iyi bir gelişme olarak değerlendirmek gerekir.  CIA’nın ürettiği ve üç yıldır tekrarlatılan “kontrollü darbe” yalanını ağzında pelesenk edenlerin durumu hakkında bir şey söylemeye gerek yok.  Siyasette sadece liderini takip edip, beyinlerini tatile çıkartanların başına böyle şeyler gelebiliyor…  *** 
                                                           
1 https://issuu.com/vuralegemensarigoz/docs/87360 



Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:  “Belediye şirketlerinin yönetimini elimize alamadık.   Halen genel sekreter ataması için Bakanlıktan onay bekliyoruz” diyerek yakınıyor.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da derdi aynı.  Son açıklamasından anlaşıldığına göre, belediye şirketlerinin ancak yüzde 90’nını kontrol altına alabilmiş.  O da yalvara yakara istifalarını sağlayabilmiş…  23 Haziran Seçimini “zafer” olarak kutlamaya kalkışanlar bunalımda!..  ***  Y-CHP’nin “etkili muhalefet” yapma yerine, yerel iktidar olanaklarından yararlanarak iktidara gelme hesabı içerisinde olduğunu fark eden AKP, bu seçeneğin işletilmesine izin vermeye niyetli görünmüyor.  Y-CHP, gerçek anlamda muhalefet yapabilseydi eğer, Cumhuriyetin temel niteliklerine aykırı olan düzenlemelere doğrudan karşı çıkarak ve uygun eylemler sıralayarak halka güven verebilirdi belki.  Örneğin:  Anayasa’nın Cumhurbaşkanı seçilebilmek için “yükseköğrenim yapmış olmak” hükmü yürürlükteyken, Erdoğan’ın bu koşulu taşıyıp taşımadığını kontrol etmeden seçime katılmayacağını, seçilse bile onu tanımayacağını ve gayrimeşru olarak o makamda oturduğunu kabul edeceğini ilan edebilirdi.  Aynı şekilde; 2010 ve 2017 Anayasa değişiklikleri ile ilgili referandumları; Anayasanın “değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez hükümlerine aykırı” olduğu ve/veya “geçersiz oyların geçerli sayılarak” sonuçların ilan edildiği gerekçeleri ile tanımadığını açıkladıktan sonra, her iki referandum, Anayasa’ya ve seçim mevzuatına uygun olarak yenilenene kadar, şiddete dayanmayan eylemlerle protesto edebilirdi…  ***  “Yok hükmünde” olan yeni Anayasaya göre seçilen Cumhurbaşkanının icraatlarının da “yok hükmünde” olduğu tartışmasızdır.  Bu durumda ana muhalefetin, muhalefeti blok halinde harekete geçirerek, demokratik eylemlerle iktidarı hukuk sınırları içerisinde tutmaya zorlaması olanaklı hale gelebilirdi.  



İlk bulduğu fırsatta (7 Haziran 2015 seçimlerinde) AKP ile koalisyon kurmaya hazır olduğunu, geçmişe sünger çektiğini, devri sabık yaratmaya niyetli olmadıklarını peşinen ilan eden ana muhalefetin, siyasi iktidarın meşruiyetini zaten kabul ettiğinden, hukuk dışı yürüyen süreci geri çevirmesine olanak yoktu…  ***  Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ayyıldız Partisi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın üniversite diplomasının “sahte” olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılması talebini reddetti.  “Sahtelik iddiası” ceza hukukunun konusudur ve hiçbir kimse ya da makam konusu suç teşkil 
eden bir olayı ilgili makamlara ihbar etmeme2 ayrıcalığına sahip değildir.  YSK, bu konuyu araştırmak görevimiz içerisinde değildir diyerek işin içerisinden çıkamaz.  Kurula yapılan başvurularda; ekli evrakların gerçek olup olmadığını araştırmak en başta YSK’nın görevi olmakla birlikte, iddiaları soruşturulmak için ilgili makamlara iletme görevi de vardır.  Aksi halde suçu ve suçluyu gizleme durumu söz konusu olur.  Cumhuriyet savcılıkları da gazete ve televizyonlarda yer alan bu haber üzerine re’sen harekete geçmek zorundadır…  ***  YSK Ayyıldız Partisi’nin başvurusunu reddediyor ve Cumhuriyet Savcılıkları da kendiliğinden harekete geçmiyorsa, demek ki Erdoğan’ın üniversite diploması gerçektir.  Öyleyse neden paylaşılmıyor, onu da anlamak mümkün değildir.  
Bu konu ile ilgili olarak sorulan sorulara3 neden yanıt verilmiyor acaba?!.  Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bu konudaki açıklamalarının Erdoğan’ı yıpratmak amacıyla yapıldığını kabul edelim; CHP milletvekilleri Tur Yıldız Biçer ile Barış Yarkadaş’ın aynı doğrultudaki açıklamalarını, “kişisel görüşler” olarak kabul edebilir miyiz?  Öyleyse, CHP’nin kurumsal olarak görüşünü açıklamak gerekmez mi?  ***  

                                                           
2 Suçu bildirmeme suçu, işlenmekte olan veya işlenmiş olmakla birlikte sonuçlarını sınırlama imkânı bulunan 
herhangi bir suçun yetkili makamlara bildirilmemesi ile oluşur. TCK m.2787-280 arasında düzenlenmiştir. 
3  https://www.youtube.com/watch?v=4yBMhy47pZM 



CHP Yönetimi, Erdoğan’ın diplomasının “sahte” olduğunu düşünüyorsa, son Anayasa değişikliği ile Cumhurbaşkanı seçilme koşullarından (4 yıllık) “yükseköğrenim yapmış olmak” 
koşulu değiştirilmek istendiğinde4 bu konuyu kamuoyunun gündemine taşıyabilirdi?  Erdoğan’ın diploması sahte ise, zaten Cumhurbaşkanı sıfatı ile yaptığı tüm işlemler “yok hükmünde”dir!  Ana muhalefetin burada durması ve sonuç alana kadar direnmesi gerekirken, olayı soğutmaya bırakma hakkı yoktur.  Tersine hareket, hukuksuzluğa meşruiyet kazandırmak, ortak olmak ve ortam hazırlamaktır!..  ***  Noterler Birliği’nin Erdoğan’ın üniversite diplomasının aslını görmeden, fotokopi üzerinden onaylayan noter kâtibine soruşturma açmayan İstanbul 15. Noteri Necla Akgün’e uyarma cezası vermesi, şüpheleri iyice artırmaktadır.  “Asli gibidir” onayı yapıldıktan sonra, asıl belge üzerine tarih ve yevmiye numarası yazılarak sahibine verildiğine göre, Noter Kâtibinin diploma aslını görmediği, nereden biliniyor?  Necla Hanıma verilen uyarma cezası da hukuksuzdur!  Necla Hanımın verilen cezaya itiraz etmesi halinde dahi, diploma aslının ilgili adli makamlara ibrazı zorunludur.  Bu yolun neden işletilmediğini de anlamak mümkün değildir…  YSK’nın diplomanın sahteliği iddiasının araştırılması talebini “görev ve yükümlülüğü olmadığı” gerekçesiyle reddetmesi de anlaşılır gibi değildir; en azından yetkili ve görevli makamları harekete geçirme görevini yerine getirebilirdi.  Bu kadar şüpheli durum ortada dururken, Y-CHP’nin eylemsiz kalması anlaşılır gibi değildir.  Ya CHP adına konuşup diploma meselesini gündem yapanlara sahip çıkılmayacak ya da hukuka sahip çıkılarak ve gereken neyse onu yapacaktır…  Aksi halde, hak edilmeden oturulan Atatürk’ün koltuğundan kalkılıp eve gidilecektir…

                                                           
4 https://www.yenicaggazetesi.com.tr 



 

  
BAĞIMSIZLIK RÜZGARI S-500’E DOĞRU!.. 
Radar menzili 600, atış menzili 400 km. 
30 km kadar yüksekliğe çıkabiliyorlar. 
1.8 ton ağırlığında füze taşıyorlar 
Aynı anda 80 hedefi vurabiliyorlar… 
*** Sovyetler Birliği döneminde üretilen S-300 adı verilen Hava Savunma Sistemlerinin gelişmiş hali olan S-400’leri tarif eden özellikleri saydım az yukarıda. 
Suriye sınırında uçağını düşürdüğümüz Rusya Federasyonu’nun marifetidir bunlar. 
S-400’ler, AB ve ABD’nin korkulu rüyasıdırlar 
Rus bilim adamları, şimdi de S-500’ü üretmek için çalışıyorlar… 
*** 12 Temmuz 2019 günü ilk partiyi taşıyan üç Rus kargo uçağı Ankara’ya indi. 



Yakında 120’den fazla füzeyi gemiyle getirip, masa üstü bilgisayar toplar gibi kurulumunu tamamlayacaklar. 
Rusya, Çin ve Balarus’tan sonra bu harikulade sisteme sahip dördüncü ülke olacağız… 
Dünyanın her yerinde ulusal çıkarlarımızı korumak için güçlü olmamız şarttır. 
Özelleştirmelerden elde ettiği 67 milyar doların, 37 milyar dolarını Suriyelilere verebilen siyasi iktidarın, ülke güvenliği için gerekli 2,5 milyar doları, hava savunma sistemlerine gözü kapalı vermesine itirazımız olamaz… 
*** S-400’lerin teslimine ilk tepki NATO’dan geldi: 
Fransız AFP ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili, “endişeliyiz” dedi. 
ABD Savunma Bakanı ise S-400 ile ilgili yapacağı toplantıyı iptal etti. 
ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper, “Türkiye’nin S-400 teslimatını aldığının farkındayız, F-35’le ilgili tavrımız değişmedi” dedi. 
Trump’ın Genelkurmay Başkanlığına aday gösterilen Orgeneral Mark A. Milley, Türkiye’nin F-35 programından çıkartılması gerektiğini savundu; “uçakların Türkiye’ye teslimine son verilmeli” ifadelerini kullandı… 
*** Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye’nin “BB” olan uzun dönem kredi notunu “BB-”ye (BB eksi’ye) düşürdü… 
15 Temmuz Darbe Girişimi’nde başarılı olamayan ABD-AB ittifakı ile savaşımız her cephede devam ediyor: 
ABD Temsilciler Meclisi, Kıbrıs Cumhuriyetine (Güney Kıbrıs Rum Yönetimi) uygulanan silah ambargosunun kaldırılmasını düzenleyen yasayı kabul etti. 
Avrupa Birliği diplomatları, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki sondaj çalışmalarına cevap olarak, aralarında yaptırımların da bulunduğu “tedbirler listesi” üzerinde anlaştıklarını açıkladılar. 
Türkiye’nin Kıbrıs adası açıklarında gerçekleştirdiği doğalgaz arama çalışmalarının “yasadışı” olduğuna vurgu yaptılar. 
Şimdi Türkiye’ye “yardım” adı altında verdikleri fonların kesilmesini tartışıyorlar: 



Türkiye’nin AB’ye üyelik için gerekli “reformları” hayata geçirmesi amacıyla verilen 145.8 milyon Euro’luk desteğin kesilmesi düşünülüyor. 
Am(m)a: 
Türkiye’yi parçalamak ve güçsüz uydu bir devlet halinde getirip, emperyalizmin pazarı olarak 
tutmak için kurdurdukları işbirlikçi NGO1 dedikleri “Sivil Toplum Örgütleri”nin faaliyetleri için ayırdıkları 252 milyon Euro’ya ise dokunmuyorlar. (1 numaralı dipnotu tıklayıp okuyun lütfen!) 
Bu kuruluşların Türkiye’deki uzantılarının; S-400’ler için “gerekli ise kurulsunlar tabi” ile başlayan ve “ama”, “fakat” ve “lakin” kelimeleri ile devam eden olumsuz cümlelerini daha çok duyacağımız anlaşılıyor… 
*** Y-CHP Sözcüsü Faik Öztrak: “karara karşı değiliz” dedikten sonra: 
“F-35’leri almamızda sıkıntı çıkabilir. Bunu dikkate aldınız mı? Yaptırımlara karşı ekonomimizi tahkim ettik mi etmedik mi?” sorularını sordu. 
Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: 
“Zamanında Türkiye’nin Patriotların alımıyla ilgili talebi karşılanmamışsa elbette Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka arayışlara girecektir. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edecektir. Türkiye’nin kendi güvenliğini sağlaması hakkıdır” dedi. 
Benim aklıma Y-CHP’nin Dış İlişkilerinden Sorumlu NATO’cu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün S-400’lerle ilgili itirazları geldi. 
Onları bu yazı içerisine alıp, CHP’lilerin canını daha fazla sıkmak istemiyorum. 
İhtiyaç duyanlar, aşağıdaki2 ve3 numaralı bağlantıları açıp, hafızalarını tazeleyebilirler…  Dış güçlerin desteği olmadan iktidara gelemeyeceklerine inanan bu hainleri elimizin tersi ile kenara itip, kendi yolumuzu kendimiz açmadıkça ve Kuvayı Milliyetçilerinin partisi CHP’yi işgalden kurtarmadıkça, başımız belalardan kurtulmayacaktır… 

                                                           
1 NGO (Non- Governmental Organization), Hükümet Dışı Kuruluşlar  
    http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr 
2 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1407893 
3 https://tr.sputniknews.com/columnists/201902201037778921-chp-unal-cevikoz-s400-rusya-turkiye/ 



  
TEK ADAM REJİMİ!.. 
İstanbul’da 31 Mart belediye seçimlerinin iptal edilmesinden sonra atanan kayyumun (vali) 51 günlük icraatı: 
3 milyar 300 milyon TL borçlandı. 
1 milyar 700 milyon harcadı. 
Belediyenin bütçesine tam 5 milyar lira yük getirdi. 
Yetmedi: 
2 bin 500 kişiyi de işe aldı… 
Ekrem İmamoğlu’nun 806 bin oy farkla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kazandı da ne oldu? 
Açıktan bir kişiyi bile işe alamaz. 
Belediye Meclisi’nin onay vermediği hiçbir icraatı yapamaz… 
Bari: 



Heyecana gelip belediyenin görevi olmayan konularda, uçuk vaatlerde bulunup da polemiklere malzeme olmasa!.. 
Kazandığı olağanüstü siyasi krediyi, Y-CHP Genel Merkezinde yuvalanmış Cumhuriyet düşmanlarının hain emelleri uğruna tüketmese… 
Dipten gelen dalgaya doğru önderlik etse… 
*** Reis, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’yı, devletin “kefen parası” olarak nitelendirilen “ihtiyat akçesini” Hazine’ye devretmeye yanaşmadığı için görevden almış. 
Yaygın söylentiye göre; Başkan, öngörülen hedefleri tutturamadığı için görevden alınmış. 
TCMB Kanunu’nun 28. Maddesi, Başkanın süresi dolmadan görevden affını, 27. maddedeki 
durumlardan birinin oluşması koşuluna bağlıyor.1 
27.maddede ise; “ticaretle uğraşma” ve “banka şirketlerde hissedar olma” halinde başkanın görevden alınabileceğini kurala bağlamış. 
Öyle bir durum yok şimdilik. 
Demek ki, Reis yasaya rağmen, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile dilediğini yapabiliyor. 
Aslında yapılan; Meclise rağmen, kararname ile yasanın değiştirilmesidir. 
Bu mümkün müdür? 
*** Bu soruya olumlu yanıt vermek imkânsızdır elbette. 
Zira, Cumhurbaşkanının kararname ile kanunları değiştirebileceğini veya işlemez hale getirebileceğini kabul edersek, “hukuk güvenliği”nden söz edemeyiz. 
                                                           
1 Yasaklar 
Madde 27- (2/7/2018 tarihli ve 703 sayılı KHK ile değiştirilen şekli) Başkanlık (Guvernörlük) görevi, özel bir kanuna veya Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine dayanmadıkça Banka dışında teşrii, resmi veya özel herhangi bir görev ile birleşemez. Bundan başka Başkan (Guvernör), ticaretle uğraşamayacağı gibi, bankalar ve şirketlerde de hissedar olamaz. Hayır dernekleri ile amacı hayır, sosyal ve eğitim işlerine yönelmiş vakıflardaki görevler ve kar amacı gütmeyen kooperatif ortaklığı bu hüküm dışındadır. Bakanlar ve müsteşarlar seviyesindeki bakanlıklar arası komite toplantılarında Başkanın (Guvernör) görev alması, birinci fıkra hükmüne aykırı sayılmaz. Geçici ayrılma, görevden af Madde 28- Başkanın (Guvernör) geçici olarak yokluğunda kendisine, tayin edeceği Başkan (Guvernör) Yardımcısı vekalet eder. Başkan (Guvernör) ancak, 27 nci maddedeki yasakların gerçekleşmesi ve bu Kanunla kendisine verilen görevlerin devamlı surette ifasını imkânsız kılacak durumların ortaya çıkması hallerinde, atanmasındaki usule göre görevinden af olunabilir. 



Öyle ki, aynı yöntemle hukuk güvenliğini sağlayacak kurumların yasalarını da değiştirebilir… 
“Tek adam rejimi” bunların yapılabildiği rejime denir. 
Mühürsüz oyların YSK tarafından “geçerli” sayılması ile kabul edilen yeni Anayasanın ülkeyi getirdiği nokta burasıdır işte. 
Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyecek olan anayasa maddelerini, diğer maddeleri değiştirmek suretiyle değiştiren anayasa referandumunu “boykot” edecektik ki meşruiyet kazanmasın. 
“Yok hükmünde” olan bu değişiklikleri “en büyük mahkeme” olan halka götürmek, kuvvetler ayrılığına dayalı parlamenter rejime ihanetin ve aymazlığın en büyüğü olmuştur. 
Şimdi Reis’e rica ederek, yalvarıp yakararak demokrasiyi geri getiremezsiniz. 
Tüm bu işlerin sorumlusu olanları hala ana muhalefetin koltuğunda tutanların sızlanmaya hakkı yoktur. 
Her toplum layık olduğu şekilde yönetilir… 



  
FOTOĞRAFLAR KONUŞUYOR!.. 
Japonya’nın Osaka kentinde toplanan G-20 Zirvesi ile ilgili çok söze gerek yok. 
Çünkü fotoğraflar konuşuyor. 
Erdoğan, INTEX Osaka Fuar Merkezi’nde yaptığı basın toplantısında: 
“Kaşıkçı cinayetinin tüm yönleri ile aydınlığa kavuşması, en üstten en alta kadar tamamından hesap sorulması uluslararası toplumun öncelikli görevidir” dedikten sonra, akıllarda Trump ile çektirdiği fotoğraf kaldı. 
Erdoğan, Trump’ın sağındaydı, Kaşıkçı cinayetinin bir numaralı sorumlusu olarak gösterilen “arkadaşım” dediği Veliaht Prens Muhammet Selman, ise solunda sırıtarak poz veriyordu. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanını bu duruma düşüren Trump’ı kınıyorum… 
Reis’e sözüm yok, çünkü onun bir kusuru yoktu. 
Trump da öyle demiştir: 
Obama yönetimi Erdoğan’a adil davranmamıştır!.. 
*** Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Trump ile yaptığı görüşme sonunda yaptığı açıklamalar da dikkat çekiciydi: 



Erdoğan: 
“Yaptırım uygulanmayacağını Trump’ın ağzından dinlediklerini” belirttikten sonra; “S-400 olayı bir tarafta yürürken, ABD’den de Lockheed Martin’den Boeing uçaklarını alıyoruz. 100 adet Boeing alıyoruz” dedi. 
Trump ise: 
“Ne kadar güzel insanlar. Bunlarla anlaşmak çok kolay. Hiçbir Hollywood setinde bu kadar güzel insanı bir arada bulamazsınız” dedi… 
Son derece açık konuştu, teşekkürler!.. 
*** Erdoğan’ın açıklamasından ne anladığımı söylemeden geçemem: 
Rusya’dan S-400’leri alıyoruz. 
Buna karşılık, ABD’den de 100 adet Boeing uçakları alıyoruz. 
Bu alış-verişle, Trump’tan Türkiye’ye yaptırım uygulamama sözünü almış olduk. 
Rusya da bir kıyak yaptı tabii ki, Putin’in de hakkını yemeyelim: 
O da, polislerine tatil için Türkiye’ye gidebilirsiniz demiştir… 
Ona da sonsuz teşekkürler!.. 
23 HAZİRAN “BAŞARISI” KİMİN HANESİNE YAZILMALI?  23 Haziran Seçimi, Cumhur İttifakı’nın “hezimeti” mi yoksa Millet İttifakı’nın “zaferi” olarak mı tarif edilmelidir? 
Kesinleşen sonuçlara göre; 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı’nın adayı 4.169.765 oy almıştı. 
23 Haziran seçimlerine bu sayı, 3.936.068’e düştü. 
Aradaki fark; 233 bin 697’dir ve Binali Yıldırım’a verilmeyen bu oylar, Ekrem İmamoğlu’na gitmiştir. 
Böylece aradaki fark 467 bin 394 açılmıştır. 



Demek ki, İmamoğlu ile Yıldırım arasındaki 806 bin 415 oy farkının yarıdan fazlasını, AKP seçmeni ile MHP seçmeni sağlamıştır. 
Asıl onlara teşekkür edilmesi gerekmez mi? 
Bu rakamlardan yola çıkarak da sonucu dilediğiniz gibi tarif edebilirsiniz… 
*** Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın (Enver Aysever, Bülent Tezcan, Emre Kongar vb gibi) siyasetçi, yazar ve yorumcular, 23 Haziran Seçiminin “mimarı”nın Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu; İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katkısının hayli fazla olduğunu ileri sürerek, Atatürk posterini henüz asan İmamoğlu’nu, İstanbul’da “çırak çıkarma” çabası içerisine girdiler. 
İmamoğlu’nun siyasette “önünü kesme” projesi kapsamında gördüğüm bu çalışmalar abartılı olup, yaşadığımız gerçekleri açıklamaktan uzaktırlar: 
Seçim başarısını Kemal Kılıçdaroğlu’nun artı hanesine yazma çabalarına gerekçe olarak gösterilen; İmamoğlu gibi her kesimin kabul ettiği bir adayı onun tespit etmiş olmasıdır. 
Yani, sonucu alacak en uygun adayı Kemal Kılıçdaroğlu bulmuştur demek istiyorlar. 
Masal anlatıyorlar zira Kılıçdaroğlu’nun gerçekte böyle bir yeteneği yoktur. 
Kaldı ki, İstanbul halkı İmamoğlu’na Y-CHP’nin adayı olduğu için oy da vermemiştir. 
Bir önceki Cumhurbaşkanlığı seçiminde Türk halkının önüne aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu koyan Kemal Kılıçdaroğlu değil midir? 
Son Cumhurbaşkanlığı seçiminde de Erdoğan’ın karşısına “Çankaya’nın Noteri” olarak ismi değiştirilen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü çıkarmak için elinden geleni yapmadı mı? 
Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in Gül’e itirazı sonunda “gel bakalım Muharrem”i aday göstermek zorunda kalmıştı. 
Dolayısıyla, İmamoğlu’nu Kemal Kılıçdaroğlu bulmuştur, dolayısıyla başarının mimarı odur, şeklindeki böbürlenme; gerçekçi olmadığı gibi yerinde de değildir… 
Kaldı ki, İstanbul halkı Kılıçdaroğlu’nun seçtiği adaya itibar etseydi, 2009 Yerel Seçimlerinde Kadir Topbaş’ın karşısında aday olduğunda kendisine oy verirdi. 
Anımsayınız; o seçimlerde aradaki fark 534 bin 765 kadardı… 
*** 



Özellikle; YSK’nın iptal kararı ile Cumhur İttifakı’nın yalana dayalı propagandalarına duyulan tepki nedeniyle, Binali Yıldırım’a oy vermeyen AKP ve MHP seçmenlerinin iradesi ve Millet İttifakı bileşenlerinin başarılı seçim çalışmalarının semeresinin, Y-CHP Genel Başkanınca sahiplenilmesi haksızlığın ötesindedir. 
Ve: 
Siyasi nezaketsizlikten başka bir şey değildir. 
Kılıçdaroğlu, “Her şey Adalet Yürüyüşü ile başladı” diyerek, 23 Haziran Seçim sonuçlarını bu yürüyüşe bağlanmasının da gerçeklik payı yoktur. 
Anayasa Referandumu’nda; mühürsüz oyların geçerli sayılarak sonucun kabul edilmesi karşısında eylemsiz kalan Dersimli Kemal, zevahiri kurtarmak için “Hak, Hukuk, Adalet” yürüyüşünü düzenlemiş olup, bu yürüyüşünü o zaman CHP Milletvekili Enis Berberoğlu’nun haksız tutuklanmasını protesto etme amacına bağlamıştı. 
Kılıçdaroğlu, gerçekte toplumsal muhalefete önderlik edecek olsaydı, “atı alan Üsküdar’ı geçti”ğinde; hayır blokunun YSK’nın önünde meşru bir gösteri yapmasını ister ve referandumun yenilenmesine kadar eylemleri çeşitlendirerek sürdürürdü. 
Dolayısıyla Ekrem İmamoğlu’nun seçim başarısını kendisine bağlaması fırsatçılıktır, selden kütük kapma faaliyetidir… 



  
“TROL”LERİN AŞAĞILIK GÖREVİ BİTMİŞTİR!.. 
31 Mart Yerel Seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını bileğinin hakkıyla kazanan Millet İttifakı‘nın Adayı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasının YSK tarafından hukuka aykırı bir şekilde elinden alınması üzerine, 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenen seçim sonuçları, ilgililere önemli mesajlar vermiştir. 
Yorumcuların ağzının içerisine bakmaya gerek yok, rakamlar her şeyi açık seçik ortaya koyuyor: 
1.) Cumhur İttifakı‘nın 31 Mart’ta aldığı toplam oy 4.149.656 iken, 23 Haziran seçimlerinde kesin olmayan sonuçlara göre bu sayı 3.921.201‘e gerilemiştir. 
Fark: 777.581’dir. 
İttifakın toplam oy kaybı: 228.455‘tir. Bunun ne kadarı AKP’nin, ne kadarı MHP’nin oyudur bilinemez elbette. 
Ama şunu söylemek mümkündür: Binali Yıldırım’a 31 Mart’ta oy veren AKP ve MHP’lilerin bir kısmı, 23 Haziran seçimlerinde oy vermemiştir. 
Ülkücülerin önemli bir bölümü Bahçeli’yi dinlememiştir. 



Hiç kuşku yok ki, bunun nedeni, YSK’nın haksız ve insafsız kararı ile 31 Mart’tan sonra yaşananlardır: Tüm Karadenizlilere “Pontus” yakıştırması yapılması, Ekrem İmamoğlu’nun Mısır’ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi’ye benzetilmesi, CHP’lilerin “oy çalmakla” suçlanması vb. gibi akıl dışı söylemler, sonucun bu şekilde gerçekleşmesinde etkili olmuştur. 
2.) Saadet Partisi‘nin Adayı Necdet Gökçınar, 31 Mart Seçimlerinde 103.300 oy almıştı.23 Haziran seçimlerinde oy miktarı 47.540‘a düşmüştür. 
Saadet Partisi’nin oy oranında yüzde 53 azalma söz konusudur. Saadet Partisi’nin tabanında bir kayma olduğu söylenemez. 
Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yapılan haksızlığa tepki olarak, Saadet Partili seçmenin 55.760’ı İmamoğlu’na oylarını vermiştir. Bunu da böyle kabul etmek gerekir. 
3.) Vatan Partisi‘nin Adayı Mustafa İlker Yücel ise, 31 Mart Seçimlerinde 17.377 oy almıştı. 23 Haziran Seçimlerinde Vatan Partisi’nin oyları 15.170‘e gerilemiştir. Oy oranındaki azalma yüzde 12 civarındadır. 
Vatan Partililerin de önemli bir kısmı, az yukarıda sözünü ettiğim nedenlerle, parti disiplininden kopup, Millet İttifakı Adayı İmamoğlu’na oylarını vermişlerdir. 
4.) 31 Mart Seçimlerinde Cumhur İttifakı adaylarının kazandığı ilçe sayısı 24 idi; 23 Haziran Seçimlerinde bu ilçelerin 13’ünde Millet İttifakı’nın adayı Ekrem İmamoğlu daha fazla oy alarak öne geçmiştir. 
Demek ki, 31 Mart Seçimlerinin tamamı iptal edilmiş olsaydı, bu ilçeleri ve Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin çoğunu Millet İttifakı kazanmış olacaktı. 
5.) Cumhur İttifakı’nın 31 Mart’ta aldığı oy aranı yüzde 48.55 iken bu oran 23 Haziran seçimlerinde yüzde 44.80‘e gerilemiştir. AKP iktidarı için baş aşağı gidiş başlamıştır. 
6.) Montaj, yalan ve asparagas haberlerle seçmeni etkileyip yönlendirme, eskisi kadar kolay olmayacaktır. 
7.) Seçmenin hatırı sayılır bir bölümü, yakınlık duyduğu ve üyesi olduğu siyasi parti liderlerinin beyanlarına göre hareket etmiyor. 
8.) “Troller”in o aşağılık görevleri bitmiştir. 
31 Mart Seçimlerinden sonra yaptığımız değerlendirme1 bu seçimlerle bir kez daha doğrulanmıştır. 
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Türk halkı, “kutuplaştırma siyaseti”nden bıktığını göstermiş, yerel ve genel yönetimin iktidar ile muhalefet arasında paylaşılmasını, “Türkiye İttifakı” ile iç ve dış sorunların üstesinden gelinmesini istemektedir. 
Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, sonuçlar henüz kesinleşmeden İmamoğlu’nu tebrik 
etmesi önemlidir.2   Bu haklı ve yerinde isteğin yerine getirilmesi için çaba gösterenler siyasette kalıcı olurlar, göstermeyenler ise tasfiye edilirler… 
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ABD’NİN “MÜSLÜMAN KARDEŞLER”İ!.. 
“SİYASAL İSLAM”IN FİKİR BABASI: ABD’NİN “MÜSLÜMAN KARDEŞLER”İ!..  Mısır’da ilk defa seçimle başa gelen devrik Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi, hakkında açılan “casusluk” davasının 17 Haziran 2019 günü yapılmakta olan duruşmasında yaşamını kaybetti. 
1982-1985 yılları arasında ABD’nin Northridge Kaliforniya Eyalet Üniversitesi‘nde yardımcı doçent olarak görev yapan Mursi’nin ardından, “Arap Baharı” yeniden tartışılmaya başlandı. 
İdeolojik bakımdan yakın olduğu “Müslüman Kardeşler” hareketi içerisinde siyasete atılan Mursi, 2000 ve 2005 yılları arasında milletvekiliydi. 
Mursi’nin genel başkanı olduğu Özgürlük ve Adalet Partisi,“2011 Mısır Devrimi” sonrasında yapılan seçimlerde parlamentoda çoğunluğu elde etmiştir. 
“Yasemin Devrimi” olarak adlandırılan 2011 Mısır Devrimi; halkı mevcut yönetime karşı seferber olmaya çağıran; mitingler, protestolar, halk ayaklanmaları, silahlı çatışmalar gibi sivil itaatsizliklerin bütünü olarak tarif edilebilir. 
ABD’nin kışkırtma ve desteği ile hayata geçtiği için gerçek anlamıyla bir “devrim” olduğu söylenemez! 
Diğer adıyla “Arap Baharı” olarak bilinir… 
*** 



Arap Baharı, Büyük Ortadoğu Projesi’ne (BOP) uygulama sırasında verilen aldatıcı bir isimdir. 
BOP’un ne anlama geldiğini, eski ABD Dışişleri Bakanlarından Condoleezza Rice Washington Post gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında: Amerika’nın güvenliği için tehdit oluşturan 22 ülkede “daha ileri demokrasi, hoşgörü, refah ve özgürlük arayanlara” her türlü desteği vererek mevcut hükümetleri değiştirmek ve ABD çıkarlarını gözeten yeni yöneticileri iş başına 
getirmek olarak açık açık anlatmıştır.1   Amerikalı yöneticiler, güya Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkelerinde “özgürlük açığı” tespit ettiler. 
Önce bu açığın: 
”İnsanlara üniversitelerini, kariyerlerini ve ailelerini dahi bir kenara bıraktıracak nefret ideolojileri için verimli bir temel oluşturmakta ve bunların yerine, beraberlerinde olabildiğince çok fazla masum canı da götürerek, kendilerini patlatmayı tercih ettirmekte” olduğu vurguladılar. 
Ardından; Tunus’tan başlayarak meşru hükümetleri yıkma ve ülke sınırlarını değiştirme işlerine girişmişlerdir. 
Suriye’ye kadar geldiler… 
Coniler, petrol ve doğalgaz kaynakları ile hiç ilgileri yokmuş gibi davrandılar… 
*** ABD kışkırtması ile başlayan gösteriler sonunda, Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek istifa etmek zorunda bırakıldı; yapılan seçimlerde de iktidara Muhammed Mursi taşındı. 
Mursi, BOP’un yarattığı karmaşada, kullanılan oyların yüzde 51.73 ile iktidara gelmiştir. 
İlk turda yüzde 25,5 oy almış, ikinci turda sadece yüzde 51.85’te kalabilmiştir. 
Başka bir söyleyişle, demokrasi kahramanı gibi sunulmaya çalışılan Mursi, toplam seçmenin yüzde 26.82’sinin desteği ile Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir. 
Bir de bu nedenle “2011 Mısır Devrimi” gerçek anlamda bir “devrim” olarak kabul edilemez!.. 
Mursi’nin ardından yakılan “ağıtlar” fazlasıyla abartılıdır… 
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Sonradan inkâr edilmiş olsa da, evlilik yaşını 14’e indirmesine ve eşi ölen erkeklere ilk 6 saat içerisinde “veda seksi hakkı” tanıyan yasa tasarısının Meclise getirilmesine karşı çıkmayan bir 
Cumhurbaşkanı olarak siyasi tarihe geçmiştir…2 *** Bütün gücüyle Mursi’nin arkasında duran Müslüman Kardeşler adlı terör örgütü, ancak “2011 Devrimi”nden sonra yasal statü kazanabilmiştir. 
2011’den sonra “İhvan-ı Müslimin” adını kullanmaya başlamışlardır. 
İhvan-ı Müslim’in, 30 Nisan 2011’de Özgürlük ve Adalet Partisi’ni kurarak Mısır siyaseti içerisindeki yerini aldı… 
Beşinci Cumhurbaşkanı olarak seçilen Mursi’ye karşı, Genelkurmay Başkanlığına atadığı ve Müslüman Kardeşler’e yakınlığı ile bilinen Abdülfettah el Sisi önderliğinde ve tabii ki, yine ABD’nin kışkırtması ile 2013 yılında, askeri bir müdahale gerçekleştirilmiştir. 
İlginçtir: 
Darbe yapılan Mursi ile darbeyi yapan Sisi, Müslüman Kardeşler örgütünün üyeleridir ve ABD, yerine göre her ikisini de desteklemiştir!.. 
Sisi de Mursi gibi “bilgi ve görgüsünü” artırmak için ABD’ye gidenlerdendir. 
1992’de İngiltere’de Komuta ve Kurmay Subay Akademisi‘nde, 2006’da da ABD Kara Harp Akademisi‘nde eğitim ve kurslar almış olan Sisi, Mısır Silahlı Kuvvetleri Yüksek Konseyi’nin en genç üyesiydi… 
*** Gelelim “Müslüman Kardeşler”e ve bitirelim: 
Müslüman Kardeşler, 1928 yılında ilkokul öğretmeni olarak görev yapan Hasan el-Benna tarafından; “dinsel, politik ve sosyal bir hareket” olarak kurulmuştur. 
Hareket, 1882 yılında Mısır’ı işgal eden Britanya İmparatorluğu’nun, o yıllarda yoğunlaşan “politik ve toplumsal adaletsizliklerine” muhalif bir söylemle ortaya çıkmıştır. 
Örgüt, “eğitim” ve “yardımseverlik” alanlarındaki söylemleri ile hızla gelişmiştir. 
Bu yönden bakılınca FETÖ’nün ikiz kardeşi gibidir… 
Müslüman Kardeşler, “Modernizm” ile “dinsel gelenek” arasında yıkılan bağları tekrar kurma iddiasındaydılar. 
                                                           
2 http://www.dunya48.fr/cemil-can/20875 



Mısır’da yıllar boyunca en kapsamlı, en iyi organize olmuş ve en disiplinli politik muhalefet yapılanması Müslüman Kardeşler’di… 
*** 1930’larda Nazilerle bağlantılıydılar; İngilizlere yönelik “ajitasyon, espiyonaj ve sabotaj” faaliyetlerinde bulunuyorlardı. 
1948’de lider nitelikli 32 militanları tutuklandı. 
Mısır Başbakanı Nukraşı, örgütün dağıtılması talimatını verdi. 
28 Aralık 1948’de tertipledikleri bir suikast sonucu Başbakanı öldürdüler. 
Hükümet ajanlarının misilleme olarak Kahire’de düzenledikleri silahlı bir başka saldırıda da Benna hayatını kaybetti… 
*** Müslüman Kardeşler, “liberal, ileri ve kozmopolit” Mısır’ı sekteye uğrattığını ileri sürdükleri; gece kulüpleri, sinema salonları, oteller ve İngilizlerin sıkça ziyaret ettiği Kahire merkezindeki 750 binanın kundaklanarak yıkılması olaylarına karışmakla da suçlandılar. 
1952’de yapılan Hür Subaylar Darbesi’ne destek oldular. 
İkinci Cumhurbaşkanı Cemal Abdünnasır’a (Nasır) karşı düzenlenen bir suikast sonucu örgütün faaliyetleri yasaklandı; üyeleri tutuklandı ve binlercesi çeşitli cezalara çarptırıldı. 
Ardından, İslam’da Sosyal Adalet eseri ile tanınan ve Kahire Üniversitesi’n öğretim üyeliğinden ayrıldıktan sonra, örgüte katılan Seyyid Kutup, suikastlarda rol almak ve darbe girişiminde bulunmak suçlamalarından, 1966 yılında altı arkadaşı ile birlikte idama mahkum edildi. 
1949 yılında ABD’ye giden Kutub, Müslüman Kardeşler’e sonradan katılmış olmakla birlikte, örgütün en etkin düşünürüydü; 1964’te yayımlanan Yoldaki İşaretler adlı eseri ve düşünceleri, İslami Cihad ve El Kaide gibi Radikal İslamcı gruplara ilham kaynağı oldu. 
Amerikan medeniyetini “primitif” olarak gördüğü ve reddettiği de söylenir… 
*** Nasır’ın halefi Enver Sedat, 1970’de Devlet Başkanı oldu ve cezaevlerinde bulunan Müslüman Kardeşler üyelerini serbest bıraktı. 
Sedat, bunların sol gruplara karşı yardımlarına da izin vermişti. 
Ne var ki, Erver Sedat suikastında anahtar rolü yine bu örgüt üyeleri oynadılar. 



Sedat, 1981 yılında, Müslüman Kardeşlerin Mısır Ordusu içerisinde bulunan üyeleri tarafından öldürülmüştü… 
*** Müslüman Kardeşler, 2011 Ocak ayında başlayan yaygın gösterilerden sonra, istifa eden Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde, öğrenci kurumlarında hâkim duruma gelmişlerdi. 
Bu yöntemi Fetullah Gülen’in masum görünen ilk faaliyetlerine benzetirim. 
Müslüman Kardeşler, uluslararası alanda İngilizce bir ağ sitesi hazırladılar ve bazı önderlerini Batı’ya göndererek, dünya kamuoyunda yanlış tanındıklarını anlattılar: 
Amerikan Guardian gazetesinde ve Amerikan Yahudi gazetesi Forward‘da makaleler yayınlattılar. 
Dikkatimi çekmiştir; Siyasal İslamcılar nedense hep ABD gazetelerinde yeşerip büyümüşlerdir!.. 
*** Mısır’daki Özgürlük ve Adalet Partisi ile Türkiye’deki Adalet ve Kalkınma Partisi’nin adlarındaki “adalet” sözcüğü, aralarındaki ideolojik yakınlığa vurgu yapıyormuş gibi hep dikkatimi çekmiştir. 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, askeri darbe ile düşürülen ve yargılandığı mahkemede bir duruşma sırasında kalp krizi geçirerek vefat eden Mursi’yi pek severdi: 
Mursi’nin ölümü ardından yayınladığı taziye mesajında; ondan “şehidimiz” olarak söz etmiş, 81 ile ilçelerinde sala okutup, gıyabi cenaze namazı kılma talimatı vermiştir… 
Sisi yönetimi ile diplomatik ilişkilerimizin düzeyi de bu konuda yeterince fikir vermektedir. 3  Reis, Mısır’da 2013 darbesini yapan Sisi yanlılarının iki parmakla yaptıkları “zafer işareti”ne cevap olarak; Mursi yanlılarının dört parmakla yaptıkları “rabia işareti”ni uzun süre kullandıktan sonra; bu işaretin anlamının; “Tek Millet, Tek Devlet, Tek Vatan ve Tek Bayrak” olduğunu söyleyerek, yanlış anlaşılmaları ne derece önleyebilmiştir bilmiyorum!.. 
*** Müslüman Kardeşler Örgütünün radikal pek çok İslami örgüte fikir babalığı yaptığına da kuşku yoktur. 
Bu grubu, baştan beri ABD’nin destekleyerek kullandığı hakkındaki iddialar, her geçen gün daha da güçlenmektedir: 
                                                           
3 http://www.mfa.gov.tr/turkiye-misir_siyasi-iliskileri-.tr.mfa 



Amerikan gazetelerinde makale yayınlatarak meşruiyet arama çabaları, FETÖ’nünkinden farklı değildir. 
Her iki örgütün, “eğitim” ve “yardımseverlik” konularındaki faaliyetler ile üne kavuşma da tıpatıp aynıdır. 
Ya o “İngilizce ağ sitesi” kurmalarına ne demeli! 
FETÖ’nün çalışma şekli ile Müslüman Kardeşler’in çalışma şekli arasındaki benzerlik, her iki 
örgütün arkasında CIA’nın eli olduğu düşüncesini desteklemektedir.4  En azından benim kanaatim böyledir… 
Paylaşayım istedim… 
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İSTANBUL SEÇİMİ YENİ BİR DÖNEME KAPI ARALAYABİLİR Mİ? 
31 Mart’ta yapılan seçimlerin iptaline neden gösterilen; sandık kurulu başkanlarının kamu görevlilerinden seçilmemiş olması, ilçe seçim kurullarının kararıydı. 
YSK, aynı ilçe seçim kurullarının 23 Haziran seçimlerinde görev yapmasına karar vererek ve de haklarında yasal işlem yapmamış olmakla; hem bu kurulları akladı hem de iptal kararını gerekçesiz hale getirdi. 
Aynı zamanda 23 Haziran seçimlerini de daha yapılmadan iptal edilebilir hale getirdi!.. 
*** İstanbul’un 39 ilçesinde, ilçe seçim kurullarınca oluşturulan sandık kurulu başkanlarından 
56’sının, yedek memur üyelerden 66’sının ise AKP üyesi olduğu ortaya çıktı.1   Öte yandan; İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve bağlı şirketlerin yöneticileri, AKP’nin seçim kampanyasında görevlendirildiler. 
Bunlar siyaset tarihimizde “ilk”lerdir. 
İBB Trafik Radyosu Koordinatörü Murat Kazanılmaz, belediye çalışanlarının düzenlediği mitingde, seçilmiş Belediye Başkanı İmamoğlu’nu eleştirdi: 
                                                           
1 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/ 



“İstanbul’umuz için yıllardır kaynakları etkin ve verimli kullanarak yapılan yüzlerce hizmet ve faaliyeti bir algı operasyonu ile ‘israf‘ kavramına sıkıştırma ‘insafsızlığını’ gösterenleri 
kınıyoruz” dedi.2   Belediye çalışanları, seçilmiş başkanlarını önceki yönetimi israf etmekle eleştirdiği için miting yapıp kınadılar! 
Bu da bir “ilk”tir… 
*** İsraf etmek, TDK’nun sözlüğünde: Gereksiz yere harcamak, savurganlık etmek, tutumsuzluk etmek şeklinde tanımlanmıştır. 
Kısa zaman içerisinde kamuoyuna aktarılan bilgilere göz atarak, belediye çalışanlarının başkanlarını kınamakta ne kadar haklı olduğuna göz atalım. 
En çarpıcı örnek Samsun’dan: 
Yeni seçilen CHP’li başkan, Samsun’un Atakum İlçe Belediyesi’nin kasasında gözüken 7 milyon 201 bin 812 TL’yi bütün araştırmalarına rağmen bulamadığı için dava açmaya 
hazırlandığını açıkladı.3   
Atakum Belediyesi’nde 50 günde, 1.628.625 TL tutarlı 37,5 ton lop et yenilmiş.4   Fazla mı? 
Son yerel seçimle büyükşehir belediyeleri el değiştirirken, CHP’li başkanlara dudak uçuklatacak borçlar kaldı:  
İstanbul Belediyesi’nin 22, Ankara’nın 4,5, Antalya’nın 2.1 milyar borcu var.5   Hangi icraatlar için bu harcamalar yapıldı, bu işler daha ucuza yapılabilir miydi?  Bu soruların araştırılması adeta yasaklandı.  AKP’li belediyelerin icraatlarını anlattıklarını duyanınız var mı? 
Bu kadar parayı nerelerde kullandılar, neden anlatmıyorlar acaba?.. 
*** 
                                                           
2 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1435950/iBB_calisanlari_siyasete_alet_edildi.html 
3 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/kayitlarda-var-kasada-yok-7-2-milyon-nerede-5121987/ 
4 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1438619/Secim_oncesi_37.5_ton_lop_et_yemisler.html 
5 https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/akpnin-borc-mirasi-4288717/ 



Alın size bir başka örnek daha: 
CHP Genel Başkan Yardımcısı Akif Hamza Çebi, bedelli askerlikten toplanan paraların akıbetini araştırmış: 
Toplanan 3,6 milyar lira ile kamu kurumlarına lüks makam araçları kiralandığını tespit 
etmiş. 6   Yakıştı mı? 
Buyurun buradan yakın: 
İBB, yandaş dernek ve vakıflara 847 milyon TL yardım yaptı.  Bu bilgilerin yer aldığı ‘STK-Okul-Yurt 2018’ adlı faaliyet raporu, Belediye Meclisine bile 
sunulmamıştır.7   Yardım yapılan vakıf ve dernekler arasında önemli bir bölümü Erdoğan’a yakın olanlarmış.  Haberin yayınlanmasından sonra, haftalar geçmesine rağmen, hala yalanlanamamıştır…  *** İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, ikisi müfettiş ve üçü uzman sıfatıyla 
olmak üzere beş kişiyi, İBB’nin veri tabanının kopyalanması için yetkilendirdi.8   Belediye Başkanı belediyesindeki bilgileri incelemesin mi? 
Paniğe kapılan AKP’li Belediye Meclis üyeleri, derhal soluğu idare mahkemesinde aldılar. 
Devletin kozmik odası açılıp; silahlarımız, sivil savaş birliklerimiz ve gayrinizami harp planlarımız Fetullahçı savcılara teslim edilirken; “Türkiye bağırsaklarını temizliyor” diye göbek atanlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin veri tabanı denetim altına alınmaya çalışılınca, bunu önlemek için adeta seferberlik ilan ettiler. 
Korkuları neydi acaba? 
Bir başka tuhaflık da “bağımsız” yargının tutumundadır: 
İstanbul 4. İdare Mahkemesi, veri tabanı kayıtlarının elektronik ortamda kopyalanması 
işleminin yürütülmesinin durdurulmasına karar verdi.9  
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Bu kararla birlikte, seçilmiş belediye başkanının belediye hakkında bilgileri öğrenmesi, dolayısıyla halkla paylaşması da engellenmiş oldu. 
Aferin diyelim mi?.. 
*** Anlaşılan ne pahasına olursa olsun; İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni AKP’li olmayan birine vermek istemiyorlar! 
Bu yüzden olsa gerek seçmen avına çıkılmıştır: 
Köprü ve oto yollardan kaçak geçenlere verilen para cezalarına af getiriliyor. 
Kaçak geçenler, Devletin parasını çalanlar değiller mi? 
Eeeee!.. 
AKP, hırsızlara af çıkartarak, onların desteğini almaya bile ihtiyaç duyuyor demek ki. 
Cezasını ödemiş olanlara da paraları geri ödenecekmiş. 
Bak sen şu işe! 
Bu kararla, geçişlerde ücretini ödeyen dürüst vatandaş adeta cezalandırılıyor.10  Ne adil yönetim ama!.. 
*** Bir yıl, 18 Mayıs 2018’de, başlayan uzmanların, meslek örgütlerinin eleştirdiği imar affı da kamu malına el uzatanlara, vergi kaçıranların oyunu satın almak için verilmiş rüşvet niteliğindedir. 
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, imar affı kapsamında 10 milyon başvurunun yapıldığını ve 19 milyar TL toplandığını söyledi. 
Paraların nerelerde kullanıldığı belli…11 *** “İsraf yok” diyerek, miting yapan belediye memurlarına konu ile ilgili hatırlatmalarda bulunmaya devam edelim: 
Yenişafak gazetesi, İmamoğlu’nun mal varlığını yazdı. 
                                                                                                                                                                                     
9 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/son-dakika 
10 https://www.star.com.tr/guncel/kopru-cezalarina-af-cikacak-mi- 
11 https://www.birgun.net/haber-detay/imar-affiyla-yagma-ve-talan-ozendirildi-yeni-facialara-davet.html 



Manşetten verilen haberde İmamoğlu için “Emlak Kralı” denildi.12   Yenişafak’a da aferin güzel bir haber yapmış! 
Demek ki, İmamoğlu’nun başarılı bir iş adamı olduğunu kabul ediyorlar. 
Çoğu Beylikdüzü Belediye Başkanlığına seçilmeden edinilen taşınmazlar aile şirketleri üzerine kayıtlıymış. 
Ne kadar iyi… 
Demek ki, İmamoğlu olmadan da bu şirket işlerini yürütebiliyormuş… 
*** Yenişafak’ta yayınlanan haberde, İmamoğlu’nun servetini hukuka aykırı yollarla edindiğine dair en ufak bir ima dahi yoktur. 
Buradan şu sonucu çıkartabiliriz: 
Demek ki, seçilmiş İBB İmamoğlu’nun dünya malına da ihtiyacı yoktur. 
Dolayısıyla ikinci kez seçilmesi halinde, kamu kaynaklarına el uzatma olasılığı bulunmuyor. 
Kişisel yararı yerine, “kamu yararı”nı önde tutan idareciler, genellikle hali vakti yerinde olanlar arasından çıkarlar. 
Aç adamların gözü çoğu zaman “beyt-ül mal”dadır. 
Haramdan uzak duran yöneticilerin yaptığı ihaleler şeffaftır, aldıkları kararlar aleni olur… 
Bugünlerde AKP’nin müfettişler ordusu, İmamoğlu’nun daha önce başkanlığını yaptığı Beylikdüzü Belediyesinde harıl harıl çalışmaktadır. 
Anlaşılan kamuoyuna yansıtılacak yolsuz bir işleme henüz rastlayamadılar… 
Rastlasalar, nasıl haberler yapılacağını tahmin edersiniz… 
*** İmamoğlu’nun durumu kısaca böyledir. 
Gelelim rakibi Binali Yıldırım’a: 
                                                           
12 https://www.yenisafak.com/secim/emlak-krali-3494917 



Halkı aydınlatma görevi, şimdi de otobüsçü Topal Dursun’un muavin oğlu Binali Yıldırım’dadır. 
Kamu hizmetlerine girmeden önceki mal varlığı ile bugünkü malvarlığı arasındaki farkın, hangi meşru ticari faaliyetler ile oluştuğu açıklanmalıdır. 
Özellikle de kumarhanelerde görüntüleri kaydedilen13 oğlu Erkan’ın, gemiciklerini14 nasıl kazandığını ben şahsen çok merak ediyorum.  Kamuoyunun da aynı merak içerisinde olduğuna eminim. 
Binali espri yapacak yerde bu sorulara cevap versin de halkı aydınlatsın bakalım… 
*** Moderatör İsmail Küçükkaya’nın, 16 Haziran akşamı karşı karşıya gelecek olan İmamoğlu ile Yıldırım’a bu yönde sorular yöneltip yöneltmeyeceğini bilmiyoruz tabii ki. 
“İsraf” konusunun tartışılmaması için memurları sokağa döken AKP iktidarı, İstanbul Belediyesi’nin başına getirmeyi planladığı kişinin mal varlığının tartışılmasını önleyebilecek mi göreceğiz. 
İstanbul seçmeni, sadece adayların malvarlıklarını nasıl kazandıklarına dair sorunun yanıtını öğrenebilse, kararını o anda verebilir… 
Mecburuz: 
Saat 21.00 itibariyle televizyonlara kilitleniyoruz… 

                                                           
13 https://www.birgun.net/haber-detay 
14 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/536411/17 



  
ŞEYTAN’IN GÖRME DEDİĞİ!.. 
Ülkemizin hava savunma ihtiyacını karşılamak için Rusya’dan satın aldığımız S-400’ler 
nedeniyle, ABD mektupla açıkça Türkiye’yi tehdit etti.1   Mektup, 6 Haziran tarihlidir. Talimatları yerine getirmemiz için 31 Temmuz’a kadar da süre verilmiştir.  
Mektup, eski ABD Başkanlarından Johnson’unki2 gibi küstahça kaleme alınmıştır. ABD düşmanca tavrını gizlemiyor artık…  YSK’nın hukuka aykırı bir kararı ile mazbatası elinden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ABD’nin yarı resmi gazetesi The Washington Post’taki 
“makalesi” de 6 Haziran tarihlidir.3   İstanbul Belediye Seçimleri The Washington Post gazetesinin okurunu ne kadar ilgilendirir ki?!  İmamoğlu’nun “İstanbul belediye yarışını nasıl kazandım (ve nasıl yeniden 
kazanacağım)” başlıklı yazısına, teknik anlamda makale4 denebilir mi? 
                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/shanahan-in-mektubunda-f-35-ten-otesi-var-turkiye-haziran-2019-2 
2 https://www.aydinlik.com.tr/johnson-mektubu-ve-bilinmeyenler-ozgurluk-meydani-haziran-2018 
3 https://www.washingtonpost.com 
4 Makale, belirli bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak veya herhangi gerçeği açıklığa 
kavuşturmak, bir konuda görüş ve tezler ortaya koymak ve bir hipotezi savunmak, desteklemek için yazılmış olan yazılara denildiğine göre, “İstanbul belediye yarışını nasıl kazandım (ve nasıl yeniden kazanacağım)” başlıklı yazının ne kadar makale olduğu tartışılır… 



ABD-Türkiye ilişkilerinin son derece gergin olduğu bir dönemde; bu “makalenin” dünya çapında ciddiye alınan bir ABD gazetesinde yayınlanmış olmasının, İmamoğlu’nun İstanbul Büyükşehir Belediye Seçimini kazanmasına ne gibi bir katkısı olabilir?  İstanbul seçmeni ne zamandan beri Amerikan gazetesi okumaya başladı?  Trabzon, Giresun ve Ordu’daki bayramlaşmalardan siyaset rüzgârını çok net olarak arkasına aldığı belli olan Ekrem İmamoğlu’nu, böylesine kritik bir dönemde; Türkiye düşmanı olduğu eylem ve söylemleri ile sabit olan ABD’nin, bu ünlü gazetesinde yazmaya ikna edenler kimlerdir acaba ve amaçları nedir?  Y-CHP’nin, S-400’ler konusunda tavrını Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal 
Çeviköz açık seçik ortaya koymuştur.5 Hiç şüphe yok ki, CHP’deki işgal mangası NATO’cudur ve Rusya’dan hava savunma sistemlerinin satın alınmasına karşıdır.  Aydınlık Grubu adına İlker Yücel’in, “İmamoğlu’nun bu yazıyla ülkesini Batı’ya şikâyet ederek ‘Eşbaşkanlık’ başvurusu yaptı”; Türkiye’de “bazı grupların siyaset dışına itildi” ve bu gruplar; “PKK ile FETÖ’dür” şeklindeki değerlendirmesi, hatalı ve abartılıdır.  Buna rağmen kaygılanacağımız başka hususlar vardır:  Bana göre, Türkiye’de siyaset arenası dışına itilen ne PKK ne de FETÖ’dür.  Tam aksine, önüne hukuki ve fiili engeller yığılarak mağdur edilen Vatan Partisi’dir:  Öyle ki, Cumhurbaşkanı adayını bile başka parti üyelerinin desteği olmaksızın gösterememekte, Meclis dışında olduğu için Devlet yardımlarından yararlandırılmamakta ve TRT’nin siyasi partilere sağladığı olanakları kullanamamaktadır.  Siyaset dışına itilmek için bu kadarı yeter de artar bile.  Buna karşılık; PKK’nın Mecliste siyasi uzantısı olarak HDP vardır ve siyasi programını sahada hiç tavizsiz uygulayabilmektedir. Terör örgütü ile ilişkisi kanıtlara bağlı olmasına rağmen, siyasi iktidar bu partinin kapatılması için girişimde bulunmamaktan başka, seçimlerde 92 milyar TL hazine yardımı da yaparak, adeta bu terör örgütünü ödüllendirmektedir.  FETÖ ise 15 Temmuz’a kadar AKP’nin sırtında kene gibi yaşamaktaydı; 15 Temmuz darbe girişimine kadar –Türkiye’yi tek başlarına yönetmek hariç- hemen hemen bütün istekleri yerine getirilmiştir.  “Ne istediler de vermedik ki”!..  Parlamenter Sistemin Başkanlık Sistemine dönüşmesinin baş mimarı onlardır; Siyasal İslam’ı kurumsallaştırmışlar, Devlette kadrolaşmışlar ve kamu mallarını adeta yağmalamışlardır. 

                                                           
5https://tr.sputniknews.com/columnists/201902201037778921-chp-unal-cevikoz-s400-rusya-turkiye/  



AKP, bu örgüt ile yolunu ayrıldıktan sonra bile, Y-CHP ve İYİ Parti içerisinde yaşam alanı oluşturmaya çalışmaktadırlar.  Kaldı ki, FETÖ’nün bugüne kadar siyasi ayağı üzerine gidilmemiş olması, siyasette aktif olarak var olduklarının kanıtıdır. Dolayısıyla FETÖ’yü de siyaset arenası dışında göstermek hatalıdır.  Doğrusu: Bütün cemaatler ve tarikatların siyasetin içerisinde olduğudur.  Asıl siyaset dışında kalan CHP tabanıdır ve örgütsüz bırakılan Atatürkçülerdir.  Hal böyle olunca, İmamoğlu’nun makalesinde geçen; “siyaset tarafından dışlanmış kesimler” veya “siyasi olarak marjinalleşmiş olan topluluklar” ifadesi ile PKK ve FETÖ’nün kastedildiğini ileri sürmek ve bu makale ile İmamoğlu’nun “ülkesini Batı’ya şikâyet ettiğini” iddia etmek zorlama yorumlardır.  O “makale”nin ilgili cümlesinin orijinal metni ve İngilizceye tercümesi ile İngilizceden 
Türkçeye tercümesi elimizdedir.6  Kelimelere yeni anlamlar yükleyerek, cümlelerin anlamlarını değiştirmeye kalkışmak devrimcilere yakışmaz. Ayrıca, başka konularda söylenen doğru fikirlere olan inancı da sarsar.  Niyet okuma yerine, somut olgular üzerinden giderek kuşkularımızı daha etkili bir şekilde dile getirebiliriz:  Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının Deniz Baykal’a kurulan kaset kumpası sonrasında, CHP’yi işgal etmeleri üzerinden, 10 yıla yakın bir süre geçmesine karşın, CHP tabanı ciddi bir hareketlilik gösterememiştir.  AKP’nin 17 yıllık iktidarının devamını sağlayan, Laikliğin yok edilmesinden, Cumhuriyetin yozlaştırılarak “Başkanlık Sistemi”ne geçilmesine kadar, köklü bütün değişikliklerde iktidarın 
önünü açan Y-CHP olmuştur.7   İşin ilginç yanı, toprak bütünlüğümüzü tehlikeye atan “Kürt Açılımı”na karşı imiş gibi gözüküp, -açık çekle- en önemli desteği veren yine Y-CHP’dir.  

                                                           
6 Türkçesi: “Yıllardır siyaset tarafından dışlanmış kesimlerin yaşadıkları mahallelere gidip kafelerde, parklarda, 
sokaklarda, işe, okula ve camiye giderlerken vatandaşlarla bir araya gelip güvenlerini kazanmaya çalıştım, buluşup konuştum ve aramızda bir güven oluşmasına çalıştım.” İngilizcesi:” I walked huge distances during the campaign, building trust among communities that have been politically marginalized for decades by meeting them where they are — in cafes, parks and playgrounds, on their way to work, school and mosques.” İngilizceden tercümesi:” Kampanya boyunca çok uzun mesafelerde yürüdüm, onlarca yıl boyunca siyasi olarak marjinalleşmiş olan topluluklar arasında, bulundukları yerde, kafelerde, parklarda ve oyun alanlarında, işe giderken, okulda ve camilerde buluşturarak güvenlerini kazandım.” 
7 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr 



Başka bir deyişle, Büyük Ortadoğu Projesinin asıl eş başkanlığını Kemal Kılıçdaroğlu yürütmüştür.  Seyit Rıza ve Seyh Sait gibi Cumhuriyet düşmanlarını siyaset sahnesine Dersimli Kemal sürmüştür. Saidi Nursi gibi bir meczubu din adamı gibi sunmuştur.  CHP’yi, Y-CHP’ye dönüştürerek, “Tam Bağımsızlıkçı” antiemperyalist çizgisinden uzaklaştıran bu ekip, muhalefet yapmak bir yana, var olan cılız muhalefetin yeniden örgütlenmesinin önündeki en büyük engeli oluşturmuştur.  Bunların Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyetle sorunları vardır…  Üzerine ölü toprağı serpilip, “bonzai” içirilerek uyutulan, Atatürk İlkelerine yürekten bağlı milyonlar, ancak 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde silkinerek kendilerine gelmeye başlayabilmişlerdir.  “Millet İttifakı”nın yerel seçimlerdeki başarısı, Y-CHP’ye rağmen kazanılmıştır.  CHP’nin oylarındaki artış ihmal edilecek kadar düşüktür.  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sırasında ve sonrasında yaşananlar, İstanbul dışındaki seçmeni de ayağa kaldırmıştır.  “Dip Dalgası” olarak da tanımlanan bu başkaldırış, siyasi iktidarı ve ona payandalık yapan çakma muhalefeti de baş aşağı götürecek potansiyele sahiptir.  Koşullar, kendiliğinden gelişen bu haklı hareketin en ön safına Trabzonlu bir delikanlıyı, Ekrem İmamoğlu’nu yerleştirmiştir.  Seçimi kazanan İmamoğlu, mağdur edilmiş ve bu hali ile yıllardır ötekileştirilmiş kesimin sözcüsü konumuna yükselmiştir.  Doğu Karadeniz Bölgesi illeri Trabzon, Giresun ve Ordu’daki bayramlaşmaları, onun şahsına gösterilmiş teveccühten çok, siyasi iktidara ve Y-CHP yönetimine karşı tepki olarak değerlendirmek daha isabetlidir.  Yerel gazetelerin bu hareketi; “İmamoğlu Partisi” olarak göstermeleri, bu gerçeğin altını 
çizmek çabasından başka bir şey değildir.8   “Millet İttifakı”nın adayı konumunda bulunan İmamoğlu’nun, Y-CHP’nin kontrolü dışında hareket etme olasılığı vardır: İmamoğlu’nun yetişme tarzı tipik Karadenizli insanı gibidir; arkasına yığılan kitle antiemperyalisttir, Atatürk İlkelerine yürekten bağlıdırlar.  Bu ise Kemal Kılıçdaroğlu ile ABD’ye göbekten bağlı ekibinin işine gelmemektedir. Zira onların asıl görevi, muhalefet etmek değil, muhalefeti dizginlemekti. 
                                                           
8 http://www.kuzeyekspres.com.tr/imamoglu-partisi-18260yy.htm 



Bu yüzden İmamoğlu ile başlayan hareket, siyasi hayatlarının sona erme nedeni bile olabilir.  Bu nedenlerden ötürü, Y-CHP Genel Merkezinin çok acil olarak önlem alması gerekmiştir:  ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan’ın Milli Savunma Bakanımız Hulusi Akar’a tehdit mektubunu gönderdiği gün, İmamoğlu’nun makalesi de The Washington Post’ta yayınlanmıştır.  Verilen mesajı anlamak için diplomat olmak gerekmez.  ABD diyor ki: Türkiye’deki muhalefet hareketi de benim kontrolüm altındadır.  Bu tezini, yerel bir siyasetçi olan İmamoğlu’nun o “makale”sini yayımlayarak güçlendirmiştir.  ABD, şimdi de İmamoğlu silahını Türkiye’ye dayamaktadır.  Diyor ki; S-400 alımından vazgeçeceksiniz ve bize bağımlılığınız devam edecek!  Türkiye’ye karşı kullandığı dil, sömüren bir devletin sömürge yönetimine karşı kullandığı dildir.  Bu düşmanca bir tavırdır…  İşte tam da bu noktada İmamoğlu’na düşen görevler vardır: Atatürk İlkelerine yürekten bağlı olduğunu ve bağlı kalacağını vurguladıktan sonra, Rusya’dan S-400 alımının Türkiye’nin ulusal çıkarlarına uygun olduğunu açıklaması şarttır.  Şimdilik daha fazlasına ihtiyaç bulunmamaktadır.  Bugüne kadar yayınlanmış bir tek makalesi bulunmayan birinin ilk makalesinin Washington Post‘ta yayınlanmasında kuşku duyması gerekirdi.  Bunu yapmazsa, İmamoğlu’nun bu hareketteki yerini mutlaka başka birileri alacaktır…  Gelişmeler bu çerçevede değerlendirildiğinde; ABD’nin Y-CHP üzerinden İmamoğlu’na tuzak kurduğu söylenebilir.  Tuzak aynı zamanda Türkiye’ye kurulmuştur.  Hedef şahıs, NATO ve ABD politikalarını benimserse desteklenir, karşı çıkarsa ve tavrını Atatürkçü çizgiden yana koyarsa, o zaman siyaset sahnesinden silinmesi için ne gerekirse o yapılır.  ABD, oyununu bu kadar açık oynamaktadır…  Y-CHP Genel Merkezi ise ABD’den bağımsız tavır belirleyemez! 



Bunu Muharrem İnce olayından da görmek mümkündü: NATO’nun has adamı Dersimli Kemal, başkanlık yarışında CHP’nin en iyi adamı olarak İnce’yi sahneye sürerek, kendisinin yetersizliğini itiraf etmişti.  Buna rağmen, CHP Genel Başkanlığı koltuğunu bırakmamıştır.  Cumhurbaşkanlığına aday olmayarak koltuğunu koruma altına almıştır.  Çünkü kendisini oraya taşıyan güçlerin verdiği görev henüz sona ermemiştir.  Aynı şekilde, bugün için İmamoğlu’nu da potansiyel rakip olarak görmektedir. Koltuk yine tehlikededir.  Koltuğu kurtarmak için hiç tereddütsüz İstanbul Belediye Başkanlığını AKP’ye bırakabilir.  Türkiye’den yana olan İmamoğlu’ndan, en kolay kurtuluş yolu budur.  İmamoğlu, ABD’den yana ise, o zaman zaten başka bir “Müftüoğlu” bulmamız gerekecek!..  Bu arada İlker Yücel’e de hak verip, kendisinden özür dileyeceğiz…  Biz biraz daha devam edelim:  Y-CHP Genel Merkezi, ABD güdümünü kabul etmeyen İmamoğlu’na karşı önlem alamazsa, yükselmekte olan dip dalgası Dersimli Kemal ile emrindeki işgal mangasını pek yakında altına alabilir.  İmamoğlu, yeter ki tercihini Türkiye’den yana yapsın, gerisini Türk halkı başarabilir.  Kabul etmek gerekir ki, koşullar İmamoğlu’nu Türkiye’nin hayati sorunlarına karar verecek önemli bir noktaya taşınmıştır.  Muhalefet için bu bir şanstır; doğru değerlendirilmesi gerekir.  İmamoğlu, ABD politikalarına teslim olursa ne olur?  Zulme başkaldıranların siyasetteki rota arayışı devam eder kuşkusuz.  Teslim olmazsa eğer, CHP’yi geri alma şansı doğmuştur.  CHP ile işimiz çok daha kolaydır, zira orada başımızda yine Mustafa Kemal Paşa olacaktır…



  
TULUAT!.. 
İstanbul Müftülüğü’nün resmi internet sitesine göz attım. 
“Gençlik Koordinatörlüğü” diye bir birimi yok.1   Olmayan bu birimin acayip faaliyetleri var. 
Tarih: 28 Nisan 2019. 
İstanbul Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü; “Gençlerimizle Sabah Namazında Büyük Çamlıca Camii’nde Buluşuyoruz” etkinliği düzenledi. 
Beklenen katılımı sağlayamadıkları için imam ve din görevlilerinin yazılı 
savunmaları alınmaya başlandı.2   Bu hayali “örgütün” arkasında kimlerin olduğunu ben nereden bileyim!.. 
*** Neyse biz yine de irdeleyelim: 

                                                           
1 https://istanbul.diyanet.gov.tr 
2 https://www.milligazete.com.tr/haber/2570740/camlicaya-gelemeyenler-savunmaya-cagriliyor 



Yazılı savunmalarını vermeleri istenen imam ve din görevlilerinin; görevli oldukları camilerdeki görevlerinin yapılması için, camilerinin anahtarlarını cemaatlerinin en yaşlı üyelerine bırakıp Çamlıca Camii’ne mi koşmaları gerekirdi? 
Bunu yapmadıkları için hakkında “idari soruşturma” başlatılması ne kadar adaletli diye sormuyorum. 
Zira bugünlerde “Üçüncü Adalet Reformu” açıklandı, bu olayı kapsar mı onu da bilmiyorum! 
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu’nun “dolmaz” dediği Çamlıca Camii’ni doldurarak ne ispatlanmaya çalışılıyor acaba? 
Siyasetin tam ortasında bulunan İstanbul Müftülüğü, bu soruya cevap vermekten daha fazla kaçamaz… 
Siyasi iktidarın İstanbul Müftülüğü üzerinden, dini siyasette alet etmesinin ve acımasızca kullanmasının utanmazca tertiplenmiş bir örneğini yaşadık. 
Hasıl olan sevabı dilediğiniz gibi dağıtabilirsiniz. 
Küfür yasaktır… 
*** Tarih: 1 Haziran 2019. 
Bu defa Diyanet İşleri Başkanlığı doğrudan işin içerisine girmiş.3   Şansa bırakılacak gibi bir iş değil! 
Yenikapı’da 313 bin kişilik teravih namazı tertip etmişler. 
Sebep olarak da İstanbul’un fethinin 566. yılını gösteriyorlar. 
Bence son derece inandırıcı ve gerekli. 
23 Haziran Seçimi ile bir ilgisi yok tabii ki! 
Peki, bir yıl önce, yani fethin 565. yılında, bu “kutlu ibadet” yapıldı mı acaba? 
Yapılmadı, biliyorum. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=uu2WpBs7h9E 



567. yılında yapılacak mı? 
Bugünden o da belli değil ama büyük olasılıkla yine yapılmayacaktır… 
*** 
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, açık havada “enderun usulü”4 teravih namazına tüm Müslümanları çağırmış!..  İftar sonrası kılınacak teravih namazına gelecek olanlara “iftariyelik” de dağıtılmış. 
Normalde 22.00’de başlaması gereken teravih namazı için ancak 23.00’de saf tutulabilmiş.5  Beklendiği gibi teravih namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş kıldırdı. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dua öncesinde; “unutur ve yanılırsak bizi cezalandırma” yakarışını 
da içeren Bakara Suresi’nin 285 ve 286. ayetlerini6 okudu.  Amin… 
Daha sonra imam cübbesini çıkartıp, fötr şapkasını giyen Reis: 
“Burası İstanbul, bir diğer adıyla İslambol. Burası Konstantinapol değil ama burayı böyle görmek isteyenler var. Böyle görmek isteyenlere karşı 22 günümüz var” dedi. 
Bütün mitinglerinde tekrar ettiği: 
“Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız diyerek yola devam edeceğiz” sözlerini söylemeyi de 
ihmal etmedi…7 *** Tarih:1 Haziran 2019. 
YSK’nın 250 sayfalık hukuka aykırı kararı ile mazbatası elinden alınmış olan Millet İttifakı’nın seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Beylikdüzü Beylik 
Pazarı’nda 15 bin kişi ile birlikte orucunu açtı.8   İmamoğlu, israfa karşı bir şeyler söyledikten sonra, “adaletli olun” öğüdünde bulunan Maide 
Suresi’nin 8. Ayetini9 Arapça okudu. 
                                                           
4 https://www.diyanethaber.com.tr/ramazan/enderun-usulu-teravih-nedir-h5962.html 
5 https://indigodergisi.com/2019/06/istanbul-yenikapi-300-bin-kisi-enderun-teravih-namazi/ 
6 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Bakara-suresi/292/285-286-ayet-tefsiri 
7 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/yenikapida-enderun-usulu-teravih-namazi-kilindi-41233435 
8 https://www.gercekgundem.com/galeri/siyaset 
9 https://www.gercekgundem.com/galeri/siyaset 



 Ardından Türkçe anlamını söyledi tabii… 
*** İmamoğlu’nun, din bilgisi ve ibadet konusunda Reis’ten aşağı kalır yanı yok. 
Bu çok açık ve net olarak görülüyor zaten. 
Reis’in telaşı da bundan değil mi? 
“Rizeli siyasetçi Recep’in elindeki en önemli silahı, bu çocuk aldı” diyebiliriz artık. 
Bu gerçeği Reis de kabul ediyor ki, İnönü ile Kılıçdaroğlu’nun yakasını bıraktı. 
Belli ki, bundan sonrası için kendisine rakip olarak Ekrem İmamoğlu’nu alıyor… 
Bu tespit, AKP’nin baş aşağı gidişinin işaret fişeği gibidir… 
*** Duruma ihtiyatlı yaklaşan az sayıdaki Atatürkçülerin dışında, İmamoğlu hemen her kesimden destek alabiliyor. 
Bu yüzden İstanbul seçimlerini ikinci defa kazanacağına kuşku yok… 
Cemaat Şeyhleri ile poz veren Binali Yıldırım, Ekrem’in parlayan yıldızını söndüremez artık. 
Kürtlerin oylarını almak için söylendiği çok belli olan Selahattin Demirtaş’ın diline övgü bile aleyhine döndürülemiyor. 
Ekrem’i fotomontaj hilesi ile FETÖ lideriyle birlikte gösterilme çabaları ise karşı tarafın ne kadar acz içerisinde olduğunu gösteriyor… 
*** Demokratik, Laik Cumhuriyet’e inanan milyonlar için bazı sorular hala ortada duruyor: 
İmamoğlu ne kadar CHP’lidir? 
Yoksa Y-CHP’nin kontrolünde mi yürüyor? 
Seçildikten sonra acaba bağımsız hareket edebilecek mi? 
Bu soruların yanıtları şimdilik bilmiyor. 



Bekleyip göreceğiz… 
*** Bildiğimiz tek bir şey var. 
O da şudur: 
İki taraf da alabildiğine din ve dince kutsal sayılan değerleri sömürüyor. 
Bu siyaset tarzı, laikliğe kesinlikle aykırıdır ve benimsenemez. 
Geçmişte bu şekilde propaganda yapan siyasi partiler, Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılmıştı.. 
Anayasa Mahkemesi’nin, Anayasa değişiklikleri ile Cumhurbaşkanı’na bağlanıp, hukuken kapatılmasından sonra, böyle bir şey beklediğimiz de yok zaten… 
Ama ülkeyi bu noktaya getirenleri biliyoruz. 
Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: 
Önümüzde “tuluat”10  türü bir tiyatro oynanıyor.  Ne yazık ki, nasıl sonuçlanacağını oyuncular da bilemiyor… 

                                                           
10 https://www.turkcebilgi.com/tuluat 



  
MUHALEFET=KONU MANKENİ!.. 
YSK’nın 250 sayfalık kararını okuduktan sonra, 23 Haziran akşamı yaşanacakları görür gibi oldum. 
Biraz sonra anlatacağım. 
Benim gibi düşünen çok kişi ile konuştum. 
İmamoğlu için: 
“Seçimi kazanabilir ama mazbatayı alamaz” diyenler çoğunlukta… 
Nedenini şöyle açıklıyorlar: 
AKP, İstanbul’dan vazgeçemez. 
Ankara’yı da yağmalamışlar ama İstanbul başkadır… 
İstanbul’da korkunç rant var… 
*** 
Bu defa ne bahane ileri sürecekler bilemem! 



Hangi gerekçe ile seçimleri iptal edecekler? 
Bu konularda fikir yürütmek çok zor. 
Bu defa Şeytanın aklına gelmeyecek olaylar yaşayabiliriz. 
Aklıma bir şey gelmiyor doğrusu. 
Benim gibi düşünenlerin de gelmiyor belli ki. 
“Kesin bir şeyler yapılmıştır” gibi bir şeyler yapılacak gibime geliyor!.. 
*** 
En köklü çözümü biliyorum. 
Söylesem ciddiye alınır mı bilmem. 
Söylüyorum işte: 
İstanbul için ülkeyi savaşa sokmaya değmez. 
Olağanüstü hal ilanı da gerekmez. 
Bu iş Reis’in iki satırlık yazısı ile çözülür: 
Çıkartsın bir Kanun Hükmünde Kararname; bağlasın İstanbul Büyükşehir Belediyesini kendisine. 
Olsun bitsin. 
Hiç değilse hukuka olan güven zedelenmez… 
*** 
Bu çözüm karşısında muhalefet ne yapabilir? 
Bir ihtimal, o kararnamenin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvururlar. 
Yürütmenin durdurulması isteminde de bulunur mutlaka. 
Sonunda; Kararnamenin Anayasa’ya aykırı olmadığına karar verilir… 



Ardından: 
“Çete” sözcüğü ile süslenmiş bir iki sert cümle. 
Hepsi o kadar. 
Belki, Ankara’dan İstanbul’a bir defa daha yürünür. 
Yolların yürümekle aşınmayacağı bir kez daha görülür.. 
Ortalık durulur… 
*** 
AKP’nin başvuru dilekçesinde neleri ileri sürdüğünü gerekçeli karardan öğrendim: 
“Seçimim neticesine müessir olaylar ve haller sebebiyle, seçimlerin iptali ile yenilenmesini” istemişler meğer. 
Yüksek Seçim Kurulu 250 sayfalık kararında bir satır bu konuya ayırmamış. 
Hangi olaylar seçimin sonucuna etki etmiş, tespit edilememiş! 
Yüksek Seçim Kurulu’nun derdi: 
“Kanun ve usule aykırı tüm işlemlerin seçimin sonucunu doğrudan şüphe altında bırakacak nitelikte etki yaptığından ve seçimlerin dürüstlüğüne gölge düşürdüğünden, kamuoyu vicdanının seçimlere yönelik güven duygusunun devamı için …seçimlerin iptalinin gerekli olduğu…” imiş… 
YSK bir yargı organı değil. 
Ama kararları kesindir. 
Üyeleri yüksek yargıçlardan oluşuyor ama kanıtlara göre değil, “şüphe” üzerine karar verebiliyorlar. 
Yukarıdaki cümleyi gerekçeli karardan aldım. 
İnanmayan aşağıdaki 1 nolu bağlantıyı açıp baksın…  
                                                           
1 https://www.ntv.com.tr/galeri/2019-yerel-secim/ysknin-gerekceli-kararinin-tam-metni 



Gördüğünüz gibi Kurulun korumak istediği değer: 
“Güven duygusunun devamı” imiş! 
Peki, seçimi iptal ederek, seçimlere yönelik güven duygusu pekiştirildi mi? 
Bu soruyu herkes kendine sorsun, yanıtını yine herkes kendine verecek!.. 
*** 
Bunlar ne ki? YSK daha ne cevherler yumurtlamış: 
“Gerçek durumu tespit edilemeyen 300 binden fazla şüpheli oy kullanıldığı”nı anlamışlar. 
Hem gerçek durumu tespit edememişler, hem de bu oyların şüpheli olduğunu anlamışlar, iyi mi? 
Ne akıllı adamlar ama! 
Peki, diğer şüpheli olmayan oyların gerçek durumunu, yani şüpheli olmadıklarını nasıl anlamışlar acaba? 
Bu konuda akla yatkın ve seçmenin anlayabileceği basitlikte bir şeyler söylemek gerekmez miydi? 
Eskilerimizin: 
“Zırva tevil götürmez” derlerdi…2  Bu yüzden olsa gerek, ayrıntıya girilmemiştir… 
*** 
YSK kararının Değerlendirme Bölümü’nde: 
“13 Mart 2018 tarihindeki kanun değişikliğinden sonra Türkiye’de iki seçim yapılmıştır. Bunlardan ilki 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimidir. Bu seçim sonucunda sandık kurulu başkanlarının kanuna aykırı olarak belirlendiği yolunda bir itiraz intikal etmediğinden, Kurulumuzca bu konuda bir değerlendirme yapılmamıştır” denilmiştir. 
Bu cümleleri okuyanlar da sanır ki, bu yönde bir itiraz gelseydi gereği yapılacaktı. 
                                                           
2 https://www.atasozlerianlamlari.com/Harf/Z-27/Atasozu/zirva-tevil-goturmez/ 
 



Halbuki AKP’nin başvurusundan sonra, CHP de aynı (sandık kurullarının yasaya aykırı olarak oluşturulduğu) gerekçesiyle İstanbul’daki; ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtar seçimlerinin de iptali için başvuruda bulunmuştu. 
Bu başvuru reddedilmiştir. 
Bu karar ortada dururken, Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline gerekçe yazmak kolay değildir tabii… 
*** 
İşin bir diğer ilginç yanı aynı seçim kurullarının 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçiminde görev yapmış olmasıdır. 
Bu karara göre, o seçimlerin de iptali gerekir. 
Bunun için kimsenin başvuruda bulunmasına gerek yok. 
YSK, görevi gereği re’sen bu incelemeyi yapabilir… 
YSK’nın dayandığı “…kanuna aykırı olarak belirlenen sandık kurulu başkanlarının yaptıkları iş ve işlemlere itibar edilemeyeceği, bu durum sonuca etkili kabul edilmiştir” gerekçesine göre, Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri kesinlikle geçersizdir… 
Demek istiyorum ki; Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri de yenilenmek zorundadır!.. 
Karar öyledir… 
*** 
Beşi siyasi parti temsilcisi 7 üyeden oluşan sandık kurullarında; başkanın kamu görevlisi olmamasının seçimin sonucunu nasıl etkilediği açıklanamamıştır. 
Siyasi iktidar tarafından oluşturulan ilçe seçim kurulları ile iktidarın atadığı kaymakamların hazırladığı ve seçimlerin iptaline neden olabilecek sandık kurulu başkanlarının bir kısmının kamu görevlisi olmaması şeklindeki usulsüzlük nedeniyle, hakkında işlem yapılan kaymakam ve hâkim var mıdır? 
Bekleyelim bakalım olacak mıdır? 
Bu durumda şunu söylemek mümkündür: 



Siyasi iktidar kendi hukuka aykırı işleminin sonucundan yararlanıyor, muhalefet ise bu durumun meşrulaşması için konu mankenliği yapıyor… 



  
SELAMETLE!.. 
16 Mayıs 1919 günü İstanbul’dan denize açıldılar. 
Bandırma Vapuru ile Samsun’a doğru 3 gün sürdü yolculukları. 
Karadeniz’in dalgaları; 24 er ve erbaş ile 22 subaydan oluşan karargâhı, bebek gibi korudu, geceleri hırçın dalgaların kollarında sallandılar. 
19 Mayıs’ta Samsun’dan başladıkları büyük yürüyüş; 3 yıl, 3 ay, 23 gün sonra İzmir’de noktalandı. 
Başımızda Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal Paşa vardı. 
Yemin ederim ben de aralarındaydım! 
Onlar göçüp gitti bu dünyadan ben kaldım… 
*** 
Aylardır konuştuğumuz “beka sorunu” biz Türkler için 1919’da gerçekten vardı. 
“Beka” sözcüğünün, 1 ve 9 rakamları olmadan yapılan tarifi, yeterli olamaz artık. 



”Umumi manzara” tam da Paşanın anlattığı gibi korkunçtur yine: 
O günlerde; yoksulluk, hastalık ve hayal kırıklığı kartopu gibi büyüyerek üzerimize geliyordu. 
16 Mayıs günü, galip devletlerin savaş gemileri İstanbul Boğazı’nda gövde gösterisi yaparken, Paşa kurtuluş için bir yol arıyordu. 
Anadolu’ya geçmek için durmadan kafa yoruyordu. 
İngilizlerin öncülüğünde hareket eden İşgal Kuvvetlerinin, Sevr Anlaşması ile yetinmeyeceğini çok iyi biliyordu. 
Kimi zaman “Mülk”, bazen de “Devlet” olarak tarif edilen Saltanatı kurtarmak için, Padişaha öneri üzerine öneri geliyordu… 
O da çaresizdi kuşkusuz!.. 
*** 
O günlerde, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Pontus Çeteleri azdırılmıştı. 
Arkalarında kimler vardı biliyorduk. 
Türk köylerine saldırıyor, sivil halkı katlediyorlardı. 
Topal Osman gibi az sayıda yerel direnişçi, bu çetelerle baş etmeye çalışıyordu. 
İstanbul’a demir atan İşgal Kuvvetleri Komutanlığının, bu durumu “asayişsizlik” olarak değerlendirip, işgali genişletmeyi planladığı açıktı. 
Orduların terhisini bile kabul eden Osmanlı Hükümeti, elindeki az sayıda jandarma ile güya asayişi sağlayabilecekti. 
Aksi halde; asayişsizlik yaşanan ve Gayrimüslimlerin can güvenliği bulunmayan her yer işgal edilecekti. 
Karadeniz için Samsun Limanında bir gemi dahi hazırda bekliyordu… 
*** 
İstanbul Hükümeti, “Devlet”i kurtarmak için en parlak subayını göreve çağırdı. 
Mustafa Kemal Paşa’dan, Müslüman yerel direnişçileri etkisiz hale getirmesi istendi. 



Paşa, bu işe pek sevindi! 
Aklından geçenleri hayata geçirebilirdi artık. 
“Emriniz başım üstünedir” dedi. 
Görev emrinin yazılmasına bizzat katıldı: 
Harbiye Nazırı Abuk Ahmet Paşa ve Genelkurmay İkinci Başkanı Kazım Paşa ile birlikte hazırladıkları fermanda yazılı yetkileri, olabildiğince geniş tutmaya çalıştılar. 
Harbiye Nazırı, taslağı imzalamaya çekindi: 
“Padişah bunu benim hazırladığımı öğrenirse kellemi uçurur” dedi. 
Mührü masanın üzerine bırakıp, dışarı çıktı. 
“Siz mührü basarsınız” diye de yol gösterdi… 
Paşalar, mührün üstündeki imza yerine “selametle” yazdılar… 
*** 
Bu nedenle, o fermanda Ahmet Paşa’nın imzası yoktur. 
Padişahın onaylaması ile “irade-i seniyye” ortaya çıktı. 
Mustafa Kemal Paşa artık 9. Ordu Müfettişidir. 
Görevi: 
“Türk çetecileri” etkisiz hale getirmektir!.. 
Moda deyişle söylüyorum: 
“Burası çok önemlidir”!.. 
9. Ordu Müfettişliğine verilen görevler arasında: Anadolu’daki dağıtılmamış orduları dağıtmak, silahları toplamak ve direniş şuralarını kapatmak da vardı… *** 
İşgal Kuvvetleri Komutanlığı Mustafa Kemal’den şüphelendi. 



Ama biraz geç kalmışlardı. 
O, arkadaşları ile birlikte Karadeniz’e çoktan açılmıştı. 
Karargahı denizde batırmayı düşündüler. 
Paşa haberi aldı, Bandırma Vapurunun kaptanına sahile yakın yüzme emrini verdi. 
Bir şey olmadı… 
Samsun’daki komutana tevkif emri verdiler; siyah kalpaklı Kuvayı Milliyeciler anında limana yığıldılar. 
Onu da başaramadılar…. 
*** 
İşin rengi belli olmuştu artık… 
Paşa da kafasında yoğurduğu fikirleri bir sıraya koyup uygulamaya başladı: 
Türk çetecileri etkisiz hale getirme yerine, tam aksini yaptı. 
Onlara vatanı ve milleti savunma görevini verdi… 
Kelleyi koltuğu aldığı buradan belli değil mi? 
Askeri ve Mülki amirlerle irtibatını hiç kesmedi; sürekli fikirlerini sordu, onları aydınlattı. 
Telgraf hatlarını örümcek ağı gibi kullandı. 
Halkı, işgale karşı direnmeye çağırmakla kalmadı, müdafaayı hukuk cemiyetlerini Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Cemiyeti çatısı altında topladı. 
Türk halkı, yavaş yavaş örgütleniyordu, örgütün bir de başı vardı… 
*** 
Mustafa Kemal Paşa, Kurtuluş Gününe kadar en kritik görevleri, padişahımız efendimizin etkisiz hale getirilmesini buyurduğu o, eşkıya denen çetecilerle yürüttü. 
Onları yüreklendirdi, aydınlattı ve örgütledi… 



Türk halkını onun duruşu ayağa kaldırdı… 
*** 
Sonrası tarih kitaplarından öğrendiğiniz gibidir: 
Sevr haritası yırtılıp tarihin çöplüğüne atıldı. 
Misakı Milli ile çizilen yeni Türkiye Haritası Lozan’da masaya sürüldü. 
Kibirli diplomatların “restleri” görüldü. 
Osmanlı’nın küllerinden doğan Türkiye Cumhuriyeti adlı yeni devleti, bütün dünya tanımak zorunda kaldı. 
Yemin ederim; o günün koşullarında, bu kadarı olabileceklerin en fazlasıydı… 
*** 
Aradan tam olarak bir asır geçti. 
ABD öncülüğündeki emperyalistler; yine gözlerini Anadolu’ya ve Mavi Vatanımız üzerine diktiler. 
On yıllar içerisinde devşirdikleri hain işbirlikçileri, PKK adı altında toplayıp, “kara gücü” yaptılar. 
Kurtuluş Savaşı’nda omuz omuza çarpıştığımız Kürtlerin torunlarını aldatıp, üzerimize saldılar. 
Yüce dinimizi, emperyalizmin eline silah olarak veren ve Türk halkının dini duygularını alabildiğine sömüren Fetullah Gülen gibi din adamları yetiştirdiler. 
Sonra bu kuvvetleriyle, Ordumuza ve yurtsever aydınlarımıza kumpaslar kurup, darbe yapmaya kalktılar. 
Özetle: 
100 yıl önceki düşmanlarımız yine sahne aldılar… 
*** 
Doğu’da “Ermeni Devleti”, Güney Doğu’da “Bağımsız Kürdistan”ı kurmaktan hiç vazgeçmediler. 



Doğu Akdeniz’de münhasır ekonomik bölgemizde hidro-karbon kaynaklarını arayan koalisyon, 100 yıl önce “kapitülasyon” imtiyazı olan asalaklardan farklı değildir. Ege’de adalarımızı işgal ettirenler, GKRY’yi AB’ye kabul edip düşman cephesini genişletenler, Lozan’daki taleplerimizi ceplerine atanların torunlarıdır. 
İşin kötü yanı, düşmanla işbirliği içerisinde olanlar 1919’dan daha fazladır… 
*** 
Bugünkü “beka sorunumuz” 100 yıl öncekinden daha risklidir. 
O gün başımızda Mustafa Kemal Paşa vardı. 
Bugün “Allah’a emanet” bir hükumet. 
17 yıldır varlık gösteremeyen Ana muhalefet ise kitlelere güven vermiyor. 
Yavru muhalefet, iktidar partisine monte olmuş; ne yaptığını kendi bile bilmiyor… 
*** 
Neyse ki, yeterli tecrübemiz ve bir de rehberimiz var. 
Tek sermayemiz de bu değil mi? 
Daha önce gittiğimiz yoldan yürüyerek, evvel Allah ikinci kurtuluşumuzu da gerçekleştireceğiz. 
Araçlarımız sık sık arızalansa da aldırış etmeyeceğiz. 
Yürüyerek başlıyoruz: 
“Dağ başını duman almış/Gümüş dere durmaz akar/Güneş ufuktan şimdi doğar/Yürüyelim arkadaşlar/Sesimizi yer gök su dinlesin/Sert adımlarla her yer inlesin, inlesin”…



 
YSK’NIN “FONKSİYON GASBI”!.. 
 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından iptal edilmesi üzerine başlayan tartışmalar bitecek gibi değil.  
YSK kararının gerekçesi tatmin edici bulunmuyor.  
Kurul, sandık kurulları üyelerinin kamu görevlilerinden seçilmemiş olmasını, seçimlerin iptal nedeni kabul etmiş, fakat bu durumun ne şekilde seçim sonuçlarını etkilemiş olduğunu açıklayamıyor.   Açıklamak bir yana, bu konuda elinde hangi kanıtlar olduğunu bile söyleyemedi.   3 valiz içerisinde getirilen belgelerin ne olduğunu getiren bile bilmiyor!  
Zor duruma düşürülen YSK’yı, TV kanallarında yandaş yazarlar savunmaya çalışıyorlar.   



Saçmaladıkça daha çok batıyorlar tabii ki…  
Madem seçimlerin iptalini gerektirecek bir kanunsuzluk hali vardı; neden ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlık seçimleri de iptal edilmedi?  
İptal edilen Büyükşehir Belediye Başkanlığı oy pusulaları da aynı zarftan çıkmadı mı?  
Pusulaların üçünü geçerli, birini geçersiz hale getiren olgu nedir?  
YSK, bu soruyu yanıtsız bıraktıkça, haklı olarak tartışmalar da sürüp gidecektir…  
***  
Yandaşların en çok sarıldıkları gerekçe: Diğer üç seçim için itiraz edilmediğidir.  
Bir bakıma, YSK’nın itiraz edilmeyen konuları kendiliğinden inceleyemeyeceğini vurguluyorlar.   
Bugünkü yazımızın asıl konusu bu husus olsun.  
CHP Milletvekili Muharrem Erkek bütün seçimlere itiraz ettikleri gibi, aynı sandık kurullarının Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görev yaptığını ileri sürüp, o seçimin de iptalini istedi…  
Belki geç kalındı ama haksız da sayılmazlar.  
YSK’yı kendi mantığı ile köşeye sıkıştıran bu çıkış karşısında, nasıl bir karar verileceğini tahmin etmek bile imkânsız değil…  
Reis, Birlik Vakfı’nın iftarında:  
“YSK onlar da sağ olsun haklı kararımızı teyit ettiler” diyerek1 bu konularda tek karar verici olduğunu ağzından kaçırdı.   
Anlaşılıyor ki, YSK, Reis’in kararını teyit etti!..  
YSK, onay makamı haline getirildi mi sonuç bellidir…  
*** 

                                                           
1 https://www.milligazete.com.tr/haber/2500369/cumhurbaskani-erdogan-ysk-sagolsun-kararimizi-teyit-ettiler 



  
Gelelim asıl konuya:  
YSK, itiraz konusu edilmeyen hususları re’sen inceleyebilir mi?   
İnceleyebilir ve incelemelidir tabii…  
Seçimlerin “kamu düzeni”2 ile ilgili olduklarına şüphe yok.   Doktrinde farklı anlatımlarla tanımlanan kamu düzenini, Yargıtay ihlal eden olgular üzerinden tanımlamış:  
“Ahlak ve dürüstlük kurallarını toplumun temel ilke ve yargılarını adaleti, ahlak anlayışını Anayasada yer alan temel hakları ciddi şekilde sarsan ve aykırılık oluşturan olaylar kamu düzenini ihlal eden olgulardır.”   
YSK’nın kararını, kamu düzeni ölçeğinde tartışmak mümkündür.  
O, şimdilik ayrı bir başlık olarak kalsın.  
Bundan başka bir tuhaflık daha vardır:   

4. madde Kurulun 7 asıl 4 yedek üyeden oluştuğunu söylüyor. 3   
Karar 7’e 4 çoğunlukla alındığına göre; iptal kararının alındığı toplantıya yedek üyeler de alınmış.  
Bu durumda yedek üyeler de “asıl” üye olarak görev yapmışlar.   Yasa koyucu “asıl” üye, “yedek” üye ayırımını neden yapmış?   
Son derece açıktır ki, asıl üyeliklerde boşalma veya mazeret nedeniyle toplantıya katılamama söz konusu olursa yerlerine sırayla yedekler çağrılır. 
  
                                                           
2 https://www.hukukdershanesi.com/wp-content/uploads/2018/06/Kamu-D%C3%BCzeni-Kavram%C4%B1.pdf 
3 MADDE 4 – (1) Kurul, yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel 
Kurullarınca kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye tamsayılarının salt çoğunluğuyla seçilir. 



YSK uygulama ile kanunun içeriğini değiştirmiştir.  
Bir bakıma Yasa Koyucu yerine geçmiştir.  
Bunun adı “fonksiyon gasbı”dır.   Bu durumun bir an evvel bir yargı organında tespit ettirilmesi şarttır.   
Verdikleri karar yok hükmündedir.  
***  
Şimdi de YSK’nın kamu düzenine aykırılık teşkil eden bir olguyu kendiliğinden ele alıp alamayacağını inceleyelim…   
Öncelikle YSK’nın görev ve yetkilerinin nelerden ibaret olduğunu görelim:   
YSK’nın görev ve yetkileri 7062 Sayılı Yasanın 6. maddesi ile 298 Sayılı Yasanın 14. 
maddesinde sayılmıştır.4    
Seçimin dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapmak ve yaptırmak, seçimin sonucuna etki edecek bütün yolsuzlukları inceleyip karara bağlamak, YSK’nın başlıca görevidir.   
Temel ölçü; yapılan yolsuzluğun seçimin sonucuna etki edip etmediğidir. 
                                                           
4 7062 Sayılı Yasa: 
MADDE 6- Kurulun görev ve yetkileri şunlardır: 1. a)Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak, … 1. d)Bu Kanunun uygulanmasına ilişkin konular ile görev, yetki ve sorumluluk alanına giren hususlarda prensip kararları almak ve diğer düzenlemeleri yapmak, 298 Sayılı Yasa MADDE 14- … 9. Seçimlerden sonra, kendisine süresi içinde yapılan, seçimin sonucuna müessir olacak ve o çevre seçiminin veya seçilenlerden bir veya birkaçının tutanağının iptalini gerektirecek mahiyette itirazları, altkurullara yapılan itirazların silsilesine ve sürelerine uygunluğunu araştırmaksızın inceleyip kesin karara bağlamak, … http://www.ysk.gov.tr/tr/ysk-gorev-ve-yetkileri/1493  



  
O halde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine etki eden yolsuzluğun -her ne iseler- ilçe belediye başkanlıkları, belediye meclis üyelikleri ve muhtar seçimlerine nasıl etkisiz olduğu açıklanmalıdır…   
YSK, kamu düzeni ile ilgili konularda şikâyet edilip edilmediğine bakmaksızın kendiliğinden gerekli incelemeyi yapıp, karara bağlamakla görevlidir.  
Seçim sonucuna etki eden yolsuzluk ortaya çıkartıldıktan sonra, YSK bir bütün halinde bu yolsuzluğun sirayet ettiği diğer seçimleri de iptal etmek zorundadır.  
Aksi halde, yolsuzluk yapılan seçimleri onaylama makamı durumuna düşer…  
***  
Kamu düzeni ile ilgili konularda yargı organları tarafların talepleri ile bağlı değildir:   Çocuğun velayeti ve iştirak nafakası ile ilgili bir konuda Aile Mahkemeleri, tarafların anlaşmalarına uymak zorunda değildir; kamu düzeni ile ilgili olduğu için, hâkim kendiliğinden araştırma yaparak, çocuğun yararını gözetecek şekilde, vicdanına göre kararını vermektedir. 
Mülkiyet hakkı, en fazla korunan hak olmasına rağmen, “kamu yararı” söz konusu olduğunda, kamulaştırma yapılarak bu hakka kolaylıkla el atılabilmektedir.   
Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.  
Bir çocuğun velayet ve nafaka durumunu, kamu düzeninden kabul eden yasa koyucunun, 22 milyondan fazla çocuğun geleceğini ilgilendiren seçimleri kamu düzeninden saymaması düşünülemez.   Dolayısıyla, YSK seçim sonuçlarına etki eden bir yolsuzluk tespit etmişse, bu yolsuzluğun sirayet ettiği diğer seçimleri de iptal etmek zorundadır.  
Ya da bu yolsuzluğun diğer seçimlere neden etkili olmadığını açıklamalıdır…   
***  
Vatandaşların, adalete ve demokrasiye olan inancının sarsılmaması gerekir. 
  



Bu yüzden YSK, seçimleri; tarafsız, şeffaf ve güvenilir bir şekilde yapmak zorundadır.   
Tüm oyların adil ve tarafsız bir şekilde değerlendirildiğine olan inancın sarsıldı mı, demokrasiye olan inanç sarsıldığı gibi Devlete olan güven de zedelenir.   
Böyle zamanlarda, düşman devletler bizim seçimlerle ilgilenmeye başlayarak, birlik ve beraberliğimizin bozulması için ellerinden geleni yaparlar…  
Herkes aklını başına devşirmelidir.  
Başka Türkiye yok… 



  
“GÖNÜLLER HUZUR BULACAK”!.. 
Reis, dayanamadı sonunda konuştu. 
Bu defa Cumhurbaşkanlığı sıfatıyla değil tabii. 
Genel Başkan sıfatıyla uyardı: 
“Dünyanın birçok yerinde yarım puan bir puan olduğu yerlerde bile seçimler bile yenilenmiştir. Niye? Gönüller huzur bulacak” dedi… Mesele bu kadar basittir yani. 
Gönüller huzur bulacak, o kadar! 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri yenilenip, sonuçlar açıklanınca, AKP’nin adayı bir puan fark ile seçimleri kazanırsa, gönüller huzur bulabilecek mi, yoksa seçimler tekrar yenilenecek mi?  Bence o zaman gönüller huzur bulacak! 
“Belediye işi gönül işi”dir.  Diyelim ki, seçimler tekrar yenilendiler. 
Bu defa da CHP’nin adayı yarım puanı ile seçimleri kazanırsa ne olacak? 



Gönüllerin huzur bulmayacağı kesindir. 
Tekrar seçimleri yenilemek gerekecektir!.. 
Ne zamana kadar mı? 
Gönüller huzur bulana kadar elbette ki… 
Belediye işi gönül işidir… 
*** 
Bugün hangi gönüller huzursuzdur acaba? 
Dilerseniz bir de ona göz atalım: 
Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker’in 28 Ocak 2019’da yazdığı hususun1 üzerinde o gün gereği gibi durulmadı.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tanıdık vakıflara aktardığı kaynak toplamının; 847 milyon 592 bin 858 lira, 27 kuruş olduğunu açıklamıştı.  Şimdi o yazının değeri daha iyi anlaşılıyor. 
Halkın paralarının hangi vakıflara aktarıldığını önemseyenler, (1) nolu dipnotu “tıklayıp” okusunlar. Gönüllerinin huzur bulacağına kalıbımı basarım! 
Diğerleri için bir şey diyemeyeceğim, zira onların gönülleri bu şekilde huzur bulamaz. 
Toker, 30 Ocak 2019 tarihli yazısını2 da bu konuya ayırmıştı.  O yazının da okunmasında yarar var. 
Gönlü huzur bulamayanları rakamlarla anlatıyor. 
Ne kadar da fazlaymışlar: 
Evet şu bildiğiniz meşhur vakıflara aktarılan paraları kuruşu kuruşuna yazıyor. 

                                                           
1 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/cigdem-toker/ibbden-vakiflara-hizmet-raporu-3288303/ 
2 https://www.sozcu.com.tr/2019/yazarlar/cigdem-toker/ibbnin-secilmis-vakiflara-destegi-3321490/ 



Meğer, Milletten toplanan vergilerle beslenen o vakıfların ticari faaliyetleri de var. 
Bu vakıflar, ticari faaliyetleri nedeniyle vergi mükellefi olmaları gerekirken; hükümetimiz tümüne vergi muafiyeti tanımış. 
Hem vergilerle besleniyorlar, hem vergi vermiyorlar… 
İyi mi? 
Vergi muafiyeti tanınan vakıfların sayısı çok fazla değilmiş, 265 kadar varlar. 
Yetmezmiş gibi bir de protokole dâhil edilmişler. 
Resmi protokol listesinin 18. sırasını onlara ayırdılar…. 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Ekrem İmamoğlu kazanınca; vakıflar, arpalarının kesilme tehlikesi ile karşı karşıya kaldılar. 
Birkaç tanesinin ismini veriyorum, diğerlerini (2) nolu dipnottan siz bakarsınız artık.                                      TÜRGEV, TÜGVA, ENSAR VAKFI, Önder İmam Hatipliler Vakfı, Okçular Vakfı vb… 
Say sayabildiğin kadar. 
İmamoğlu, bu vakıflara yapılan parasal desteği keserse, gönülleri huzur bulabilir mi? 
Bulamaz elbette! 
Bu nedenle de mutlaka İstanbul seçimleri yenilenmelidir derim… 
Benimki de çözüm işte! 
*** 
Alın size gönlü huzur bulamayan birileri daha: 
Antalya’nın Demre İlçesi Belediye Başkanlığını İyi Parti Adayı Okan Kocakaya kazandı. 
Başkan Kocakaya ile bir bankamatik memuru arasında geçen konuşma gazetelerde birinci sayfadan yayınlandı. 
Dinleyelim bakalım ne konuştular: 



Başkan: Nerede çalışıyorsun? 
Memur: Ben mi.. Bilmiyorum! Başkan: Hiç işe gelmiyorsun. 
Memur: Beni kimse aramadı ki. Başkan: Maaşını alıyorsun ama. 
Memur: Evet, maaşımı alıyorum… *** 
Bankamatik memurlarından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde kaç tane var biliyor musunuz? 
Ben de bilmiyorum. 
Ne yazık ki, Başkan Ekrem İmamoğlu da bilemiyor! 
Ankara’dakileri de Mansur Yavaş bilemiyor. 
Geçenlerde bir belediye meclis üyesinin talebi üzerine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının belediye ile ilgili verileri kopyalamasının yürütmesi durduruldu. Bir anlamda başkanın belediyenin sırlarını öğrenmesini engellediler. 
Mahkeme kararıdır, herkes bu karara uyacak. 
Buna kimsenin itirazı olamaz elbette! 
Bu nedenle İmamoğlu da karara uydu, “kozmik oda”ya girmedi! Kamuoyu, süreci dikkatli bir şekilde takip ediyor. 
Seçimler yenilenmezse yakında öğreneceğiz, bakalım Başkandan gizlenen bilgiler nelerdi. 
Bir an için düşünelim ki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde binlerce bankamatik memuru çalışmadan maaş alıyor. 
Ve yeni Reis, bunların arpasını kesmeyi düşünüyor. 
Böyle bir icraat gerçekleşirse eğer, gönüller huzur bulabilecek mi? 
Söyleyin Allah aşkına… 
Bulamazlar değil mi? 



O halde İstanbul’da belediye seçimleri yenilenmelidir… 
Ne zamana kadar mı? 
Gönüller huzur bulana kadar tabii ki… 
*** 
Reis, İstanbul seçimleri ile ilgili diyor ki: 
“ Düşünebiliyor musunuz 27 binden 28 binden 13 bine kadar bir sayıda oylar düşüyorsa, burada bir yolsuzluğun olduğu apaçık ortadayken bunu kovalamayalım mı? Bence de kovalamak lazım! 
Yolsuzluk bulundu ya! 
Gönüller bu şekilde huzur bulabilecekse kovalasın tabii ki… 



  
MHP, “DIŞ GÜÇLER” VE “OSMAN DAYI” !.. 
Reis’in temel sorunlarından biridir:  Meclis’te çoğunluğu kaybeden AKP, MHP’den karşıladığı milletvekili eksiğini diğer partilerden tamamlayarak Bahçeli’ye olan bağımlılığını ortadan kaldırabilir mi?  Samimiyetinden her zaman kuşku duyduğum MHP’nin, son zamanlardaki “anti Amerikancı” tutumu, Atlantik’i rahatsız edecek boyuta ulaştı mı?  Reis’in ortaya attığı “Türkiye ittifakı”na MHP’nin bu kadar sert tepki vermesinin geçerli bir nedeni olmalı.  Örneğin; Reis, ileride MHP yerine İYİ Parti’yi tercih ederse, Bahçeli bu duruma katlanabilir mi?  MHP’nin “Cumhur İttifakı” ile durdurulan parçalanma süreci, yeniden başlarsa, MHP’nin yöneticilerinin hali nice olur?  Bu korku yüzünden olsa gerek, Bahçeli “Türkiye ittifakı”nı duyunca adeta deliriyor! 



Bahçeli’nin “Türkiye ittifakı” önerisine; “Türkiye ittifakından bahsetmek kafamızdaki soru işaretlerini çoğaltmıştır. Bizim ittifakımız cumhurladır”1 şeklinde verdiği tepki, neyin nesidir?  Anlaşılan odur ki; Bahçeli, AKP ile kıydığı nikâhı ne pahasına olursa olsun sürdürmek niyetindedir…  *** Bütün bu gelişmeler AKP’nin geniş tabanlı bir “milli mutabakat hükümeti” arayışına girdiğini gösteriyor.  Geçekten de içerisine girdiğimiz ekonomik yıkımdan kurtulmanın iki yolu var:  Biri Atlantik Sistemine (IMF, Dünya Bankası vb. gibi finans kuruluşlarına) teslim olmak ki, bu halde, Türkiye’nin dış borcu 457 milyar dolardan2 500 küsur, belki de 600 milyar dolarlara çıkacak ve gelecek kuşaklara külliyetli bir borç mirası bırakılmış olacaktır.  Bu şekilde ancak günü kurtarmak söz konusu olabilir; yandaşlara makarna-kömür yardımını yapmak, yönetim kademelerinde görev alanların “lüküs hayat”larını sürdürmelerine ortam hazırlamak belki mümkün olabilecektir…  İkinci yol, gerçekçi ve ülke yararına olanıdır; gerekli ekonomik tedbirler alarak, derhal “üretim ekonomisine” geçmek, bunun için ihtiyaç duyulan “tekalif-i milliye emirleri” yayınlamak ve herkesin elini taşın altına sokmasını istemek, kolay verilecek karar değildir.  Milleti el ele tutuşturmayı başarıp, ekonomik seferberlik ilan edilebilirse; kısa zamanda ülke düzlüğe çıkabilir ve dışarıya olan bağımlılığımız en aza iner…  *** Bunun için bir milli hükümete ihtiyaç vardır.  Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi; iktidarıyla, muhalefetiyle her kesimi yurtseverlik sınavına sokacak.  “Milli koalisyon hükümeti”nde Meclis’te grubu olan partilerden başka, Meclis dışında kalan partilerin de yer alması şarttır.  Ancak o zaman “Türkiye ittifakı”nın bir anlamı olabilir.  Böylesine olağanüstü zamanlarda, hükümet dışında kalan parti, iktidara muhalefet yapma fırsatçılığını değerlendirebileceği ve buna bağlı olarak yapılacak ilk seçimlerde avantajlı duruma geçebileceği için, haklı olarak sorumluluğu taşıyanlar bu duruma izin vermezler. 
                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/1366276/AKP_Sozcusu_Omer_Celik__Kurul_ihrac_edecektir 
2 https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201809281035421960-turkiye-dis-borc/ 
 



Dolayısıyla, büyük koalisyonda külfete katlananlar, siyasi rantı da bölüşeceklerdir.  Böyle bir bölüşüm, ancak demokratik sistemde; eşit, adil ve gizli seçimlerle gerçekleştirilebilir.  Açıktır ki, demokrasinin yerleşmesi açısından da, “Türkiye ittifakı” önemli bir işlevi yerine getirecektir…  *** Düşünebiliyor musunuz?  AKP önderliğindeki bir hükümette; CHP, MHP, İYİ P, HDP, SP, VP, TKP, ÖDP vs. yer almış ve milli politikaların yaşama geçirilmesi için bir biriyle yarışırcasına uyumlu çalışıyorlar!..  Hayal gibi ama olmayacak şey değil.  Nitekim, özlenen o “büyük koalisyonun” ilk işareti İstanbul’dan geldi bile:  İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kararlar Daire Başkanlığı ile Özel Kalem Müdürlüğü’ne AKP döneminde işe alınanlardan ilk atamaları yaptı.  Olayı sunuş şekli ise son derece ilginç: ”Liyakat ilkesini hayata geçirdik” diyorlar.  Sınavlarda ve mülakatta unutulan bu ilkenin, yönetim değişikliğinden sonra, AKP’nin tavassutu ile işe girenlere uygulanması bayağı “adaletli” oldu!  Zaten başka seçenek de gözükmemektedir!  Sınavı kazandıkları halde, mülakatta elenenlere ise nasıl bir çözüm (iş) bulacaklar çok merak ederim.  CHP’lilerin açıktan belediyeye doldurulmasına hükümet asla izin vermez…  Belediye başkanları AKP’nin politikalarını uygulamaya mecbur kaldılar!  Bu şekilde fiilen uygulamaya giren AKP-CHP koalisyonuna, diğer partilerin katılması, yeni gelişmelere kapı aralanmış olacak.  “Türkiye koalisyonu”nda yer alan partilerin çoğunun, “Başkanlık Sistemi” nedeniyle, ilk seçimde Meclis dışında kalacağı açıktır.  Aynı şekilde, koalisyona katılmayanlar da siyaset sahnesinden silinip gideceklerine şüphe yoktur.  İşte bu tehlikeyi sezen dış güçler, yerli işbirlikçileri eliyle, müspet yönde oluşan ortamı sabote etmek için aklımıza gelmeyecek eylemler yapmayı, mutlaka planlamışlardır.  



Emperyalistler, işlerini şansa bırakmazlar…  *** İşte Kılıçdaroğlu’na yapılan linç girişimini de bu kapsamda değerlendirebiliriz:  Dersimli’ye o yumruğu atan inek hırsızı Osman Sarıgün, AKP üyesidir.3   Olaydan sonra kaçan “Osman Dayı” yakalandı ama tutuklanmadı.  AKP’den milletvekili ve belediye başkan aday adayı olan bazı zevat, Sarıgün’ü evinde ziyaret edip, elini öptüler ve hayır duasını aldılar.  Avukatlar, “Osman Amca”yı savunmak için safta esas duruşta bekliyorlar.  Bahçeli, Kılıçdaroğlu’nun ne yaptı da saldırıya uğradı sorusuna yanıt arıyor!  Reis, AKP’nin Kızılcahamam toplantısında, adeta Kılıçdaroğlu’nu olaylardan sorumlu tuttu; Osman’ım için ağzından tek kırıcı söz çıkmadı.  Demek ki, pek yakında “Osman Emmi”, çözümün anahtarı olarak sunulacaktır!..  *** Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı, ne ilk şehidimizdir ne de son olacaktır.  Kılıçdaroğlu’nun devirdiği çamlar da öyledir.  O halde bu ne iştir, “bu ne şiddet ne celal”?  Reis’in Osman’ı sahiplenmesinden yola çıkarsak, bu olayın, “Türkiye ittifakı”nı dinamitlemek isteyen “dış güçlerin işi” olduğunu söylemek mümkündür.  FETÖ’nün siyasi kanadı gibi, toplumsal infial yaratan böylesine kışkırtıcı eylemleri yapacak olanlar da AKP içerisinde aranmalıdır.  Dolayısıyla Reis’e rağmen, bir AKP üyesine, böyle bir eylemi yaptırmak imkânsız görünmemektedir.  Kim ne derse desin, elimizdeki veriler, hiç de yabancı olmadığımız o aşağılık tahrikin, dış kaynaklı olduğunu ve yerli işbirlikçiler eliyle sahneye konulduğunu göstermektedir.  Bu noktada göze batan bir husus da; Türkiye’yi yeniden “yabancı sermaye”ye mahkûm etmek isteyenlerin, AKP içerisinde Reis kadar etkili olduğudur…

                                                           
3 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-48003077 
 



  
BİR DÖNEM SONA ERİYOR!.. 
Çubuk’taki şehit cenazesinde o menfur eylemi kimler yaptı? 
Eylem “organize” miydi yoksa “spontane” mi? 
Bu soruların yanıtı, video kayıtlarından bellidir. 
Video kayıtları onlarca kişinin elinde var! 
Eyleme katılanların; kimliklerini, ne iş yaptıklarını, geçmişlerini, siyasi eğilimlerini ve bağlantılarını ortaya çıkarmak, Emniyet ve İstihbarat için sadece birkaç saatlik iştir… 
Elde edilecek bilgilerin, kamuoyuna açıklanması soruşturmanın selameti açısından ne kadar geciktirilecek onu bilemem. 
Eylemin “organize” olduğunu varsayarak; uluorta değerlendirmeler yapmanın veya çalakalem yazı yazmanın, eylemcilerin amacına hizmet edeceği açıktır… 
Kılıçdaroğlu; her ne kadar, sıcağı sıcağına yaptığı değerlendirmede; “Artvin’deki PKK saldırısının aynısı” şeklinde dedi ise de, ilk görüntüler, eylemin PKK-FETÖ işi olmadığını göstermektedir. 
Kılıçdaroğlu’nun güvenlik amacı ile götürüldüğü evin taşlanması, otomobilinin parçalanması ve sığındığı evin yakılmasının eylemcilere hatırlatılması, Sivas’taki Madımak Oteli yangınının bir benzerinin yaşandığını akıllara getirmektedir. 



Yorum yapmadan önce, şüphelilerin ilk ifadelerini beklemek en doğru hareket biçimi olsa gerekir… 
O halde, yetkililerden gelecek olan açıklamaları bekleyelim… 
*** Reis’in, birkaç gün önce yaptığı; “Dönem kızgın demiri soğutma, kucaklaşma, birlik ve beraberliğimizi yeniden perçinleme dönemidir”1 şeklindeki çağrıya, muhalefet partilerinin olumlu yaklaşması,2 Türkiye için bir dönüm noktasıdır.  O bakımdan bu konunun üzerinde durmak gerekir: 
Reis’in, sonuçlarından 17 yıldır yararlandığı “kutuplaştırma siyaseti”ni (polarizasyon), “Türkiye ittifakı” şekline dönüştürme önerisini, siyasette yumuşama aşamasına gelindiğinin açık bir işareti olarak kabul etmek gerekir. 
“Türkiye ittifakı”nın gerçekleşmesi, birlik ve bütünlüğümüzü pekiştireceği gibi önümüzdeki zorlukları daha kolay aşmamızda da en önemli basamak olacaktır. 
Türkiye’nin gündemini bu noktaya zorlayan, hiç kuşku yok ki, siyasetçilerin öngörüleri değildir. 
31 Mart yerel seçimlerinde halkın ortaya çıkan iradesi bu ittifakı 82 milyona dayatmıştır… 
*** 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde iktidarı yüzde 53.7 ile “Cumhur İttifakı”na veren 
Türk halkı, 31 Mart yerel seçimlerinde en büyük illerin yönetimini muhalefete vermiştir. 
Ortaya çıkan siyasi tablo, adeta bir zorunlu “koalisyon” gibidir. 
Siyasi iktidardan bağımsız icraat yapması mümkün olmayan yeni belediye başkanlarının, hükümet ile uyumlu çalışmaları kaçınılmazdır. 
Denebilir ki, Reis’in onay vermediği icraatları yapma olanakları bulunmadığı gibi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının onayını almadıkça personel istihdam etmeleri de mümkün gözükmemektedir. 
Dolayısıyla uzlaşma olmadıkça, muhalefetin yönetimindeki belediyelerin başarı şansları bulunmamaktadır. 

                                                           
1 https://odatv.com/insanoglu-hem-cahildir-hem-zalimdir…-18041956.html 
2 https://www.aydinlik.com.tr/turkiye-ittifak-ina-muhalefetten-destek-turkiye-nisan-2019-1 



Yerel yönetimlerin başarısız olmaları, genel yönetimi de etkileyeceğinden, siyasi iktidarın da başarısız kalması sonucunu doğuracağı tartışmasızdır. 
Bu nedenle siyasi iktidarın önünde, uzlaşmadan başka seçenek kalmamıştır… 
*** Türkiye’de “uzlaşma siyaseti”nin uygulamaya girmesi, bazı güç odakları ile onların yerli işbirlikçilerinin işlerine gelmeyeceğini söylemeye gerek yoktur. 
Türk halkını, siyasi açıdan bir araya gelemeyecek şekilde bölmek ve parçalardan birini yönetmek; yönetilen parça iktidarda olmasa bile, bir anlamda Türkiye’yi yönetmek değerindedir ki, ancak birlik ve bütünlük içerisinde hareket edilmesi halinde, emperyalistler bu avantajlarını yitirecektir. 
O bakımdan “uzlaşma siyaseti”nin birinci sıradaki düşmanı, dış güçlerdir. 
Kılıçdaroğlu’na karşı yapılan eylemi bu bağlamda değerlendirmek, çok da yanlış olmasa gerekir… 
*** Başka bir ifade ile söylersek; “Türkiye ittifakı”nın başarıya ulaşmasının önündeki en büyük engel, ABD ve AB‘dir. 
İki acı, fakat gerçek tespitimiz daha var: 
Birincisi; 15 Temmuz Darbe Girişimi ile karşı karşıya gelen AKP’nin, ABD’nin kontrol ettiği FETÖ’nün siyasi ayağı ile halâ hesaplaşma aşamasına gelememiş olmasıdır. 
Bunun nedeni, FETÖ’nün siyasi desteğine duyduğu ihtiyaçtır! 
İkincisi; CHP’nin, ABD’nin kara gücü olarak istihdam ettiği PKK/PYD’nin Meclisteki siyasi uzantısı HDP ile arasına mesafe koyamamasıdır. 
Bunun da nedeni, HDP’nin siyasi desteğine duyulan ihtiyaçtır! 
Sonuç olarak; hem siyasi iktidar, hem de ana muhalefet, belli ölçüde de olsa, Batı’nın kontrolü altında hareket etmekten kurtulamamaktadır. 
Bu da “uzlaşma siyaseti”nin yaşama geçmesinin önündeki en büyük engelimizdir… 
*** Çözüm vardır: 



AKP’nin FETÖ üzerinden elde ettiği siyasi destek CHP tarafından, CHP’nin HDP üzerinden elde ettiği siyasi destek de AKP tarafından sağlanırsa veya iki taraf da anlaşarak bu desteklerden vazgeçerse; “Türkiye ittifakı”nı kurabilecek ve bağımsızlık temelinde yeniden ve daha güçlü bir şekilde ayağa kalkmamız mümkün olabilecektir. 
“Türkiye ittifakı”nın yaşama geçmesi ile birlikte, “yandaş” olmaktan başka hiçbir özelliği olmayan, soruları çalarak kamu hizmetlerine girmiş; niteliksiz, liyakatsiz on binlerce “bankamatik memuru”nun, işsiz ve işlevsiz kalacağı da muhakkaktır. 
Buna karşılık, hak ettikleri halde yıllarca işsiz bırakılan pek çok kişinin, haklarına kavuşacağına olasılık dâhilindedir. 
Dolayısıyla “Türkiye ittifakı”nın, içerideki düşmanları dışarıdakilerden daha çoktur. 
*** İç ve dış şartların Türkiye’ye dayattığı “Türkiye ittifakı”na kimsenin burun kıvırmaya hakkı yoktur. 
Her şeyden önemlisi böyle bir ittifak; proje üretmeden, hizmet yapmadan, sadece kutuplaştırma üzerinden iktidara gelme ve iktidarını sürdürme dönemi için, sonun başlangıcı olacaktır. 
O bakımdan, AKP Genel Başkanının çağrısına, muhalefetin balıklama atlaması gerekmektedir. 
(İşaret etmek gerekir ki, bu noktada Bahçeli’nin negatif tutumu gerçekten ibret vericidir…) 
Sırası gelmişken, bugüne kadar AKP’nin acımasız bir şekilde yürüttüğü “kutuplaştırma siyaseti”ne aynı ağız ve söylemlerle verilen yanıtların, bu siyasete hizmet ettiğini vurgulamak gerekir. 
Zira kutuplaşma siyasetinin “başarılı” olması halinde; sağın tabanı yüzde 70 bandında, solun tabanı ise yüzde 30 bandında sıkışıp kalacağından, iktidar daima sağ partilerden olacaktır. Son Anayasa değişikliği ile geçtiğimiz iki partili “yeni rejimde” ise, iktidara gelebilmek için yüzde 50 artı bir şart olduğundan, solun iktidara gelmesi olanaksız hale getirilmiş bulunmaktadır… 
Bu nedenle, muhalefetten gelmesi gereken ittifak teklifinin, iktidar kanadından gelmesi tarihi önemdedir… 
Eften püften sebeplerle ziyan edilmemesi gerekir… 



  
81 İLİN ANKARA’YA YÜRÜYÜŞÜ!.. 
“Millet İttifakı” rejimi değişikliği getiren “Anayasa Referandumu” öncesinde tutarlı olamamış, sonrasında geçersiz oyların “geçerli” sayılması suretiyle tam hukuksuzluk yapılması karşısında, dik duramamıştır. 
Türkiye’nin her ilinden Ankara’ya doğru yürüyüş başlatarak, seçimin yenilenmesine kadar açlık grevi yapmayı bile göze alamamıştır. 
Böyle etkili ve sonuç alıcı bir eylem yerine, Ankara’dan İstanbul’a “Adalet Yürüyüşü” yaparak muhalefetin gazını almayı (ve PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP’yi meşrulaştırmayı) tercih etmiştir. 
Dolayısıyla, muhalefet sessiz sedasız rejim değişikliğini kabul ederek, bir anlamda iktidar ile “gizli ittifak” yürütmüştür. 
“Başkanlık Sistemine” geçme sonunda; gelecek olan değişikliklerin, Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen hükümlerine aykırılığı nedeniyle, Anayasa Mahkemesine başvurmayı bile becerememiştir. 
Ne yazık ki, tüm uyarılar -en büyük mahkeme halktır diyerek- duymazdan gelinmiştir. 
İktidara alternatif olmayan Y-CHP, genel başkanını Cumhurbaşkanı adayı gösterme yerine, parti içinde muhalif olan Muharrem İnce’yi aday olarak ileri sürüp, gerçekte göze batan bir muhalifinden kurtulmuştur. 
Bu uğurda rejimi feda edebilmiştir. 



Dersimli Kemal yönetimindeki Y-CHP, böyle basit hesapların ötesinde, ne yazık ki siyaset üretememektedir. 
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sandıklar açılmasından sonra muhalefet cephesinde yaşananları, “fecaat” sözcüğü bile anlatmaya yetmez… 
*** “Tek Adam Rejimi”ne geçildikten sonra, neleri yaşayacağımız üç aşağı beş yukarı belliydi. 
AKP’nin “Zillet İttifakı” olarak tanımladığı muhalefete, öyle kolay genel (veya yerel) iktidarı teslim etmeyeceği tahmininde bulunanlar asla yanılmadılar. 
Nitekim, 14 gündür İstanbul seçimlerini sonuca ulaştırmamak için direnen AKP iktidarı, kırk dereden su getirmekte bir beis görmemektedir. 
Şu gerçeği unutmayalım ki: 
AKP, 15 Temmuz’dan sonra NATO ile karşı karşıya gelmiş ve doğru olarak tercihini Avrasya’dan (ŞİÖ) yana koymuştur. 
Buna karşılık Ana Muhalefet Partisi Y-CHP (ve müttefikleri), AKP’nin (önceki) rolünü üstlenmeye gönüllü olmuşlar ve ABD’nin kara gücü olarak kullandığı PKK/HDP ile CIA’nın yardımcı istihbarat örgütü olarak istihdam ettiği FETÖ’ye kol kanat gerip, ABD’nin safında yerlerini almışlardır. 
Öte yandan; Türkiye, Suriye’de ABD ve müttefikleri ile namlu namluya gelmiştir. 
Hal böyle olunca muhalefet Türk ve Türkiye düşmanları ile aynı mevziiye girmiş gözükmektedir… 
Bu gerçekler göz ardı edilerek yapılacak olan analizler duyguların tatmininden başka hiçbir işe yaramazlar. 
*** Bu koşullar altında girilen seçimlerde; ileri görüşlülüğünü kaybetmeyen Türk halkı, yine de iktidar ile muhalefete birlikte çalışma (koalisyon) görevini vermiştir. 
Bu görevlendirmenin sonunda, başarı ve iyi niyet durumuna göre, bir sonraki seçimde iktidarın hangi ittifaka verilmesine karar verecektir… 
Çünkü kabul etsek de etmesek de “Parlamenter Rejim” sona ermiştir!.. 
Bir tespit daha yapalım: 



Devletin PKK ve FETÖ ile mücadelesinde; Y-CHP bu iki örgüte kol kanat germesine rağmen oylarını artıramamıştır. 
24 Haziran Seçimlerinde alınan yüzde 24 oranındaki oy, 31 Mart Seçimlerinde yukarıya çekilememiştir. 
“Kılıçdaroğlu doktrini” bir kez daha iflas etmiştir. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in, KHK ile görevlerine son verilen (PKK ve FETÖ mensubu) öğretmenleri, zabıta olarak istihdam edeceğini açıklaması, bu akılsızca yapılan işbirliğinin en çarpıcı son kanıtı olarak, ittifaka oy verenlerin yüreklerini kanatmaktadır. 
Açıktır ki, PKK ve FETÖ cephesinden gelen destek kadar, ittifakın tabanından oy kopmaları olmuştur. 
31 Mart Yerel Seçimleri sonunda Y-CHP’nin oylarının artmamış olması bunun en açık kanıtıdır… 
Gelelim AKP iktidarının durumuna: 
Muhalefetin düşman cephede yer alması ve Batı’nın desteğini alarak iktidara gelme düşü kurması, iktidara hukuk dışına çıkma hakkını verir mi? 
Hiçbir duraksamaya yer vermeden bu soruya “vermez” yanıtını verebiliriz. 
İktidarın son zamanlarda hangi konularda nasıl hukuk dışına girdiğine kısaca göz atalım: 
İktidar, yerel seçim takvimi açıklanmadan önce, YSK üyelerinin görev süreleri uzatmıştır. 
Reis, buna neden gerek duyuldu sorusuna: 
“Dere geçerken at değiştirilmez” yanıtını vermiştir. 
Hangi dere geçiliyordu da yeni seçilecek YSK üyeleri ile bu dere geçilemezdi? 
Yüksek Yargı üyelerinden seçilecek olan YSK üyelerinin, topu topu yedi yasa ile belirlenmiş bir mevzuatı1 uygulamalarında bir sorun yaşanacağını kabul etmek, en hafif tabiri ile fazlasıyla tecrübesi olan bu üyelerin, yargıçlık niteliklerinin “yetersiz” olduğunu ileri sürmektir. 
                                                           
1 Yüksek Seçim Kurulunun görev alanını belirleyen yasalar şunlardır: Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen 
Kütükleri Hakkında Kanun, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Siyasi Partiler Kanunu, Milletvekili Seçimi Kanunu, Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun, Anayasa Değişikliğinin Halkoyuna Sunulması Hakkında Kanun, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu. http://www.ysk.gov.tr/tr/mevzuat/liste 



Kaldı ki, yerel seçimlerde bu yasalar dörde inmektedir. 
Üyelerin görev sürelerinin uzatılması ile yeni seçilecek üyelerin; “seçilme hakları” ve onları seçecek üyelerin de “seçme hakları” ellerinden alınmıştır. 
Anayasa değişikliği yapılmadan, Anayasadan gelen bir yetkinin yasa değişikliği ile ortadan kaldırılması meşru kabul edilebilir mi? 
Elbette ki hayır! 
Anayasa değişikliğinin özenle tartışılmaktan kaçınılan “meşruiyeti” konusu, bir yana bırakılsa da bugünün tartışmasını, “YSK’nın meşruiyeti” üzerinden başlatmak gerekir… 
*** Bu noktada kendi meşruiyeti zaten tartışma konusu olan YSK, yasada yazılan “seçilme koşullarını” değiştirebilir mi? 
Bu sorunun da yanıtı “değiştiremez” şeklindedir. 
Zira YSK, yasa koyucu değil, yasaları uygulamakla görevli bir Anayasal kurumdur. 
O halde, mevcut yasalara göre aday olması sakıncalı olmayan kişilere, seçimi kazanmaları halinde, mazbatalarının verilmemesine hükmedemez! 
YSK; adayların Anayasa’ya ve diğer ilgili yasalara göre “seçilme yeterliliği” olup olmadığı tespit etmekle görevlidir. 
Aday olmalarında sakınca görülmeyenlere, kazanmaları halinde mazbatalarının vermemesi fetvasını vermek; siyasi partilere, adaylara ve seçmenlere “tuzak” kurmaktan başka bir anlama gelemez. 
Öte yandan, idare hukuku ilkelerine göre; mazbata “kurucu” olmayıp, “açıklayıcı” nitelikte bir işlem olmakla; seçilen adaylara verilmemiş olmakla, onların seçilmedikleri anlamına gelmez. 
Kurucu işlem seçimdir, seçilen kişi belediye başkanı olmuştur. 
Demek ki, YSK aday olmasında sakınca görmediği adaylara, mazbatalarını vermek zorundadır. 
“Son sözü YSK söyler” sözü, hukuki değeri olmayan siyasi bir söylemdir. 
Son sözü seçmen söyler ve söylemiştir. 



Seçilen bir adaya mazbatasını vermemek (veya seçilmemiş olan ikinci sıradaki adaya mazbatayı vermek,) “görevi kötüye kullanmak” suçunu oluşturur. 
Hiç kuşku yok ki, seçildikten sonra kesinleşmiş bir yargı kararı ile seçilme koşullarını kaybedenlerin mazbatalarını iptal etmek hukuken olanak dâhilindedir… 
*** Gazete ve televizyon haberlerinden öğrendiğimize göre; İstanbul’un Büyükçekmece ve Maltepe ilçelerinde, güvenlik kuvvetleri bazı adreslere giderek vatandaşlara hangi partiye oy verdiklerini sormuştur. 
Bu hareket Anayasamızın 25/2 maddesinin; 
“Her ne sebep ve amaçla olursa olsun kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz” hükmüne açıkça aykırıdır.2   Polisin vatandaşlara böyle bir soru sorması ile aynı zamanda Anayasanın 67/2. fıkrasında kabul edilen “gizli oy ilkesi” de çiğnenmiş olmaktadır.3   7062 Sayılı Yasanın 6. maddesinde 11 bent halinde sayılan YSK’nın görevi: seçimlerin “dürüstlük” içerisinde yapılmasını sağlamaktır.4   Seçimlerin Anayasa ve yasa kurallarına göre yapılmasını ve denetlenmesini yapmakla görevli YSK’nın, kuralları çiğnemesi, “hukuk güvenliği” sorunudur. 
Kılıçdaroğlu’nun “çete” olarak tarif ettiği YSK’dan, şimdi “adalet” dilenmesi ayrı bir çelişkimizdir. 
Böyle bir durum karşısında yapılacak olan iş bellidir: 
                                                           
2 ANAYASA Madde 25 – Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Her ne sebep ve amaçla olursa olsun 
kimse, düşünce ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; düşünce kanaatleri sebebiyle kınanamaz ve suçlanamaz. http://www.ysk.gov.tr/doc/mevzuat/dosya/1541/2709.pdf 
3 ANAYASA Madde 67 – Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız 
olarak veya bir siyasi parti içinde siyasi faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. (Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, (Değişik fıkra: 23/7/1995-4121/5 md.) Onsekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma haklarına sahiptir. Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. http://www.ysk.gov.tr/doc/mevzuat/dosya/1541/2709.pdf 
4 7062 sayılı Yüksek Seçim Kurulunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun; 
Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve dürüstlüğüyle ilgili bütün işlemleri yapmak veya yaptırmak, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili bütün yolsuzlukları, şikâyet ve itirazları incelemek ve kesin olarak karara bağlamak, http://www.ysk.gov.tr/tr/ysk-gorev-ve-yetkileri/1493  



Ankara’dan İstanbul’a doğru yapılan ve sonuç itibariyle PKK’ya yol açan “Adalet Yürüyüşü”nü Maltepe’den geri çevirmek gerekir. 
Bu defa yapılacak olan eylem; 81 ilin yurtseverlerini Ankara’ya doğru yürütmek ve bu haklı yürüyüşe terör örgütlerinin (PKK ve FETÖ) gölgesini düşürmemektir. 
Meşruiyet çizgisinden ayrılmayan böyle bir eylemi AKP’nin görmezden gelmesi olanaksızdır.. 
Ne var ki, Kılıçdaroğlu ile ekibini, yürüyüş kortejin en arkasına yerleştirmek ve inisiyatifi halkın ele alması şarttır. 
Zira en haklı eylem bile, onların önderliğinde kısa zamanda kuşkulu hale gelebilmektedir…



 

  
KOALİSYONA DOĞRU UÇAR GİDER “GÖVEL ÖRDEK”! 
Kabul etmek gerekir, 31 Mart Yerel Seçimleri sonunda ortaya çıkan tablo, AKP iktidarının temellerini sarstı. 
İstanbul, Ankara, Adana, Mersin ve Antalya gibi büyük şehirlerin muhalefetin eline geçmesi, siyasi dengeleri de değiştirdi. 
Demokrasiyi özümseyemedikleri için, başarısızlığı tolere edemeyen AKP’lilerin seçim sonuçlarını değiştirme çabaları, akıl almaz yöntemlerle devam ediyor. 
Sonuçların ortaya çıkmasından sonra, bir haftadan fazla zaman geçmesine rağmen, muhalefete mensup milletvekillerinin oy torbaları üzerinde yatmasını içimiz kan ağlayarak izliyoruz. 
Böyle bir tablo Türkiye adına utanılacak bir durum… 
*** Ne yazık ki, seçimleri selametle sonuçlandırması gereken kurullar, iktidarın etkisinde hareket ediyorlar. 
Yasaya uymayan itirazları reddetmeleri gerekirken, işleme koymaları Türkiye Cumhuriyeti’ne hiç yakışmıyor. 
Bugün yaşadıklarımız, biraz da son Anayasa Referandumunda yaşatılan “yasanın açık hükümlerine rağmen mühürsüz oyların geçerli sayılması”na benziyor. 



1961’den bu yana yürürlükte olan Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 112.maddesine göre: 
“…itirazlar gerekçesiyle birlikte tutanağa yazılır. …delil ve gerekçe gösteremeyenlerin itirazları incelenmez, bu sebeple incelenmediği tutanağa yazılır. … deliller itiraz dilekçesine eklenir. Gerekçesi ve delili olmayan yazılı itirazlar da incelenmez…” 
Yasa GEREKÇE ve DELİL diyor beyler! 
112. madde hükmü geçmişte doğru işletilmişti; gerekçesi ve delili olmayan itirazlar reddedilmişti. 
Şimdi ise “delilsiz” ve “gerekçesiz” olan bütün itirazlar inceleniyor. 
Neden? 
Amaç sadece AKP tabanını tatmin etmek olamaz elbette; sinekten yağ çıkartabilir miyiz düşüncesi daha egemen görünüyor. 
Bu defa çıkartamazsınız, çıkartamayacaksınız!.. 
Zira bugün yapılan iş, sandık başında itiraz edilmeyen hususların incelenmesidir ki, tamamen yasaya aykırıdır… 
*** Siyasetçilerden çok alt düzeydeki “memurlar” üstünü başını paralıyor! 
Büyükşehirlerin muhalefetin eline geçmesi ile çalışmadan (veya sadece AKP için çalışarak) Devletten maaş alan; niteliksiz, tahsilsiz ve liyakatsiz önemli miktardaki “bankamatik memuru”nun arpası kesilmiş olacak… 
Devletin kesesini “deniz” gibi gören domuzların, yemi kesilme tehlikesi ile karşı karşıyadır. 
Panik bundandır! 
“31 Mart’ta PKK ve FETÖ sandık darbesi yaptı” yalanını uyduranlar, büyük olasılıkla bunlardır.1 

                                                           
1 AKP Genel Başkan Yardımcılarından Ali İhsan Yavuz, sandık başkanı olamayacak kişilerin sandık başkanı 
yapıldığını, sandık kurulu üyesi olamayacak kişilere de sandık kurullarında görev verildiğini vurguladıktan sonra, seçim kurullarını işaret etti. Bazı ilginç örnekler de veren Yavuz; “organize usulsüzlükler var” dedi ve “hata ötesi şeyler var” diyerek organize bir suç şebekesine dikkat çekti. Bu söylenenlerin doğru olmadığını varsayarak değerlendirmemi yapıyorum. 



Sandık başkanlarını AKP iktidarı atadı; (AKP ve MHP’li) üyelerden ikisini kendileri seçti, her sandıkta en az iki müşahitleri de vardı; güvenlik kuvvetleri onlara bağlıdır ve iktidarın verdiği görevleri yaptı, bütün bunlara rağmen, PKK veya FETÖ “sandık darbesi”ni nasıl yaptı? 
Yalanın dozu bayağı kaçınca, bu konunun üzerinde fazla duramadılar. 
Geçersiz oyları zorlayarak geçerli hale getirmek, tek çareleri kaldı, o da farkı kapatmaya yetmeyecek tabii… 
*** Bir ihtimal daha vardı: 
O da; giderayak bazı usulsüzlükler ile yolsuzluklara kılıf hazırlamaktır. 
Bunun için de biraz zamana ihtiyaç vardır. 
Yerli-yersiz akla gelebilecek her türlü itiraz bu nedenle yapılıyor olabilir… 
Ama bir başka gerçek daha var ki, kamu malını çalanlar, hazineyi talan edenler sonsuza kadar bunun üzerine yatamazlar. 
Yakın tarihimiz bunun çarpıcı örnekleri ile doludur… 
*** Reis, ilk gün gerçeği gördü ve açıkladı: 
Yeni başkanlar, “topal ördektir” dedi… 
Gövel ördek gerçekten topal mı? 
17 yıllık AKP iktidarı sonunda, belediyelerde numunelik bir tek CHP’li bırakılmadığı için memurların tamamı AKP’lidir. 
Yeni başkanların, Reis’in izni olmadan yeni memur alımı söz konusu olamayacağına göre, partilileri işe yerleştirme olanakları da kısıtlıdır. 
AKP’nin kadroları ile çalışılacak! 
Çoğu yerde belediye meclislerindeki çoğunluk da AKP’nin elindedir. 
AKP’nin istemediği kararları çıkarmak olanaksız gibidir. 
Hiçbir belediye geliriyle mütenasip harcamalar yapmadığı için tümü borç batağındadır: 



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçen yılı 21,9 milyar liralık borçla kapattı. 
Ankara’nın 4.5 milyar lira borcu var. 
Diğerleri de öyledir… 
Mali açıdan da belediyeler iktidara bağımlıdır… 
O halde, belediyeler iktidarla birlikte yönetilecektir. 
Bunun adı: Koalisyondur. 
Türk halkı, “Cumhur İttifakı” ile “Millet İttifakı”nı koalisyon yapmaya mecbur bıraktı… 
*** Mecburi koalisyon “Millet İttifakı” açısından sakıncalı olmuştur. 
“Cumhur İttifakı”na karşı açıktan muhalefet yapamayacaklar. 
Bir anlamda MHP’nin durumuna düştüler denebilir. 
Tuhaf ama gerçek, iktidarın günahlarını izah etmek, muhalefetin üzerine vazife olarak yazılmıştır! 
Gerçeklerin bu şekilde yaşanacağının ilk işaretleri geldi bile: 
CHP Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın, “Kimsenin ekmeği ile oynayacak değiliz” şeklindeki açıklaması iktidara verilmiş bir taahhüt gibidir. 
Yargının “bağımsızlığı” nedeniyle, zaten aksini de yapacak durumda değiller… 
Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Ekonomik krizin aşılması için üzerimize düşeni yapmaya hazırız” sözleri, AKP iktidarına boyun eğmenin senedidir. 
“Açılım”a verilen “açık çek” gibidir… 
Ekonomik krizin aşılması için muhalefet ne yapabilir ki, muhalefetin elinden gelen nedir? 
Hiç duraksamadan bu soruya, alınacak ekonomik tedbirlere “muhalefet etmemek” denebilir… 
Ekonomik tedbirlerin başında, iğneden ipliğe her şeye zam yapmak, geldiğini anlatmaya gerek yok. 



Defalarca yaşadık ve gördük… 
Kaldı ki, benzer tedbirleri belediyeler de almak zorundadır. 
Dolayısıyla, iktidar ile muhalefet, halkın cebine birlikte ellerini uzatacaklar. 
Böylece muhalefet görevini yapamaz hale gelecek ve zaman içerisinde etkisizleştirilmiş olacaktır. 
İki partili sisteme geçmeye “evet” demekle, asıl kaybımız muhalefet olmuştur… 
Muhalefet yoksa demokrasiden de söz edilemez. 
“Demokrasi” süslü bir söz olarak nutuk metinlerinde kalacak… 
Nereden nereye geldik! 
*** Peki, “Millet İttifakı” yerel seçimlerde başarılı mıdır? 
Büyükşehirlerde seçilen belediye başkanlarına bakarak, bu soruya olumlu yanıt vermek aldatıcıdır. 
Gerçeği rakamlar söyler: 
2018 Genel Seçimleri ile 2019 Yerel Seçimlerini karşılaştıralım. 
2018 Genel Seçimlerinde kurulan “Millet İttifakı”na dâhil olan Saadet Partisini, 2019 Yerel Seçimlerinde her yerde aday çıkarttığı için bu hesabın dışında tutarsak: 
2018 Genel Seçimlerinde (CHP: yüzde 22.65, İYİ P: yüzde 9.96, HDP:11.70) “Millet İttifakı”nın oy yüzdesi 44.31 idi. 
2019 Yerel Seçimlerinde (CHP: yüzde 30.12, İYİ P:yüzde 7.45, HDP: yüzde 4.24) “Millet İttifakı” nın oy yüzdesinin 41.81’e düştüğünü görüyoruz. 
Yerel Seçimlerde ittifaka dâhil oyların büyükşehirlerde CHP adaylarının üzerinde toplanması ittifakın da CHP’nin de başarılı olduğunu göstermez… 
Daha da önemlisi: 
Ana muhalefet partisi Y-CHP, giderek başarı grafiğini yükseltmesi gerekirken, muhalefet partisi olma niteliğini de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya gelmiştir…



  
EKONOMİYİ DÜZELTİN GELİYORUZ!.. 
Yerel seçim sonuçlarını bütün kanalları gezerek izlemeye çalışıyordum. 
Bir ara ekrana, FOX TV’nin meşhur sunucuları; Fatih Portakal ile İsmail Küçükkaya geldi. 
. 
Biri, seçim sonuçları nasıl olursa olsun, muhalefetin genel seçim tartışmalarını başlatmayacağını söyledi. 
Diğeri, ekonomiyi bu hale AKP getirdi, düzeltmesini de onlar yapsınlar dedi. 
Kulaklarıma inanamadım… 
*** 
Benzer sözleri daha önce Kılıçdaroğlu’ndan da duymuştum. 
O zaman yanlış duydum galiba diye düşünüp, üzerinde durmadım. 
O da; yerel seçim sonuçlarına bakarak, genel seçim istemeyeceklerini söylemişti. 
Hayret ettim. 



Bu sözleri ana muhalefetin lideri söyleyebilir miydi?.. 
*** 
Mantık nasıl ama: 
Ortalığı siz berbat ettiniz diye iktidara sitem ediyorlar. 
Temizleyin de öyle gelelim diyorlar. 
Böyle bir strateji olabilir mi? 
Ana muhalefet, bu kafaya sahip kişilere nasıl teslim edilebilir ki? 
Ettik işte!.. 
*** 
AKP, gerçekten de memleketi yönetilemez ve yaşanmaz hale getirdi. 
Bu tespit son derece doğru ve yerindedir. 
Lakin, memleketin düzlüğü çıkartılmasını yine AKP’den beklemek ve ondan sonra iktidara talip olmak akıl işi değildir!.. 
Memleket düzlüğe çıktıktan sonra, iktidarı size neden versinler? 
“Lale devri”ni yaşayasın diye mi? 
Düzlüğe çıkartan ülkeyi yönetir de… 
*** 
Kendinize güveniyorsanız; ülke kötü yönetildiğinde Devleti yönetmeye talip olacaksınız. 
Ekonomiyi biz düzeltiriz, halkın refahını biz yükseltebiliriz iddianızda ısrar edeceksiniz. 
Dış sorunları en iyi biz çözeriz; “Yurtta sulh Cihanda sulh” ilkesini en iyi biz uygulayabiliriz diyebileceksiniz… 
Mızıkçılık yapan oyun çocuğu gibi “ben oynamıyorum” demeyeceksiniz!.. 
*** 



Muhalefetin iktidara talip olduğu dönem, ülkenin en kötü yönetildiği dönem olmalıdır ki, halk muhalefeti bir seçenek olarak değerlendirebilsin… 
Seçenek olmayanlara ne diye yetki verilsin ki? 
Daha da beter olalım, iyice dibe batalım diye yetki verilmez herhalde! 
Akıl en büyük sermayedir; Allah akıldan etmesin… 



 

 
YEREL SEÇİM Mİ “GÜVEN OYLAMASI” MI? 
Reis, seçimleri “yerel” olmaktan çıkartıp “genel” seçime çevirmiş.  Sonuçlar bir anlamda “güven oylaması” sayılacak.  Türkiye’ye özgü olan bu iki partili sistemde; büyük parti AKP,  yetkilerini muhalefetle paylaşmak istemez.  Bu yüzden olsa gerek, parlamenter sistemin kurumları birer birer tasfiye ediliyor. 
“Cumhur İttifakı”nın karşısında, zorunlu olarak kurulan “Millet İttifakı” iki partili sisteme geçtiğimizin en somut kanıtıdır.  Bundan böyle; MHP iktidar kanadında, MHP’den ayrılanlar ise muhalefet kanadında yerlerini almak zorunda kalacaklar. 
Belediye başkanlıkları da bu gerçekliğin üzerinden tespit edildi zaten… 
  
*** 
  
Önemli merkezlerde “ülkücü” kökenli siyasetçilerin aday yapılması, bu tespitin bir sonucudur. 



Kim ne derse desin, Ülkücülerin oyları sonuçları belirleyecek durumdadır. 
Cumhur İttifakı içerisindeki ülkücülerin Millet İttifakı’na oy vermesi olasılık içerisindedir. 
Tersi de olabilir tabii ki… 
Aynı şekilde, HDP’nin oyları son derece değerli hale geldi. 
Batı’daki sonuçları, HDP’liler belirleyecek. 
Reis’in sinirleri bu yüzden bozuktur. 
AKP’nin açılımdan vazgeçmesiyle, HDP tabanını kontrol edecek argümanları yok oldu sanırım. 
Eski Meclis Başkanı Binali Yıldırım’ın; “HDP’nin adayı yok, bana oy verecekler” demesi havada kalan bir temennidir sadece. 
HDP/PKK, taviz koparmadan hiçbir partiye destek vermez. 
Millet İttifakı’na verdikleri desteği ve aldıkları tavizleri de gizlemiyorlar zaten. 
“Batı’da AKP’ye kaybettirmek” tezine inanan var mı bilemem. Bal gibi ittifaka dâhildirler… 
Belli ki, istedikleri tavizler; belediye başkanlığı ve meclis üyeliği olarak Millet İttifakı’ndan kopartılmışlardır. 
Cumhurbaşkanının muhalefeti, “zillet” sözcüğü ile tarif etmesi ve belediye başkanlarını doğrudan muhatap alması, durumun hassasiyetini gösteriyor…   
*** 
  
Reis, belediye başkan adayı mıdır yoksa Cumhurbaşkanı mı belli değil! 
Birikmiş dış sorunlarımız üzerine, ekonomik sorunlar da yüklenince, AKP iktidarının sallanmaya başladığını, en iyi o görüyor zahir… 
Önemli belediyelerin muhalefete mensup adaylar tarafından kazanılması halinde; iktidarın meşruiyetinin tartışılmaya başlanacağına kimsenin şüphesi kalmadı.  



Mansur Yavaş’ın; “Yavaş Yavaş Çankaya” sloganı ile anlatmak istediği de bu değil mi?  Reis, böyle tartışmalar devam ederken iktidarını sürdüremez. 
Mutlaka başka çarelerin düşünülmesi gerekiyor. 
Danışmanlarının akıllarına bir şey geldi mi bilemem; ben aklıma gelenleri paylaşıyorum. 
Bu noktada iş yine Bahçeli Bey’e düşüyor: 
Geç kalmadan “Belediyelerin tümüyle kaldırılıp, Cumhurbaşkanına bağlanması” hakkında Anayasa değişikliği teklifini hazırlamaya başlasa iyi olacak…  “Fiili duruma göre Anayasayı uydurmak” onun görevi değil miydi? Nasıl fikir ama!? 
Gerekçesi hazır nasılsa: 
“Ülkenin beka sorunu var”!.. 
O kadar… 
*** 
Belediye başkan adaylarının bulduğu sloganlar, uzman hekim reçetesi gibi. 
Anlaşılmalarına imkân yok! 
“Memleket İşi, Gönül İşi” de ne demek? Hiçbir mesaj taşımıyor aslında. 
İçerikten yoksundur tabii ki… 
Muhalefetinkiler de farklı sayılmaz. 
Tencere kapak misali yani… 
“Yavaş Yavaş Ankara” sloganı ile anlatılmak istenen nedir acaba?  Bu tekerlemeler, sokakta oyun oynayan çocukların bile ilgisini çekmiyorlar! 
Halkla alay ediliyor sanki. 



Yoksa halkın anladığı dilden mi konuşuluyor, anlayamadım bir türlü. 
Ben başka bir galaksiden mi geldim buralara! 
Kafiye ile biten ve yerel seçimlerle ilgisi olmayan iki küçük cümleyi duyup da oyunun rengini belirleyen halkla,  aynı ülkenin vatandaşları olabilir miyiz?.. 
Sanmıyorum…  
***  
Size bir sır verebilirim aslında; Reis’in çıkmazını çok iyi biliyorum. 
Onu kısmen anlıyorum da: 
İktidara geldiği 2002 yılında, Devletin tepesinde kalıcı olacağına hiç inanmıyordu.  Kısa sürede Erbakan’ın başına gelenlerin, kendi başlarına da geleceğine inanıyordu. 
Milli Görüş gömleğini henüz çıkarmış bir siyasetçinin, siyasette kalıcı olması için muhalefet lideri eliyle ne lazımsa yapılacağına inanılır mıydı hiç! 
“Olmaz olmaz dememeli” oldu işte bütün bunlar. 
Ülkeyi yönetmek, ABD’nin desteğini alan bu ekibin üzerlerinde kaldı sonunda! 
BOP Eş Başkanlığı görevini de diyet olarak kabul ettiler…  İktidarı teslim aldıktan sonra, istila ordusu gibi davrandılar:  Devletin soyulup soğana çevrilmesine göz yumdular. 
Kendi milyarderlerini yarattılar. 
Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiğimiz kazanımların tümünü aslanlar gibi satıp savdılar. 
Yap-işlet-devret modeliyle, yandaşlarının geleceğini garanti altına aldılar.  “Deli Dumrul” köprüleri yaptılar. 
İHL üzerinden Devletin her kademesinde kadrolaştılar.  Kamu kurumlarını niteliksiz ve yetersiz insanlarla doldurdular. 



Üretimi bir tarafa bırakıp, borçlandıkça borçlandılar… 
  
*** 
Halkın büyük bir kesimi, geçim derdi ile inim inim inlerken, yandaşlarına devlet kesesinden yardımlar dağıttılar. 
Bütün bunlara rağmen; bu Necip Millet yine de onları destekledi. 
17 yıl boyunca iktidarlarını alternatifsiz korudular… 
Denebilir ki, muhalefet bile onlar için çalıştı! 
Korkularının hiçbiri gerçekleşmedi ama yönetilemez hale getirdikleri Devleti de artık yönetemiyorlar artık. 
Çünkü “Tulumbada su kalmadı.”  Bundan sonra, mecburen “Demir hap” kullanacaklar.  Seçimlerden sonra, birer birer halka dolaylı-dolaysız vergilerin yükleneceği kesin. 
Bu defa, kazı bağırtmadan yolamayacaklar! 
Bu yüzden, otoriter bir rejime ihtiyaçları var.  “Mankurtlaşmış halk” da bir seçenekti ama bunu başaramadılar!  Aksi halde yolcudur Abbas… 
Daha önce ayaklarının altında ezilmeye ayırdıkları Devlet Bahçeli’yi de bu yüzden yanlarında taşıyorlar…  
***  
İçişleri Bakanı açıkladı: 
15 Temmuz 2016’dan bu yana yapılan çalışmalarda; güvenliğimizden sorumlu İçişleri Bakanlığından 38 bin 578 personel ihraç edildi.  5 bin 679 kişi görevinden uzaklaştırıldı.  



Türkiye çapında; 511 bin kişi gözaltına alınmış, tutuklu sayısı 30 bin 821.  Demirel’in Dış İşleri Bakanı İhsan Sabri Çağlayangil’in “CIA altımızı oydu” sözü ne kadar da doğruymuş meğer!  FETÖ operasyonları her gün aralıksız sürdürülüyor.  Verilen müebbet ağır hapis cezalarını Yargıtay onamaya başladı.  “Kontrollü darbe” yalanıyla, CIA’yı darbenin arkasından çekmeye çalışanlar ve bu şekilde ABD’yi aklamak için akla hayale gelmez senaryolar üretenler utanıyor mu şimdi, bilmiyorum!  Tecrübeli diplomat Rahmetli Kâmran İnan’dan duymuştum: 
“Her ülkede hain çıkar ama bizde fidanlığı var”…  Hakikatten öyle: 
Hainimiz kadar ahmağımız da var… 
Bir birini aratmazlar!.. 
 *** 
 Bütün bu karanlık tabloya rağmen, aydınlık Batı’dan sızmaya başladı yine. 
Nasıl mı? 
Şöyle: 
Hollanda’nın kurucusu William I’in yanında “Atatürk’ün hayatı ve felsefesi” de ders kitaplarına konuluyormuş, iyi mi?  Batı’da çocuklara Atatürk’ün felsefesi öğretilecek. 
Bizimkiler Devletimizin kurucusunu unutturmak için yarış halinde:  Çanakkale Zaferi’nin 104. Yıldönümü anma törenlerinde kürsüye çıkartılan Çanakkale Kız İmam Hatip Lisesi öğretmenine, bu Cennet vatan uğruna canlarını seve seve veren şehitler için dua yaptırmışlar. 
Hoca Efendi, “Size ölmeyi emrediyorum!” emrini veren o büyük komutana dua etmeyi unutmuş!!!  Mustafa Kemal Atatürk’ün adını ağzına alamıyorlar, acaba neden? 



Bilmiyor ki, ne şehitlerin ne de onların Yüce Komutanının duaya ihtiyacı var… 
Asıl kendileri acınacak durumdalar… 
Zavallılar…



 
TÜRKİYE’NİN ENDÜLJANSI!.. 
Bugün en kısa yazımı yazıyorum:  Yeni Zelanda’da iki camiyi basıp ibadet eden insanları kurşunlayarak öldüren zat ile AKP’nin “Erdoğan’a oy verin Cennetin anahtarı cebinize girsin” diyen Şanlıurfa Eyyübiye adayı olan zatın kafa yapısı farksızdır; hukuk, ahlak ve din önünde durumları aynıdır. 
İkisi de toplumların “korku” ile yönetileceğine inanan zavallılardır. 
Nokta… 
Uzun yazılardan sıkılan takipçilerim için bu haftaki yazım burada bitti. 
Güle güle… 
*** Neden, niçin, nasıl sorusuna soranlar için söyleyeceğim bir kaç cümle daha var. 
Onlarla devam ediyoruz. 
Anahtar sözcüklerimiz “korku” ve “din istismarı”dır. 
*** Sivil Toplum; üyelerinin haklarını korumak amacıyla örgütlenmiş topluluktur. 
Sivil Toplum; konuşur ve sorgularsa vardır, körü körüne itaat edemez. 
Sivil Toplumun üyeleri biat etmezler! 
Toplumun korku ile gasp edilmiş haklarının, günümüzde yeterince korunduğunu söylemek zordur. 



Toplum örgütlü olmazsa haklarını koruyamaz! 
İnsan hakları sınırsız değildir elbette; siyasi iktidarlar halkın ortak iradesine dayalı olarak bazı hakları sınırlandırabilirler. 
Bu kadarı normaldir. 
Siyaset felsefesinin temel sorunu iktidarın kaynağı, sınırları ve meşruiyetidir. 
Siyasi iktidarın kaynağı, farklı otoritelere dayandırılır. 
İlkel toplumlarda “siyasi iktidarlar”, iktidarlarının kaynağını “kaba kuvvet”ten alırlardı. 
Güce karşı koyamayan insanlar da otoriteye itaat etmek zorundaydı. 
Giderek siyasi iktidar kaynağını Tanrı‘ya dayandırmıştır. 
Tanrı korkusu ile toplumlar daha kolay yönetilmişlerdir… 
*** Toplumu yönetme gücü, “egemenlik” olarak adlandırılır. 
Yöneticilerin gücünü kutsal kitaplardan aldığı ve toplum yaşamını dini kurallara göre biçimlendirdiği yönetim şekline teokratik egemenlik denir. 
“Egemenlik”, bir toprak parçası ya da mekân üzerindeki kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudretidir; bir devletin ülkesi ve uyrukları üzerindeki yetkilerinin tümünü ifade eder. 
İktidarın kaynağı Tanrı’ya dayandırıldıkça, kurallara itiraz etmek “Tanrı buyruklarına itiraz” muamelesi göreceğinden en az düzeydedir… 
*** Ortaçağ Avrupası’nda en önemli siyasi güç; bazı yönlerden tamamen bağımsız olan Kilise ile kralların elindeydi… 
Klasik dönem düşünürleri, egemenliğin nihai kaynağını “halkın iradesi” olarak göstermişlerdir. 
Devletin bir “Toplumsal Sözleşme” ile kurulduğu görüşü, bu düşünceyi ifade eder.  Ortaçağ’da, Müslümanlarla Yahudilerin Hristiyanlaştırılması, “İspanyol Engizisyonu”nun asıl hedefiydi.  



Bu nedenle 1492 yılında 200 bine yakın Yahudi, İspanya’yı terk etmiş; yüz binlerce Müslüman ve Yahudi engizisyon mahkemelerinde katledilmiştir.  “Roma Engizisyonu”, Roma Katolik Kilisesi’nin savunduğu öğretiyi korumak için Papa III. Paulus tarafından 1542’de kuruldu…  “Endüljans” bir engizisyon kurumudur.  *** Reform, 16. yüzyılda Katolik Kilisesi’ne karşı yapılmış ve tüm Avrupa’yı etkilemiş dinsel bir harekettir.  Reform, Hristiyanlığın üç mezhebinden biri olan Protestanlığın doğmasını sağlamıştır.  Almanya’nın Papalık tarafından sömürüldüğü ve bundan dolayı İtalya’ya büyük bir nefret duyulduğu bir dönemde, teolog ve filozof olan Martin Luter önderliğinde bu hareketin temelleri atılmıştır…  Bir rahibin, Papalığın kasasına büyük gelir sağlayan “affedilme sertifikaları”nı (Endüljans) Almanya’da satmaya başlaması bardağı taşıran son damla olmuştur.  Endüljans, Ortaçağ Avrupası’nda günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için Papa’nın sattığı af belgesidir.  Kitab-ı Mukaddes‘in farklı dillere çevrilmesi ve matbaanın bulunup halk tarafından da okunabilir hale gelmesiyle, insanlar Kilisenin doktrininin yanlış ve yobaz olduğunu düşünmeye başlamışlardır.  Martin Luther, dinin yanı sıra eğitimin de laikleşmesini isteyen önemli bir düşünürdür.  30 yıl boyunca süren ve Avrupa’yı kasıp kavuran savaşlar, Reform hareketinin sonuçlarıdır.  
Reformun en önemli bir sonucu da din adamları ve Kilise’nin eski itibarını kaybetmesidir…1  *** İslam dininin yabancı olduğu kavramların başında “reform” gelir.  Bazı düşünürlere göre, Emeviler ve Abbasiler yüzlerce hadis ve fıkıh kitapları ile; zorlaştırma, karartma, insan doğasıyla çatışır hale getirme ve kadınları toplumdan soyutlama şeklinde ilaveler yaparak, dini dejenere etmişlerdir.  Dört halife döneminde “hadis” nakillerinden dolayı azarlanan Ebu Hureyre ve Kab gibi isimler, Emeviler döneminde baş tacı edilmişlerdir.  Emeviler, İslam’daki ilk ciddi kargaşayı çıkartmış ve Hz. Ali’ye karşı savaşmışlardır. 
                                                           
1 http://www.hristiyan.net/kilisetarihindereformhareketi.htm 



 Bugünkü İslam, Emevilerin ve Abbasilerin “reforma” uğrattığı “İslam”dır!  İslam’daki bu “reform” Hristiyanlıktakinin tersi yöndedir!.  Bu dönemde uydurulan hadislere, daha sonra Abbasiler zamanında eklemeler de yapılarak hadis kitaplarına dönüştürülmüştür.  Bu hadisler, mezheplerin İslami anlayışına temel oluşturdular.  Sonuçta halifeliği, babadan oğula geçen bir saltanata dönüştürdüler.  Din siyasi iktidarın olmazsa olmazı işlevini görmeye başladı.  Emevi dönemine kadar ne saltanata dönüştürülmüş halifelik ne de Kuran dışında dini bir kaynak vardı.  Kuşkusuz Kuran dışı dini kaynak oluşturulmasına karşı çıkanlar olmuştur; bazı Abbasi halifelerinin, hadisçiliğe ve aklı dışlayıcılığa şiddetle karşı çıkan Mutezile ekolüne tabi oldukları bilinmektedir.  Yönetici kadrolara sonradan hâkim olan Sünni görüş, resmi görüş olarak halka kabul ettirilmiştir.  Sünnilik, karşı görüşleri tasfiye ederek, uzun yıllar sürecek olan saltanatını kurmuştur.  Halen de egemen olan görüştür.  Sonraki yıllarda yaygınlaşacak olan tarikatlarda, Hint mistik kültürüyle ve diğer kültürlerin etkisiyle gelen; çilecilik, sufilik, tarikatçılık, kendi kendine azap çektirme ve bunlardan medet 
umma, Kuran’ın verdiği zihniyeti tahrif etmekte önemli rol oynamıştır…2  *** Önceki dönemlerde uydurma hadis ve mezhepleri, sonra yabancı kültür ve anlayışları, İslam’a sokan zihniyet, daha sonraki tarihlerde ise “fetva” ve “içtihat” adı altında dine ilavelerine devam etmiştir.  Osmanlı’dan örnek vermek gerekirse, Kuran’ın açık ayetleriyle çelişen ve büyük günah olmasına karşın, padişahların kardeşlerini öldürebilecekleri şeklinde, şeyhülislamların verdiği fetvaları gösterebiliriz.  Şeyhülislam Dürrizade Abdullah Efendinin, Kurtuluş Savaşı kahramanları için çıkardığı, (“makam-ı mualla-yı imamet” yani yüksek halifeliğe karşı geleceklerin, imandan dinden çıkacakları, bunların şaki oldukları ve “Nass-ı Kerim mucibince katli ve kitalleri meşru 

                                                           
2 http://www.kurandakidin.com/2011/10/13-dini-uydurmacilikta-emeviler-abbasiler-ve-diger-tarihi-sebepler/ 



olduğu”, yani Kuran hükmünce öldürülmeleri meşru bulunduğu) şeklindeki fetvalar da dinin siyasette nasıl kullanıldığının çarpıcı örnekleridir.  Matbaayı bile din adına yasaklayan görüşler, hep bu uydurma hadisler ve Kuran’a istinat etmeyen içtihatlarla topluma dayatılmıştır…  *** Avrupa reform hareketiyle Hristiyanlığı büyük ölçüde özgürleştirmiş, devleti laikleştirmiş iken, İslam dünyasında tam aksine, hurafelerle ve siyasi yararlar sağlamak amacıyla çıkarttığı fetva ve içtihatlarla din, din olmaktan çıkartılmış, adeta “parti programı” haline getirilmiştir.  
Öyle ki, Erdoğan’ın dinin “güncelleştirilmesi” gerektiği şeklindeki adımı bile,3 müthiş tepki toplamıştır.  Başka bir lider bu sözleri etseydi, linç edilmesi işten bile değildi!  Topluma gerçekçi projeler sunamayan siyasetçilerin tek sermayesi, din ve dince kutsal sayılan değerlerin sömürülmesidir.  Yaşayan insanlara refah vaat edemeyen siyasetçiler, öteki dünyaya dönük vaatlerle toplumu aldatarak yönetme kolaycılığını tercih etmektedirler.  Böyle olunca, Hristiyanların tarihin çöplüğüne attığı Ortaçağın endüljansı, 21. yüzyıl Türkiye’sinde en önemli siyasi rant aracı olarak işlem görmeye devam etmektedir…

                                                           
3 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-islamin-guncellenmesi-gerekiyor-186199h.htm 



  
“SİYASET” HABİRE İRTİFA KAYBEDİYOR!.. 
Siyasetçiler her gün meydanlardadır da; biz yerden ucu sivri bir taş alıp, “dün dinlediğimiz adam bu muydu” diyerek alnımızı kanatmamız mı gerekiyor acaba? 
Her saat başkalaşan insanlara “siyasetçi” denebilir mi? Utanmadan yalan söylüyorlar birader. 
Halkı, gözünün içine baka baka aldatıyorlar. 
Sirk cambazı bunlar. 
Siyaseti en güvenilmez kurum haline nasıl da getirdiler. 
Şapkadan habire tavşan çıkartıyorlar. 
Halka ağır hakaret sayılır bütün bunlar… 
İnsafsızca aşağılıyorlar bizi… 
*** Bu yüzden içimden yazmak gelmiyor artık. 



Eleştirmek ve alternatif fikirler söylemek için gerekli zemin altımdan kayıp gidiyor gibi. 
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle, Taksimde yapılan “Feminist Gece Yürüyüşü” ile ilgili olarak meydanlarda söylenenler, sosyal medyada paylaşılan abartılı görüntüler ve yapılan yorumlardan sonra, insanın içinden yüzde yüz doğru olan gerçekleri bile söylemek gelmiyor… Gelmiyor arkadaş, gelmiyor işte… 
Neyse ki, gerçekler tam olarak öyle değildi… 
*** 
Reis, Taksim’de “ISLIKLARLA EZANI PROTESTO ETTİLER” dedi.1  Bilseniz canım ne fena sıkıldı bu sözlere. 
Kesinlikle büyük bir kışkırtıcılıkla karşı karşıyayız diye düşündüm. 
Yine mi FETÖ işin içerisindedir! 
Hayatında hiç mitinge gitmeyen birine; görüntüleriyle oynanmış bu kocaman yalanı yutturabilirsiniz belki! 
Benim gençliğim mitinglerde geçti. 
Orada durun bakalım! 
Protesto ve ıslık sesleri devam ederken; ezanın okunmaya başladığı besbellidir. Mitingdekilerin, o gürültü arasında ezan sesini duymalarına ise olanak yoktur. 
Gerçek bu kadar yalındır işte. 
Nokta… 
*** Dolayısıyla, mitingdekiler protestolarına başladıkları gibi devam etmişlerdir. Ezanı kimse duyamaz o gürültüde. 
Yakındaki binaların birinden görüntüleri kaydeden kişi, sadece ezanın okunduğu bölümü paylaşmıştır! 
Sahtekârlığın büyüğü buradadır… 

                                                           
1 https://www.yenisafak.com/gundem/erdogandan-taksimde-ezanin-isliklanmasina-sert-tepki-3450646 



Ezan sırasındaki seslerin; ezandan önce ve ezandan sonra da devam ettiği, halktan gizlenmiştir.  Bu kesindir.  
Tıpkı, 2014 yılında Kabaş’ta üzerine işenen gelin haberinde2 olduğu gibi. Reis, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanıdır ve bu düzmece haberin üzerine nedense balıklama atlamıştır…  Yazık ki, ne yazık! 
Siyaset yerlerde sürünmeye devam etse de bizim ayağa kalkacak takatımız olmalı… 
Ayağa kalkın Efendiler!.. 
*** Akit gazetesi resmi internet sitesinde; buradan paylaşmaya utandığım o dövizleri yayınlayarak, yürüyüşe CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun da katıldığı yazıldı! 
Utanmazlığın, ahlaksızlığın, arsızlığın, yüzsüzlüğün, yalancılığın bu kadarının bir arada olduğuna, yemin ederim, bu ülkede daha önce hiç tanık olmamıştım. 
(Fotoğrafları hatıra olarak saklıyorum, dileyene gönderebilirim*)  Tam bu konuda yazmaya karar verdim ki; bu defa da haberin bağlantısını bulamadım. 
Rüyada mıyım ben neredeyim!? 
Bir de ne göreyim, haber yerinde duruyor ama aradığım cümleleri buharlaştırmışlar… 
Akit’e de bu yakışırdı…   *** Siz de şansınıza küsün artık: 
Çünkü o bağlantıyı bulabilseydim, bu hafta için sadece bir cümle yazacaktım. 
Canan Kaftancıoğlu’na diyecektim ki: 
Akit’te çıkan haberi yalanlayana kadar nefesimi tutacağım.  Boğulmayı göze almıştım! 
                                                           
2 https://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/kabatasta-aslinda-bu-olmus-456817/ 



Olmadı istediğim; haberi değiştirdiklerini nereden bileyim.3   Doğrusu o haberin önceki halini kopyalamayı akıl ettim de yetiştiremedim işte… 
Öyleyse o bir cümleyi de yazmayacağım şimdi… 
*** Bir de ne göreyim: 
Haber doğruymuş meğer. 
Gerçekten de CHP İstanbul Kadın Kolları, İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun başkanlığında 
yürüyüşe katılmışlar.4   Fotoğraflarını kendileri boy boy yayınlamışlar. 
Feminist kadınların gösteri ve yürüyüş hakkı var tabii; onlara sözüm olamaz. 
Tıpkı, CHP’nin her kesimden oy isteme hakkı olduğu gibi. 
Fakat CHP’nin her gösteriye, her mitinge katılma mecburiyeti yok ki! 
Feminist kadınların oylarına taliptir diye, o rezil pankartların önünde veya arkasında yürümek CHP’lilere yakışıyor mu hiç? 
Daha birkaç hafta önce Beyoğlu Belediye Başkan Adayı ÖDP Genel Başkanı Alper Taş da benzer bir gafa imza atmadı mı? 
Taş, Beyoğlu Belediye Başkanlığını kazanırsa eğer, “LGBT Meclisi” kuracağına söz vermişti 
zair…5  Kahin değilim tabii. 
Ama, ama ka-za-na-maz-laaar!.. 
Ben bu halkın içindeyim çünkü… 
*** 
                                                           
3 http://www.yeniakit.com.tr/foto-galeri/ilginc-pankartlarla-feminist-yuruyusu-1110 
4 https://www.ensonhaber.com/taksimdeki-kadin-eylemine-katilan-chp-orgutleri.html 
5 https://www.youtube.com/watch?v=HKDH5F1vzWA 
 



Sorular: 
Beyoğlu ilçesinde kendilerine LGBT mensubu olarak tanımlayanlar ile Feministler belediye seçimlerini değiştirecek sayısal üstünlüğe sahipler mi acaba?  Yoksa Y-CHP’ye oy vermezlerse; oyları, onları akıl almaz biçimde aşağılayan AKP’ye mi kayar? 
Emperyalizme karşı ilk defa zafer kazananların partisi CHP’nin, 2019 yılında siyaset yapma anlayışı bu düzeye kadar düştü mü? 
Hani nerede projeleriniz? 
Geçmişinizi de mi referans gösteremiyorsunuz? 
Gözü kapalı 6 ok üzerine mührü vurmakta tereddüt göstermeyen gerçek CHP’liler, artık gözü açık olarak Y-CHP’ye oy verebilirler mi? 
Şüpheliyim!.. 
*https://m.bianet.org/bianet/toplumsal-cinsiyet/195524-pankartlarimizin-feminizmle-alakasi-var-hem-de-cok?fbclid=IwAR2vkYQJlLQM0p84Xb8odF2RtBHCHdtLVAYUEnZxo3E16P3jd2sY5bNSNm8



  
“BEKA” MI “ZEKA” MI? 
İktidarın icraatlarını aynen sürdüreceğini kesin ifadelerle ortaya koyan muhalefete seçmen oy verir mi? 
Cevabı ana muhalefetten alalım: 
Y-CHP Genel Başkanı Uşak’ta konuşuyor: 
“Bu seçimde sandığa giderken aklımızı kullanmak zorundayız” hatırlatmasını yaptıktan sonra, “17 yıldır 192 milyar borcu yurtdışındaki bir avuç tefeciye ödüyorsun” diyerek 
iktidara yüklendi…1  İlk bakışta haklı. 
Kılıçdaroğlu’nun aklımızı kullanmamız gerektiği şeklindeki uyarısı son derece isabetlidir! 
Ben yerinde olsaydım, “duygularla hareket edin” derdim! 
Zira duygularla hareket edenler, kendi takımlarının hatasını göremezler. 
Ya karşı takıma küfrederler ya da maçı yöneten hakeme söverler… 
Bu durumda oylar çantada kekliktir… 

                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1272353 



*** Bu defalık aklımızla hareket edelim: 
Hafızamızı dört yıl öncesine doğru; 2015’in 26 Mart’ına doğru zorlarsak, karşımıza çıkacak olan gerçekler yüzümüzü kızartabilir mi acaba? 
O tarihte Kılıçdaroğlu, Kemal Derviş’i karşısına alıp televizyon ekranlarından müjdeyi vermişti. 
Dersimli, olası bir CHP iktidarında Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardımcısı olarak Kemal Derviş’i ikna ettiğini söylemişti. 
Derviş de Kılıçdaroğlu’nun teklifini kabul ettiğini açıklamıştı…2  Demek ki, olası bir CHP iktidarında ekonomimiz Kemal Derviş’e teslim edilecektir… 
*** 
Kemal Derviş’in kim olduğunu hatırladınız mı?3   Uluslararası sermaye çevrelerine göre; Türkiye’nin Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan mali krizi, hazırladığı “güçlü ekonomik program” sayesinde “asgari hasarla” atlatmasını sağlayan ünlü bir ekonomisttir. 
Hasar “asgari” olmasaydı, varın siz yaşayacaklarımızı tahmin edin!                                                            
2 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201503261014650137/ 
3 KEMAL DERVİŞ 
Babası Türk, annesi Alman’dır. 1996 yılında Dünya Bankası’nın Ortadoğu ve Kuzey Afrika’dan sorumlu başkan yardımcılığına yükseldi. Kasım 2000 ve Şubat 2001’de yaşanan iki mali krizin ardından Başbakan Bülent Ecevit tarafından Türkiye’ye davet edilen Kemal Derviş Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevini üstlenmişti. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakereleri yürüterek mali krizin asgari hasarla atlatılmasını sağladı. Türk finans sisteminin radikal bir şekilde yeniden yapılanmasını sağlayan Güçlü Ekonomi Programını hazırladı. 2002 Ağustos ayında başbakan yardımcısı Devlet Bahçeli ile görüş ayrılığına düşerek görevinden istifa etti. İsmail Cem ve Hüsamettin Özkan ile birlikte Yeni Türkiye Partisi’nin kuruluş çalışmalarına katıldı. Ancak bu partiye katılmayarak Cumhuriyet Halk Partisi’nden milletvekili adayı oldu. 3 Kasım 2002 seçimlerinde CHP’den İstanbul milletvekili seçildi. 9 Mayıs 2005 tarihinde milletvekilliğinden istifa ederek Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Başkanlığı görevine atandı. 2009 yılında bu görevi Yeni Zelenda’nın eski başbakanı Helen Clark’a devretti. En son Mart 2005’te Center for Global Development iş birliği ile For a Better Globalism (Daha iyi bir Küreselleşme) adlı kitabını yayınladı. Ayrıca Derviş’in Jaime De Melo ile ortaklaşa yayınladığı General Equilibrium Models for Development Policy (Kalkınma için Genel Denge Modelleri) adlı kitabı, 80’li yıllarda üniversitelerde okutulan yaygın bir ders kitabı oldu. Halen ikinci eşi olan Amerikalı Catherine Derviş ile evli olup, 2006 yılında yayımlanan “Recovery from the Crisis and Contemporary Social Democracy” (Krizden kurtulma ve çağdaş sosyal demokrasi) adlı kitabın yazarıdır. Mayıs 2008 tarihinde Financial Times’a yaptığı açıklamada Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde enflasyon tsunamisi yaşanacağını ve son bir yıldan kısa sürede bu ülkelerde halkın %25 daha fakirleştiğini belirtti. Sabancı Üniversitesi Uluslararası Danışma Kurulu üyeliği görevini de yürütmektedir. http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvS2VtYWxfRGVydmklQzUlOUY 



AKP iktidara geldikten sonra, Derviş’in ekonomik programını harfiyen uygulamıştır. 
Önce bu tespiti yapalım. 
Programın “başarısı”, bugün içerisinden geçtiğimiz koşullardan bellidir: 
Soğanın bile karaborsaya düşmesi, hükümetin tanzim satış çadırları kurmak zorunda kalması, Türkiye’nin dış borcunun 129.6 milyar dolardan 457 milyar dolara çıkması, Cumhuriyet tarihi boyunca dişimizden tırnağımızdan artırarak yaptığımız fabrikalarımızın birer birer elden çıkartılması, yap-işlet-devret yöntemiyle yandaşları zengin eden uygulamalar, kamu kurumlarına DİB üzerinden İHL’lilerin doldurulması, FETÖ’ya ne istedilerse verilmesi, halkın bölünmesi; kısaca ülkenin talan edilmesi, hep bu Derviş’in Güçlü Ekonomik Programının başarılı (!) sonuçlarıdır. 
Kemal Derviş, Mayıs 2008’de Financial Times’a yaptığı açıklamada Türkiye ve Brezilya gibi ülkelerde “enflasyon tsunamisi” yaşanacağını ve son bir yıldan kısa sürede bu ülkelerde halkın yüzde 25 daha fakirleştiğini belirterek, programının “başarısını” kendisi de itiraf etmiştir… 
Türkiye’yi 17 yılda yabancı tefeciye 192 milyar dolar ödemeye mecbur bırakan programın mimarı olan Kemal derviş, Y-CHP’nin olası iktidarında da ekonomimizin teslim edileceği kişidir… 
Y-CHP’nin olası iktidarını hayal edin!.. 
Bu açıklamalardan sonra, şöyle de denebilir: 
AKP , 17 yıldır Y-CHP’nin uygulamayı düşlediği programı uygulamıştır. 
Dolayısıyla 192 milyar doların yabancı tefeciye ödenmesinden şikayeti yerinde değildir… 
*** Y-CHP Genel Başkanına göre, “İşsizliği yok etmenin yolu bu ayın 31’inden geçiyor.” 
Dersimli Kemal, desteksiz atma konusunda adeta Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrakla yarışıyor. 
O da bu yıl 2,5 milyon kişiye istihdamı alanı açacağını söylemişti.4   Kılıçdaroğlu AKP iktidarına benzeyerek iktidara gelebileceğini mi sanıyor? 
Bir şeyin aslı varken sahtesine itibar edilmez, bu kadarını da bilmiyor mu? 
                                                           
4https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2019/02/26/25-milyon-kisiye-istihdam  



Güven vermeyen ve güvenilmezliği defalarca test edilen Kemal Kılıçdaroğlu, CHP başından ayrılmadan, gerçek CHP’lilerin Y-CHP adaylarına oy vermesi de oldukça zor ve haklı görünüyor… 
*** Bir de şu “beka” meselesi var ki, muhalefetin iyice ayağına dolaştı: 
TDK Sözlüğüne göre beka; kalıcılık, ölmezlik anlamına geliyor. 
Türkiye’nin “beka sorunu var” diyenler, bir bakıma ülkemizin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğuna anlatmak istiyorlar. 
Bu noktada muhalefet, tam tersini savunuyor! 
“Beka sorunu yok, zeka sorunu var” diyor! 
Halbuki, “evet, beka sorunu vardır ama bu sorunu yaratan 17 yıldır iktidarda olan AKP’dir, dolayısıyla, asıl sorunu yaratandan çözümünü beklemek zeka sorunudur” diyerek, etkili muhalefet yapabilirdi… 
O da bir zeka sorunudur tabii!.. 
*** CHP’li küskünlerin DSP’den aday gösterilmesine, kimsenin kızma hakkı yoktur. 
Oyların bölünmesi meselesine gelince, çözümü son derece basittir: 
Oturulur bir masa etrafına; son seçimlerde alınan oylar, son anketlerle birlikte masaya yatırılır; kazanma şansı düşük olan adaylar, son anda geri çekilirler ve mesele halledilir. 
CHP ile DSP’nin ideolojik bir farklılığı mı var sanki! 
Derviş iki tarafın ortak paydası değil mi? 
Bugüne kadar başarısızlığın maskesi; “seçimlerde hile” yapıldığı idi, şimdi DSP’nin tutumu gösterilecek… 
4000 sandıkta görevlisi olduğu halde, partisine sıfır oy çıkan CHP’nin, 67 bin sandıkta görevli bulunduramaması facia değil mi? 
Böyle bir yönetimle tekrar tekrar seçimlere girilmesi nedir peki? 
“Felaket” sözcüğü uyar mı? 



CHP’liler CHP’ye el koymadıkça, bu oyun böylece sürüp gidecektir. 
Siyasi hedefi sadece parti içi iktidar olanlar, halkın iktidarının önündeki en büyük engeldir…. 
*** Y-CHP yönetimini eleştirenleri, “kızgın” veya “küskün” olarak tarif etmek, siyasi körlüktür. 
Aday gösterilmediği için partisine küsmek veya aday göstermeyenlere kızmak duygusal tepkidir. 
Halbuki, Y-CHP’deki sorun yapısaldır, ideolojiktir… 
Bu temel sorunun, duygusal sözcüklerle ifade edilmesi, en basit tabirle şark kurnazlıktır. 
Kaldı ki, parti içi demokrasi işletilseydi; kimse kimseye kızamaz, partisine de küsmezdi. 
Bütün partililerin katılacağı ön seçimler ile aday belirlenmesi halinde, partililer de örgüt adaylarına sahip çıkar ve herkes çalışmak için sokağa inerdi. 
Bu kadar kolay ve fakat önemli bir olayın “zaman darlığı” gibi gerçekle bağdaşmayan gerekçelerle işletilmemesi, siyasi körlüğün de ötesinde, budalalık seviyesinde bir aymazlıktır… 
Y-CHP, Devlet yönetimini AKP’ye altın tepsi içerisinde sunduktan sonra, yerel yönetimleri de vererek görevini tamamlıyor. 
Bizim mücadeleye nereden, kimlerle başlayacağımız belli olmadı daha…



 
MAHALLEDE KONUŞULAN ZEHİR ZEMBEREK SÖZLER!.. 
Ülkemizdeki siyasi partilerin yöneticileri için en iyi siyasetçi kendileridir. 
Bu yüzden, kendilerine en çok benzeyenlerle çalışmayı tercih ederler. 
Siyasi Partiler Yasası ve partilerin tüzükleri genel başkanların partiye tam egemen olmalarına göre düzenlenmiştir. 
Bundan dolayı parti içi demokrasi bizim gibi ülkelerde gelişemez. 
Bu durumun sürdürülmesi, muhalefet partilerinin de işine geliyor, iktidarın da… 
İktidara geldiklerinde halka demokrasi getireceğini vaat edenler, kendi partilerine demokrasiyi nedense uğratmazlar… 
Siyasi partilerin temsilcisi olma sorumluluğunu yüklenecek olanlar, objektif elemelere tabi tutulmadıkça ve lider sultası devam ettirildikçe, siyasette kalite yükselemez… 
*** 
Bu tespitlerden sonra, Y-CHP’den aday gösterilmedikleri için DSP’den adaylık başvurusu yapanlara “küfür” etmenin ne işe yaradığını irdeleyebiliriz: 
Kendileri için siyaset yaptıkları apaçık olan bu kişiler kadar, onları aday gösterenler de sorumludur. 



Partisinden aday gösterilmediği için istifa edenler, “ihanet etmiş” muamelesi görüyorsa, asıl ihanet edenler, onları bir önceki seçimde aday gösteren yöneticilerdir. 
Bunlar da çoğunlukla genel başkanlardır. 
Dolayısıyla istifa edenler ile gittikleri partinin yöneticilerini “karaktersizlikle” suçlamak, asıl sorumlu olan önceki parti yöneticilerinin sorumluluğunu gizleme çabasıdır. 
Demek ki, Y-CHP’den istifa edip DSP’den adaylık başvurusunda bulunanlar ile DSP yöneticileri kadar, -hatta daha da fazla- Y-CHP yöneticilerini eleştirmek gerekir… 
*** 
Acaba bu tür yakışıksız durumlara karşı etkili tedbirler alınabilir mi? 
Elbette ki alınabilir: 
Özellikle küçük yerleşim birimlerinde herkes birbirini tanır; istihbarat çalışmasına gerek yoktur. 
Kimse gerçek kimliğini, yaldızlı kartvizitle uzun süreli gizleyemez. 
Kişi geçmişinde neler yapmıştır, olaylar karşısında nasıl tavır almıştır, ideolojik duruşu nasıldır, hangi mücadelelerde deneyim kazanmıştır bilinir. 
Dolayısıyla adaylar, tüm partililerin katılacağı önseçimlerle belirlendiğinde, hata payı en aza indirilmiş olacaktır… 
Böyle olunca; örgütler de adam gibi çalışır, yarışı kaybeden aday adayları da kazanan adayın arkasında dururlar… 
*** 
Seçimleri kazanmak için kuşkusuz bu kadarı yeterli değildir. 
Başarı için adayların üyesi bulundukları siyasi partinin, genel politikaları birinci sıradaki belirleyicidir. 
Genel merkezi güven vermeyen, ülke çıkarlarını korumakta yaya kalan partilerin, yerel yöneticileri ne kadar yetenekli ve yeterli olursa olsunlar kazanma şanslarını yitirirler. 
Düşmanın ağzı ile konuşan, ülkemize karşı açık veya örtülü savaş ilan devletlerin sözcülüğünü yapan, terör örgütlerine kol kanat geren partileri halk desteklemez. 



9 kez denenmiş ve görülmüş olan bir durumu, 10’ncu kez denemek beyhude bir çabadır. 
Aynı tabloyu sürekli halkın önüne koymak, saygısızlığın da ötesinde en büyük terbiyesizliktir… 
*** 
Bütün bu bilinenlere rağmen, hala bildiğini okuyanların, iktidara gelmek gibi bir niyetlerinin olmadığı açıktır. 
Siyasi hedefleri, kendi kadrolarına istihdam alanları yaratmakla sınırlı bu ufuksuz siyasetçilerin gösterdikleri adaylara oy vermek, bir bakıma bu kısır döngünün devamına razı olmaktır… 
TBMM’de etkisiz olan bir ana muhalefete ve yerel yönetimlerde; çok az yerde başarılı olan partilere duygusal nedenlerle bağlanmak, ileride daha ağır sorunlarla karşı karşıya gelmemize neden olacaktır… 
Takım tutar gibi parti tutmak; karşımıza yanlışları görememe ve eleştiri hakkımızı kullanamayıp, partimizin yöneticilerine kendilerini düzeltme şansı tanımama gibi kötü sonuçlar çıkartacaktır… 
*** 
Halkın Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı şeklinde ikiye bölünmesi, Başkanlık Sistemine geçtiğimizin en çarpıcı kanıtıdır. 
Halkın bölünmesinden ise en karlı iktidar partisi çıkmaktadır. 
Zira Türkiye’de sağın oy potansiyeli yüzde 70’lerde, solun ise yüzde 30’lar seviyesindedir. 
Halkın siyasi olarak kutuplaştırılması halinde, sağ partilerin iktidarının sürekli hale geleceği son derece açıktır. 
Bu kadar basit bir siyasi hesabı yapamayıp; Cumhur İttifakı karşısına Millet İttifakını kuran anlayışın, halkın iktidara gelmesi için siyaset yaptığı söylenemez!.. 
*** 
Yaşayarak gördük ki, muhalefet partileri, parlamenter sistemi korumayı başaramamışlardır. 
MHP, öncülük yaparak bu konudaki ilk adımları atmış, CHP ise girilecek olan çıkmaz yolun hukuki üst yapısının kurulmasına akıl almaz katkılar sunmuştur. 



Değiştirilmesi dahi teklif edilemeyen Anayasanın ilk dört maddesini, Anayasanın diğer maddelerinin değiştirilmesi suretiyle değiştiren AKP iktidarına, meşruiyet ortamını sağlayan Y-CHP’dir. 
Kılıçdaroğlu ve arkadaşları, Cumhuriyetin ve Atatürk İlkelerinin bekçiliğini yapmamış/yapamamışlardır. 
CHP, zamanında Anayasa referandumlarını boykot edip, meşruiyet tartışmalarını sürdürseydi, Başkanlık Sistemine geçiş öyle kolay olamayacaktı, atı alan Üsküdar’ı geçemeyecekti. 
Kabul etmek gerekir ki, her iki Anayasa referandumunda da Y-CHP yönetimi kraldan fazla kralcı davranmıştır… 
Böylece kuvvetler ayrılığından, kuvvetler birliğine geçilmiş ve egemenlik tek elde toplanmıştır. 
Bu noktadan sonra yürütmeye bağlı yargının bağımsızlığından söz edilmeyeceği gibi, tarafsız ve adil kararlar verilmesini beklemek de hayaldir. 
Bu durumun en dikkat çeken örneği, yüksek yargıyı bir “çetenin elinde” olmakla itham eden ana muhalefet liderinin, sık sık yargıya başvurmak zorunda kalması ve bağımsız olmayan yargıdan adalet beklemesindeki çelişkidir… 
*** 
Siyasi partilerin müktesebatı partililere unutturulursa, partiler şirket gibi yönetilirse, genel başkanların “patron” gibi davranmaları da kaçınılmaz olur. 
Parti okullarında; partinin ideolojisi, ülkenin tarihi, kolay kolay değiştirilemeyecek ülkenin dış politikaları ve siyaset biliminin ana çizgileri öğretilir; bu okullar tüm partililere açık tutulur… 
Bizdekiler öyle mi? 
Elbette ki hayır; parti okullarında genel başkanlara nasıl yakın durulur, etkili ekiplerin içerisine nasıl girilir gibi “şark kurnazlığı” öğretilmektedir… 
Parti hukuku herkes için aynı uygulanıyor mu? 
Bu sorunun yanıtı da olumsuzdur. 
Parti Programına aykırı davranmanın yaptırımı üyelikten ihraç olmasına rağmen, ne yazık ki parti programını fiilen değiştirenlere parti hukuku uygulanmamaktadır. 



En önemlisi; başarılı olmayan yöneticilerin, yerlerini yeni isimlere bırakmamalarıdır. 
Bizim siyasetçiler, babalarından miras kalmış gibi koltuklarına yapışmışlardır! 
Bu ve benzer eleştirilere muhatap olan partilerin, kendiliklerinden düzelmelerini beklemek, gerçekçi değildir. 
Yasal düzenleme ile bu sorunların düzeltilmesi olanaklı olmasına rağmen, iktidar partisinin de işine gelmeyeceği için, böyle bir düzenleme yapılmasını beklemek akla yatkın değildir… 
*** 
Geriye bir tek seçenek kalıyor ki; o da parti üyelerinin partilerine el koymaları ve yüzsüzleri partiden kovmalarıdır! 
Ya da: 
Partinin iyice dibe vurması ile yeni insanların öncülüğünde yeniden örgütlenmeye gidilmesidir… 
TESEV üzerinden SOROS’un işgali altında olan CHP’deki işgal kırılmadan, bu süreci tersine çevirmek olanaksızdır. 
Bunun için Y-CHP’nin dibe vurması gerekiyorsa, o konudaki adımları da cesaretle atmak gerekir… 
Siyasi rakiplerimizin ve küresel güçlerin istediği şekildeki bir CHP, halkın iktidarının önündeki en büyük engel ve halka çevrilmiş silah işlevi görmektedir. 
Böyle bir ana muhalefet partisi olacak yerde, hiç olmasın daha iyidir… 



  
SİYASETİN SOYTARILARI!.. 
Tutarsız, inançsız ve bencil siyasetçileri seçersek –ki o zaman bizi temsil etmeyen kişileri seçmiş oluyoruz- onları bir daha tepemizden aşağıya indiremeyiz. 
Başımızdaki bir belayı bine çıkartırız! 
Yeniden aday gösterilmedikleri için CHP’den istifa ederek -ve her türlü aşağılamayı da yaparak- DSP’den aday olan “siyasetçilere” bir önceki seçimlerde oy vermemizi isteyenler bu konuda hesap vermediler! 
Siyasi hataların faturasını her seferinde halka ödettirenlere yeni krediler açmamızın manası nedir? 
Yalancılık, ikiyüzlülük ve işbirlikçilik dışında hiçbir özelliği bulunmayan Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibini, ilanihaye sırtımızda taşımak zorunda değiliz. 
CHP’nin mirasını yiyip tüketen, kuruluş felsefesine ihanet eden, Cumhuriyet’in kurucularına “katil” diyen bu hainlerin kurduğu -Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun deyimi ile- “Şimdi zamanı mıdır tarikatı” her seçim öncesinde olduğu gibi, yine işbaşı yaptı: 



Seçimlere iki aydan az bir zaman kala, “birlik ve bütünlük” görüntüsü verelim istiyorlar! 
Yöneticilerimizi uluorta, olur olmaz yerlerde veya televizyon ekranlarında eleştirmeyelim diyorlar! 
Kırgınlıklarımızı ve küskünlüklerimizi seçimlerden sonra parti içerisinde tartışalım tavsiyesinde bulunuyorlar! 
Partiye zarar verici söylemlerden kaçınmayanlar aslında “AKP’yi destekliyorlar” teorisini ortaya attılar! 
1 Nisan’da AKP erken seçim kararı almak zorunda kalacak, ardından bu iktidardan kurtulacağız müjdesi ile umut tacirliği yapmaya devam ediyorlar!… 
*** Bilgi kirliliği ve kafa karışıklığı yaratmakla görevli bu tarikat, Y-CHP’ye yapılan eleştirileri; “kırgınlık” ve “küskünlük” olarak nitelemekle, haklı eleştirileri duygusal bir zeminde tutma görevini yürütüyor. 
Kuşkusuz parti yöneticilerine kırgın olanlar olduğu gibi küskünler de vardır. 
Onları farklı bir zeminde ele alacağız, gerçekten de onları eleştirmenin sırası değil! 
Bizim üzerinde durduğumuz, demokrat olduğunu ileri süren bir partide “eleştiri yasağı”nın karşısına, “AKP’yi destekleme” ithamının konulması ve yöneticilerin “eleştirilmeme imtiyazı”na kavuşturulma çabalarıdır. 
Y-CHP yönetimini eleştirenleri, AKP’yi desteklemekle suçlamak en hafif tabiri ile siyasi terbiyesizliktir… 
Bir partiyi eleştirmek, bir başka partiyi desteklemek anlamına gelmez! 
*** Çok zor ama diyelim ki, Y-CHP, gösterdiği CHP’li olmayan adaylarla kısmi bir “başarı” elde etti. 
Gerçekte “malı götüren” AKP olmasına rağmen, Y-CHP yönetimi bu kısmi başarıyı sürekli gündemde tutarak, parti içi iktidarını pekiştirme yoluna gideceğine kuşku yoktur. 
“Oylarda anlamlı bir azalma olmadıkça” koltuğu terk etmeyecekleri kavramını siyasete sokan bu yüzsüzlerin, “tepki oylarını” bile kendi başarı hanesine yazdıklarını biliyoruz. 
Bu noktadan itibaren, yönetimin değişmesini ve yeni kan takviyesini isteyenlerin “hain” ilan edileceğine en ufak şüphe bulunmamaktadır… 



*** Yerel yönetimlerde AKP’nin başarısız olması halinde, iktidarın nasıl “değişeceğini” kem küm ederek bir türlü anlatamayan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu konuda sicili hayli bozuktur: 
Birkaç belediyeyi kaybeden AKP’nin, genel seçimlere gitmesi ve iktidarı Y-CHP’ye bırakmak mecburiyetinde kalacak olması, şeklindeki teori hayalciliğin zirve noktasıdır. 
Zira: 
7 Haziran 2015 Seçimlerinde Türkiye genelinde 18.9 milyonla oyların yüzde 40.9’unu alarak 258 milletvekili çıkartan AKP, tek başına hükümeti kurabilmek için gerekli olan 276 milletvekiline ulaşamayarak iktidarını zaten kaybetmişti… 
Yaptırdıkları kamuoyu araştırmalarında; “Kürt Açılımı” politikaları nedeniyle, yaklaşık yüzde 9 civarında oy kaybına uğradıklarını gördük. 
Açılım masasını devirdikten sonra, koalisyon görüşmelerini de çıkmaza sokarak, erken seçim isteyen AKP, 1 Kasım 2015 seçimlerinde, kaybettiği 5 milyon seçmenini geri kazanarak oylarını yüzde 42,5’e çıkartmıştır. 
Bu siyasi mühendisliğe şapka çıkartmak gerekir. 
Milletvekili sayısını da 59 artıran AKP, yeniden tek başına iktidar oldu…1  Bu durumun siyasi sorumluluğu kimlere aittir, sorumlular hesap verdiler mi?.. 
Yok!.. 
*** AKP’nin PKK ile “müzakere”yi bitirip, “mücadele”ye başlaması üzerine, ana muhalefet partisi Y-CHP, hem PKK’ya hem de FETÖ’ye karşı yapılan operasyonlara karşı çıkarak yanlış mevziiye girmiştir. 
Öyle ki, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden Suriye’deki gelişmelere karşı yapılan operasyonlara da karşı çıkıp, düşman saflarında görüntü vermiştir. 
Bu kadarla da kalmayıp; ABD’nin “kara gücü” olarak değerlendirdiği PYD/YPG’nin bağlı olduğu PKK’nın, Meclisteki uzantısı olan HDP‘lileri ve PKK sevicilerini, CHP listelerinden aday göstererek, Ulusal Kurtuluş Savaşını veren kahramanların kurduğu partiyi, PKK’ya taşıyıcı anne durumuna düşürmüştür. 

                                                           
1 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-44600502 



Bütün bu iğrençlikleri sindiremediği için Y-CHP yönetimini eleştirenleri, “AKP’yi desteklemek”le suçlamak akılsızlıktır, siyasi ahlaksızlıktır, işbirlikçiliktir… 
Y-CHP’nin bu tutarsız ve ilkesiz politikaları AKP’yi iktidarda tutmaktadır… 
Başka bir ifade ile AKP’yi asıl destekleyenler Y-CHP’lilerdir… 
Bu kadarını göremeyenler siyasi körlerdir!.. 
*** Yakın geçmişte yaşadığımız bu gelişmeleri görmezden gelerek, yerel seçimler sonunda iktidarın da değişeceğini savunmak; hayal dünyasında gezinmekten başka, geniş yığınları aldatmaktır da… 
“Borçlanma ekonomisi”ni dayatarak, Türkiye’yi faiz tuzağına düşüren Kemal Derviş’i, “kurtarıcı” gibi sunan ve olası bir CHP iktidarında ekonomiyi bu zata teslim edeceğini söylemekten çekinmeyen Dersimli Kemal, Türkiye’nin başına beladır… 
Dersimli olmakla övünen feodal kafalı bu zat; birkaç fazla belediye kazanarak, sadece kendini parti yönetiminde tutan delegeleri tatmin edebilir. 
Kemal Dervişe ekonomiyi teslim ederek, halkın sorunlarına asla çözüm getiremez!.. 
Bu nedenledir ki, Y-CHP yönetiminin kısmi başarısı, halkın çıkarına değildir… 
*** Zor ama böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, onları parti yönetiminden uzaklaştırmak iyice olanaksız hale gelecektir. 
Zira o zaman kurdukları bütün cümlelerinin başında utanmadan; “başarılı olmamıza rağmen” ifadesine kullanmaya devam edeceklerdir. 
Başka bir ifade ile siyaseten bitmiş bir anlayışı, suni yollarda yaşatmaya çalışmak, halka zaman kaybettirmek anlamına gelecektir… 
*** Siyasi ömrü tükenmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu ile ekibini, siyasi tarihin çöplüğüne atmak, Türk halkının kurtuluş meşalesini yakmakla eş değerdedir… 
Ekmeleddin İhsanoğlu ve Abdullah Gül gibi bitmiş siyasi portreleri “umut” olarak halkın önüne koyan anlayışın, Türk halkına vereceği bir şey yoktur. 
İktidardan düşen AKP ile koalisyon pazarlıklarına girerek, onu yeniden iktidara getirmeye çabalayanların siyasi ufku yoktur! 



Y-CHP’nin kadroları Türkiye’de iktidar değişikliğini gerçekleştiremezler! 
Bunu, en kolay siyasete “kazandırdıkları” kişilerin duruşlarından anlıyoruz. 
Yeniden aday gösterilmedikleri için partilerinden istifa ederek, başka partiden aday olma çabaları içerisinde olanları, bir önceki seçimlerde desteklememiz için liste başlarına yerleştirenler, bu hatalarının hesabını vermedikçe, halktan oy isteyemezler… 
Hata yapan onurlu siyasetçiler, zaten halktan özür dileyip, istifa etmek suretiyle yeni isimlere yerlerini verenlerdir. 
Dersimli Kemal ve arkadaşlarından böyle bir davranış göremediğimize göre, yaptıkları işin bilincindeler… 
Onlara oy vermek bilinçli ihanettir; oy verenlerin daha sonra yakınma hakları da yoktur!.. 
*** Küresel güçlerin CHP içerisindeki elemanlarına oy vererek, emperyalizme karşı vereceğimiz ikinci kurtuluş mücadelesini geciktirmiş oluyoruz. 
Y-CHP yönetimine iyi bir ders vermeden, yönetime gerçek CHP’lilerin gelmesi olanaksızdır. 
Genel Başkan ve ekibi, Kurultay delegelerini, Kurultay delegeleri de Genel Başkan ile Parti Meclisini seçiyorlar; bu gerçeği göz ardı ederek sağlıklı sonuçlara varmamız mümkün değildir. 
Siyasette “al gülüm ver gülüm” gibi ilkel bir döngü yaşanmaktadır. 
Kendi çıkarları için bu döngüde yer alanlardan, Türk halkının çıkarları için özveride bulunmalarını beklemek, elma ağacından kiraz beklemeye benzer… 
*** Muhalefet görevini yerine getirmeyen/getiremeyen muhalefet partileri; beceriksiz iktidarların siyasi ömrünü uzatmaktan başka işe yaramazlar. 
Bunlardan biri MHP’dir ki, AKP’nin adeta “gençlik kolları” gibi hareket etmektedir. 
İhtiyaç duyulduğunda AKP’ye “oy deposu” işlevini gören MHP, rejimin değiştirilmesinin de baş aktörü olmakla, en az iktidar kadar olanlardan sorumludur. 
Bilinçli tercihle “beka sorunu”nu yaratanlara, bu sorunu çözme ödevini veren ve halkı sonu belirsiz bir beklenti içerisine sokan da MHP’dir… 
MHP’nin günahları Y-CHP’ninkilerden az değildir… 



*** Y-CHP sayesinde; halka hiçbir şey vaat etmeyen, Cumhuriyet tarihi boyunca elde ettiğimiz tüm kazanımlarımızı satıp savuran, yandaşlarını kayırmaktan başka icraatı olmayan AKP’nin, 17 yıldır iktidarda kalmasının diğer sorumlusu da Y-CHP’dir. 
9 seçim kaybetmesine rağmen; benzer, hatta daha düşük profilli kadrolarla, 10’ncu seçime girme pişkinliğini gösteren Y-CHP, “Benim oğlum bina okur, döner döner yine okur” özdeyişi çerçevesinde, sütçü beygiri gibi dolanıp durmaktadır.  Sorarım sizlere: 
Böyle bir muhalefeti eleştirmek mi iktidarı desteklemek anlamına gelir, yoksa desteklemek mi? 
Aslında bu sorunun yanıtı, sandıkta 17 yıl içerisinde 9 kez verilmiştir. 
Buna rağmen, aynı soruya 10’ncu kez yanıt arayanlara, teşhisi Albert Einstein koymuştur…2

                                                           
2 Delilik: Aynı şeyleri tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir. 
https://www.ensonhaber.com/galeri/albert-einsteindan-10-hayat-dersi#14 



   

MAZBATA ALAMAYACAK OLAN Y-CHP’Lİ BELEDİYE BAŞKANLARI!.. 
Bugün iki iyi, bir kötü haberim olacak size. 
İyi haberlerle başlıyorum: 
Van’da görülen KCK davasında, HDP’li eski Büyükşehir Belediye Başkanı Bekir Kaya ve arkadaşları, “terör örgütü PKK/KCK’ya üye olmak” suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına 
çarptırıldılar.1   Bu tespitin başka mahkemelerce de yapılması halinde, HDP’nin Anayasa Mahkemesince kapatılacağına şüphe yoktur. 
İkinci haberim: 
Yerel seçimlerde HDP ile ittifak yapacağını duyuran; Kürdistan Komünist Partisi ile Kürdistan 
Özgürlük Partisi hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında kapatma davası açıldığıdır.2  Kürdistan Komünist Partisi’nin, TSK’nın Afrin’e düzenlediği Zeytin Dalı Operasyonuna da Kılıçdaroğlu gibi karşı çıktığını anımsatıyorum. 

                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201809101035128209-van-kack-ana-davasi/ 
2 https://odatv.com/kurdistan-partilerine-kapatma-davasi-10021919.html 



Kötü haberim ise; bazı Y-CHP belediye başkan adaylarının mazbatalarını alamadan görevden alınacakları ve yerlerine kayyumların atanacağı tehlikesidir… 
*** Y-CHP’nin gösterdiği belediye başkan adaylarının bir kısmı seçimden önce, bir kısmı da seçildikten sonra; terör örgütü üyesi olmamakla birlikte, örgüt yararına herhangi bir iş veya hizmet gördükleri iddiası ile görevden alınmaları ve yerlerine kayyum atanması çok olası 
gözükmektedir…3 
Bu hukuki durum karşısında, aşağıdaki soruların yanıtlarını aramamız gerekmektedir: 
a.)Terör örgütü PKK‘ya yardım yaptıkları; teröristlerin cenazelerine katıldıkları, “Halk Mahkemeleri” kurarak yargılama yaptıkları, ilçelerden örgütsel içerikli raporlar istedikleri ve bu şekilde örgütün hiyerarşik yapılanmasında yer aldıkları tespit edilenler ile 15 Temmuz Darbe Girişiminde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu oldukları anlaşıldığından görevlerinden alınan belediye başkanlarına; “seçimle gelen seçimle gitmelidir” gibi masum gerekçelerle veya “basın özgürlüğü”ne sahip çıkma kılıfı arkasına sığınarak destek vermiş belediye başkanları, 
b.)Y-CHP yönetimi, ilçe yönetimlerince haklarında yolsuzluk iddiaları ile dosya hazırlanan ve ayrıca görevlerinde başarılı da olmayan belediye başkanlarını, 
c.)Kamu kaynaklarını yasalara aykırı olarak özel kişiler lehine kullanan ve açıkça kamu zararına sebebiyet verdiklerini kendi beyanları ile itiraf eden belediye başkanları, neden İNADINA İNADINA aday gösterilmekteler? 
Yanıt: Uygun ortamı oluşturma için tabii ki… 
Uygun ortamın ne menem bir şey olduğunu ise ilerleyen paragraflarda açıklayacağım. 
*** ABD’nin “kara gücü” olarak kabul ettiği PKK’nın, Meclis’teki uzantısı olan HDP’li belediye başkanları hakkında açılan davalardan birkaçının daha sonuçlanması halinde; bu partinin 
terör örgütü ile birlikte anılmaya başlanacağı ve kapatılacağı4 gün gibi ortadadır: 

                                                           
3 TCK’nın 220 maddesi 7. fıkrasının gerekçesine göre; “Örgüt üyesi olmaksızın, örgütün niteliğini bilerek örgütün 
yararına herhangi bir iş, görev veya hizmet yapılması örgüt üyeliği ile eşdeğer kabul edilmekte ve örgüt üyeliği ile benzer şekilde cezalandırılmaktadır”. Nitekim, Yargıtay 6. Ceza Dairesi’nin 09.10.2018 tarihli, 2017/3510 E. ve 2018/6087 K. sayılı kararında: “Sanık …’ün, suç örgütü kurucusu ve üyesi olmayıp suç örgütüne bilerek ve isteyerek yardım eden konumunda olup, eyleminin 5237 sayılı TCK’nın 220/7. maddesi yollamasıyla aynı Yasanın 220/2 maddesi kapsamında kaldığı kabul edilip, anlaşılmasına karşın, hakkında 5237 sayılı TCK’nın 58/6-9. maddesi gereğince uygulama yapılması…” denmek suretiyle örgüt yararına herhangi bir iş veya görev ya da hizmet yapılması, örgüt üyesi gibi cezalandırılmak için yeterli bulunmuştur. 
4 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2008-75-405 



Kapatılma tehlikesi çok yakın olan HDP ile “ittifak” yapmanın veya bu partinin “olur” verdiği kişileri Y-CHP’den belediye başkan adayı göstermenin, yürürlükteki hukuk karşısında korunma olanağı var mıdır? 
Yanıt veriyorum: 
Elbette ki yoktur! 
Denebilir ki, HDP’nin kapatılmasından sonra, kapatılma gerekçelerine göre, biraz da zorlama yorumlar yapılırsa -gerçekte yöneticileri yargılanması gerekirken- CHP bile kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalabilir… 
Acaba böyle bir tehlike neden göze alınmaktadır? 
Gösterilen adaylar gerçekten vazgeçilmez midir?.. 
*** Y-CHP’nin vitrine çıkardığı en başarılı belediye, Çankaya Belediyesidir. 
Israrla ikinci kez aday gösterilen Alper Taşdelen, afişlere “Haseki Tarzı” olarak yazılan “Haseki tipi model”i (!) uygulamakla övünmektedir. 
AKP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, katıldığı bir televizyon programında hükumetten yardım almadan –kaynak yaratarak– pek çok belediye hizmetini gerçekleştirdiğini, arkadaşlarının da bu durumu “Haseki tipi model” olarak isimlendirdiğini 
övünerek anlattı.5   “İmar Barışı”nın da mucidi olan Özhaseki, nasıl kaynak yarattığını ise nedense anlatmamaktadır! 
Aynı şekilde, Çankaya Belediyesi Başkanı Alper Taşdelen de katıldığı bir başka televizyon programında, belediyenin bir kuruşunu harcamadan, –kaynak yaratarak– bir sürü icraat 
yaptığını anlatmıştır.6   Taşdelen de kaynağı nasıl yarattığını açıklamadı!… 
*** 

                                                           
5 Mehmet Özhaseki-Buket Aydın (Videonun tamamını izlemek istemeyenler, yürütme çubuğunu 10.dakika 45. 
saniyeye kaydırsınlar.)  https://www.youtube.com/watch?v=6wgDiKPqATc 
6 Alper Taşdelen- Lale Ozan Aslan (Videonun tamamını izlemek istemeyenler, yürütme çubuğunu 8.dakika 27. 
Saniyeye kaydırsınlar.)   https://www.youtube.com/watch?v=nqbr2RYZZlk 



“Kaynak yaratma” işi en önemli icraat olmasına rağmen, belediye başkanları bu icraatlarını neden kamuoyundan gizlemektedirler? 
Bu sorunun yanıtını, övünülen hizmetleri, hangi müteahhitlerin yaptığı ve bölgedeki yapılaşmalardan anlamak olanaklıdır. 
Şehir Planları üzerinde imar değişiklikleri yapılarak, yoğunluğu artırılan bazı arsaların müteahhitlerine (veya sahiplerine) 5 kat yerine 15 kat bina yapma izin verilmektedir. 
Fazladan elde edilen 10 katın getirisinden belediyeye düşen miktar karşılığında da o övünülen hizmetler yapılmaktadır. 
Kısaca “kaynak yaratma” budur… 
Başka türlüsü olamaz!.. 
Zira belediyelerin yap-işlet-devret seçeneği olamaz, buna mevzuat müsait değil. 
*** “Kaynak yaratma”nın iki yönü vardır: 
Birincisi belediyeye düşen payın, belediyeye ait bir hizmette kullanılmasıdır ki, bunda yasaya aykırı bir durum olduğu söylenemez. 
İkincisi, belediyenin yapması gereken bir hizmeti, yoğunluk artırarak bundan yararlanacak olan özel bir şahsa rant sağlayarak yaptırmaktır ki, bu durumda kamu kaynakları, yandaşlara (veya ortaklara) peşkeş çekilmekte olup, açıkça suç işlenmektedir. 
Tabii ki, gerçek durum, dürüst bir soruşturma ile anlaşılabilir… 
Mehmet Özhaseki’nin “icat ettiği” ve açıkça hukuka aykırı olan bu yöntem, (şimdilik) kendi başını yakmayabilir ama Taşdelen’i cezaevine girmekten kurtaramaz! 
Mehmet Özhaseki için suç olmayan bir eylem, Alper Taşdelen için neden suç teşkil etsin sorusunu, bana sormayın lütfen… 
Ama illa da bu soruya benim cevap vermemi istiyorsanız, bir soru ile cevap vereyim: 
Amerika adına darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün “siyasi ayağı” neden dışarıda da diğer ayakları içeridedir? 
Her iki soruya da cevabı siz verebilirsiniz artık… 
*** 



Sondan bir önceki soru: 
Durum bu kadar açık ve net iken; neden seçimlerden önce HDP’nin kapatılması için dava 
açılmaz da üstüne üstlük bir de 92 milyon 238 bin TL hazine yardımı yapılır?7   15 yılda özelleştirmelerden elde edilen gelirin toplamı 62 milyar dolar olduğu göz önünde tutulursa, terör örgütünün Meclisteki uzantısına, bu fakir halkın ne kadar parasının aktarıldığı 
daha iyi anlaşılacaktır.8   Yukarıdaki sorunun da yanıtını ben mi vereyim: 
Yerel seçimlerde HDP’li belediye başkanları veya HDP’nin “destekleriz” dediği Y-CHP’li belediye başkanları kazanırsa, düğmeye basılır ve tümü görevlerinden alınarak yerlerine kayyumlar atanır. 
Böylece o belediyeleri de AKP kazanmış olacağından, yapılan hazine yardımları boşa gitmiş olmaz! 
Y-CHP’nin hazırladığı bu elverişli ortamda seçimleri AKP’li adayları büyük olasılıkla kazanır, bu durumda yargı süreci devam eder ve HDP kapatılarak istenen sonuç elde edilir… 
Her iki halde de Y-CHP, iyice halkın gözünden düşer ve tamamen iktidar alternatifi olmaktan çıkmış olur… 
Böyle bir durumla karşılaşmamak için defolu ve şaibeli olan belediye başkanları9 yerine, süratle ayıpsız olanları gösterme olanağı vardır. 19 Şubat‘a kadar adaylar değiştirilebilir.  *** CHP içerisinde bu tehlikeleri görecek kimse yok mudur? 
Vardır elbette. 
Lakin etkili yerlerde değiller… 
Bütün umutlar 24 senenin sonunda Ankaralıları İ. Melih Gökçek’ten kurtaran Reis’tedir. 
Hakkını yememek gerekir; Dersimli de bu defa İzmir’i kayyum eliyle Reis’e teslim edecektir! 
Öte yandan CHP’yi de Dersimli Kemal ve arkadaşlarından Reis’ten başkası kurtaramaz!.. 
                                                           
7 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201810191035739028-parti-yardim-hazine-milyon-tl/ 
8 https://www.yenicaggazetesi.com.tr/80-yilin-birikimi-15-yilda-satildi-156925h.htm 
9 http://www.haber7.com/siyaset/haber/2824650-chp-maltepe-sokaga-dokuldu-adalet-istiyoruz 



Kurultay delegelerimiz “cılk” çıktı!.. 
*** Son soru ile bitiriyoruz: 
“10 Aralık Hareketi”10 ve TESEV‘ciler olarak tarif edilen Y-CHP yönetiminin planı nedir? 9 yılda kaybedilen 9 seçimin tamamında seçimlerde “hile” yapıldığını iddia ederek, bir sonraki seçime hazırlanan ve partinin başında kalmayı başaran Dersimli Kemal ve ekibi artık sona geldiler. 
Beklendiği gibi: 
Yine bütün sandıklarda görevli bulundurmayacaklar! 
Zahmet edip de YSK’dan kesinleşmiş seçmen listelerini bile hala almadılar! 
Bu seçimde yaşanacak münferit olayları -ki AKP seçmeni bu işe hem yatkın hem de deneyimlidir- abartarak, Türkiye ve Dünya kamuoyunun dikkatini Türkiye üzerine çekmeye çalışacaklar. 
Trump, zaten kulağını bize dönük yatmaktadır! 
Macron, Merkel ve diğer liderler tetikteler. 
Venezuela‘daki gibi belki de Dersimli’yi başkan olarak tanırlar!.. 
Bizimkilerde o yürek nerdeeeee! 
Ama; 
Yine de Batı’dan her türlü entrikayı beklemek gerek… 
Trump’ın da işi zor tabii: Venezuela ile mi uğraşsın bizdeki bela ile mi?

                                                           
10 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2019/02/chpnin-ruya-tabircileri/ 



  
CHP’NİN RÜYA TABİRCİLERİ!.. 
                                            Akşam gazetesinin 10 Aralık Hareketi ile ilgili olarak ortaya attığı iddia şudur:  Güya 10 Aralık Hareketinin önde gelenleri: “CHP sosyal demokrat bir parti değildir, sosyal demokrasinin önündeki en büyük engeldir ve kapatılmalıdır” demişlerdir.  Hareketin sözcüsü CHP PM Üyesi Prof. Dr. Burhan Şenatalar bu iddiaları kesin bir dille yalanlamıştır. 
Ona inanmak durumundayız… 
Lakin 10 Aralık Hareketi1 CHP’ye sızdıktan sonra, CHP’yi, Cumhuriyet değerlerini savunan parti olmaktan çıkartmışlar; fiilen ve hukuken olmasa da, ideolojik düzlemde kapısına anahtarı asmışlardır…  Bu gerçeği de görmek zorundayız… 
*** 
                                                           
1 10 Aralık Hareketi’nin önde gelenleri: Akıl hocası olarak bilinen ve CHP adına anayasa taslağı hazırlayan Prof. 
Dr. İbrahim Kaboğlu CHP Milletvekilidir, Prof. Dr. Burhan Şenatalar hareketin sözcüsü iken, daha sonra CHP Parti Meclisi Üyeliğine seçilmiştir, Oğuz Kağan Salıcı CHP Milletvekili seçildi ve Örgütlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildi, Canan Kaftancı halen İstanbul İl Başkanıdır, Süleyman Çelebi de hareketin sözcüsüydü, CHP’den 24. Dönem İstanbul Milletvekili seçilmişti… 



Başlayayım: 
Her yıl 10 Aralık, dünyada İnsan Hakları Günü olarak kutlanır. 
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 10 Aralık 1948 tarihinde kabul edilmiştir. 
CHP’yi işgal eden 10 Aralık Hareketi de adını buradan almaktadır… 
Bu kadarına itirazımız yok!.. 
*** 10 Aralık Hareketi, 2005 yılının Sonbaharında adını duyurmuştur. 
27.07.2007 tarihinde yayınladıkları bildiride; açıkça CHP’nin adı verilmemekle birlikte, “sosyal demokrat olma iddiasını taşıyanların” demek suretiyle, CHP’ye “esaslı” eleştiriler 
yöneltilmiştir.2  10 Aralıkçı’ların, terör sorununu “Kürt sorunu” olarak nitelemeleri, CHP’yi “laiklik” ve “cumhuriyet temalarına kilitlenmekle” eleştirmeleri ve aynı zamanda ordunun siyasete müdahalesini bazen üstü kapalı bazen açık şekilde savunmakla itham etmeleri dikkatimi çekmiştir… 
“Çağdaş sosyal demokrat bir parti” -ne demekse- kurmak amacıyla eyleme geçen bu 
hareketin akıl hocası İbrahim Kaboğlu’nun hazırladığı anayasa taslağındaki ifadelere3 de ciddi ciddi takıldım:  “Türk Halkı” veya “Türk Milleti” yerine, “Türkiye toplumu”; “Türk vatandaşlığı” yerine “Anayasal yurttaşlık” ifadelerini özellikle kullanıyor, “ulus-devletin milliyetçi saplantılarından sıyrılarak” diyerek, milliyetçiliği saplantı olarak kabul ediyor; “aşırı merkeziyetçi yapıdan uzaklaşılması” ile de, yerel yönetimlerin güçlenmesine gönderme yapıp, kapıyı “federasyona” aralıyordu… 
“Türkiye de kimlikler üzerine can yakıcı bir konu olan yurttaşlık tanımı görmezden gelindi” diyerek, “kimlik siyaseti” yapacaklarının işaretini de veriyorlardı…  
                                                           
2 10 Aralık Hareketi Sözcüsü Burhan Şenatalar’ın imzasıyla yayınlanan 27.07.2007 tarihli ve “Solda Kapsamlı bir 
Yenilenme Süreci Zorunlu” temalı bildiride: “Sorun sosyal demokrat olma iddiasını taşıyanların ifade ve örgütlenme özgürlüğü konularında, Kürt sorunu konusunda tutucu bir çizgiye kaymış olmalarıdır. Sorun toplumun siyasete en geniş ve etkin biçimde katılımını savunmak yerine bazen açık, bazen kapalı biçimde ordunun siyasete müdahalesini savunmaktır. Sorun özgürlükçü, katılımcı, eşitlikçi bir vizyon ve buna uygun politikalar geliştirmek ve ortaya koymak yerine sadece laiklik ve cumhuriyet temalarına kilitlenmektir. Sorun yoksulların, yoksunların, ezilenlerin ve emekçi sınıfların haklarını savunmak yerine büyük sermayeden icazet beklemektir” denmektedirler. http://www.hurriyet.com.tr/solda-10-aralik-hareketi-7045371 
3 https://docplayer.biz.tr/15085961-20-soruda-anayasa-degisikligi-10-aralik-hareketi.html 
 



Bu söylemi bir yerden tanıyorum ben…  *** Daha sonraları “Kürt açılımı” ve “Yeni Anayasa” yapımı sürecinde de karşılaştığımız bu kavramlar, 10 Aralık Hareketinin ideolojisini anlatırken sıkça kullanılıyordu. 
“Yeni Anayasa” yapım sürecinde, Y-CHP’nin anayasa teklifinin, 10 Aralık Hareketinin anayasa önerisi ile neredeyse bire bir aynı olması ve her iki önerinin, KCK’nın anayasa önerisi ile 
örtüşmesi oldukça dikkatimi çekmiştir…4  Bu nedenlerle 10 Aralık Hareketine karşı her zaman temkinli oldum… 
*** 10 Aralık Hareketini ana hatları ile tanıdık; en azından ayrılıkçı Kürt hareketine sempati ile baktıklarını söyleyebiliriz. 
Şimdi de bir başka gerçeği hatırlayalım: 
Dünyada terör örgütlerini yetiştiren ustalar: ”Herigate Foundation” (Miras Vakfı) adlı aşırı muhafazakârların vakfı, CIA‘nın propaganda örgütü olarak bilinen “Freedom House” 
(Özgürlük Evi) ve yerine göre “sivil” ya da “think tank” denilen NED‘e5 bağlı çekirdek örgütler olan IRI ile NDI‘dir…  (5 nolu dipnotu okumaya üşenenler, buradan itibaren ayrılabilirler!)  NED; Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’ye –son olarak da Venezuela’ya- “demokrasi” götürme bahanesi ile enerji kaynaklarını yağmalamak, nakil yolları üzerinde uydu devletçikler kurmak üzere yürüttüğü faaliyetlerinde, asıl işgal edeceği ülkelerin işbirlikçi hainleri ile birlikte çalışmaktadır. 

                                                           
4 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/12/ozerklige-dogru-tam-gaz/ 
5 NED (National Endowment for Democrasy/Demokrasi için Ulusal Yardım): ABD Kongresinin denetim ve 
gözetimi altında 1983 sonlarında yasayla kuruldu. Hemen ardından NED’e bağlı çekirdek örgütler oluşturuldu: Yabancı ülke insanlarına ve partilerine ortadan ve sağdan yaklaşmak üzere ABD’nin Cumhuriyetçi Partisi tarafından IRI (International Republican Institute) adında bir örgüt, soldan yaklaşmak üzere Amerikan Demokrat Partisi tarafından NDI (National Democracy Institute) adında ikince bir örgüt oluşturuldu. İş yaşamı ve ticaret erbabı ile ilişki kurmak üzere, Amerikan Ticaret Odasınca CIPE (Center for International Private Enterprise/Uluslararası Özel Girişimciler Merkezi) adı verilen üçüncü örgüt kuruldu. Amerika’da faaliyet göstermeleri yasak olan bu örgütlere; siyasal eğitim, parti içi eğitim, seçmen yönlendirme eğitimi, anayasa yapımcılığı, yerel yönetimlerde özelleştirme, sivil toplum örgütlerinde ve genel seçimleri denetleme girişimlerinde rastlıyoruz. (GAO/NSIAD-86-185 The National Endowment for Democracy, p.23-24) “1980’li yılların operasyonları ile güçlenen ve 1990’dan sonra Doğu Avrupa’dan Asya’ya ve Afrika’dan Ortadoğu’ya doğru genişleyen Amerika’ya bağlı demokrasiler kurma işinin merkezinde yeni özel birimler oluşturulmaya başlandı. 1994’te tüm bilgilerin toplanarak değerlendirmek üzere kurulan IFDS (The International Forum for Democratic Studies/Demokratik İncelemeler için Uluslararası Forum) Bu örgüt aynı zamanda kendisine yakın kişi ve kurumları ilişkilemek üzere konferanslar düzenlemeyle başladı.” (Sivil Örümceğin Ağında, Mustafa Yıldırım, s.27-28) 



IRI‘nın Türkiye’de en yoğun işbirliği yaptığı örgüt ise kurucuları arasında Kemal 
Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu6 TESEV (Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı)’dir.7   
TESEV’ın SOROS’tan8 her yıl 2 milyon dolar yardım aldığı göz önünde tutulursa, aralarındaki ilişkinin boyutları bütün çıplaklığı ile ortaya çıkacaktır.  Görünüşte kişisel servetini “hayır işlerine” bağışlayan Macar asıllı George Soros, “Turuncu 
Devrimler”9 olarak tanımlanan hükümetleri devirme operasyonlarının baş mimarıdır…  *** 10 Aralık Hareketini bu zincirin dışında düşünmek saflıktır. 
Nitekim 10 Aralık Hareketinin önde gelenleri TESEV ile Y-CHP yönetiminde buluşmuşlardır. 
Bu operasyondan sonra, CHP’yi Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu parti olarak kabul etmek daha büyük bir saflıktır. 
Bugün eylem, söylem ve ittifakları ile önümüze getirilen Y-CHP’nin, Atatürkçü düşünce ve 6 Ok’la uzaktan yakından bir ilgisi kalmamıştır… 
*** HDP, İstanbul, İzmir ve Adana’da büyükşehir belediye başkanlıkları için aday göstermeme kararı aldığını duyurdu. 
Bu üç ile Ankara, Antalya ve Mersin de eklenebilir şeklinde açıklamaları da var. 
Bu “özveri” karşılıksız mı acaba? 
Ya da HDP’nin barajı aşması için CHP tarafından desteklenmiş olmasının karşılığı mıdır? 
Y-CHP’nin 31 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimlerde aday gösterdiği kişilerden, ABD projelerini destekleyici nitelikteki; eylem ve söylemlerinden örnekler vererek, yukarıdaki sorulara yanıtlar bulmaya çalışalım: 
(Dipnotlar yazıdan fazla yer kaplayacağı için, geçen hafta kamuoyuna yansıyan söylemlerin bağlantılarını buraya koymuyorum. Merak edenler arama motorlarına aşağıdaki cümlelerin özneleri ile fiillerini birlikte tırnak içinde yazarak, çıplak gerçeği görebilirler.) 

                                                           
6 https://www.memurlar.net/haber 
7 http://tesev.org.tr/tr/ 
8https://www.opensocietyfoundations.org/explainers/open-society-foundations-and-george-soros/tr  
9 http://www.bbc.co.uk/turkish/europe/story/2005/11/051122_ukraine_orange.shtml 



*İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olarak gösterilen Tunç Soyer; PKK hendek kazarken, araçlarını veren Sur Belediyesini, kardeş belediye ilan etmiş ve bu belediyeye kayyum atanmasını eleştirmiştir.  HDP Tunç Soyer’e destek veriyor. 
*Kılıçdaroğlu’nun prenslerinden Gürsel Erol: “HDP’yi terör örgütü ile bağdaştıracak söylemi doğru bulmuyorum” diyor.  *FETÖ’nun savunucusu Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Özgen Nama, CIA tarafından uydurulan ve Fetullahçılar tarafından sahneye konulan Ergenekon ve Balyoz davalarında varlığı kanıtlanmaya çalışılan hayali “Ergenekon Örgütü”nü, faili meçhul cinayetleri işlemekle itham etmiş ve peşinen TSK’nın kahraman subaylarını cinayet işlemekle suçlamış bir adamdır.  *Kadıköy Belediye Başkan Adayı Şerdil Dara Odabaş, PKK’nın terör eylemlerini “Kürt ulusal kurtuluş mücadelesi” olarak nitelemiş, Lice’deki PKK eylemlerini destekleyen “twit”ler atmıştır.  * HDP, CHP Adalar Belediye Başkanı Adayı Erdem Gül için “Bizim de adayımızdır” demiştir.  *Erdem Gül, HDP Eş Başkanlarının örgüt üyeliği, örgüte yardım ve yataklık etme, örgüt 
propagandası yapma suçlarından yargılanıp mahkûm edildiği10 bugünlerde: “HDP’ye büyük haksızlık ediliyor. HDP seçmeni ve HDP meşrudur, gerçektir. Bu gerçeği HDP’yi kriminalize ederek, suçlu ilan ederek, eğip bükemezsiniz” demiştir.  *Kartal’da HDP’li Ayhan Bilgen aday gösterilmiştir.  *Mersin’de Y-CHP ile HDP ortak basın toplantısı düzenleyerek ortak bildiri yayımlamışlardır.  *KCK Yürütme Konseyi Üyesi Xebat Andok: “AKP-MHP’ye kaybettirmeyi temel strateji olarak belirlemek ve bunun için her türlü çabanın içinde olmak doğrudur” diyerek, HDP’nin CHP adaylarını desteklemesine veya kendi adamlarının CHP’den aday gösterilmesi stratejisine onay vermiştir.  *Beyoğlu Belediye Başkanlığı için 2018 Milletvekili Seçimlerinde DİĞER kategorisi altında oy 
alınan toplam 3.096 oyun11 tamamı, ÖDP (Özgürlük ve Dayanışma Partisi)’nin12 olsa bile; seçim sonuçlarına etkili olmayacağı son derece açık iken, 2014 yerel seçimlerinde 
Beyoğlu’nda sıfır oy alan13 ÖDP’nin, Genel Başkanı Alper Taş’ı, CHP Belediye Başkan Adayı olarak göstermesi ayrı bir tuhaflıktır. 
                                                           
10 Eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak 14, DBT Eş Genel Başkanı Sebahat Tuncel 15 yıl 
hapis cezasına çarptırıldı.  https://www.aydinlik.com.tr/gultan-kisanak-ve-sebahat-tuncel-e-hapis-cezasi-turkiye-subat-2019-1 
11 https://www.sabah.com.tr/secim/24-haziran-2018-secim-sonuclari/istanbul-beyoglu-secim-sonuclari 
12 http://www.secim-sonuclari.com/ozgurluk-ve-dayanisma-partisi.parti 
13 https://secim.haberler.com/2014/beyoglu-secim-sonuclari/ 



Yeri gelmişken, ÖDP’nin ABD’nin kara gücü olan PKK’nın kuyruğuna takılı olduğunu da 
hatırlatalım.14   *HDP’nin İzmir İl Eş Başkanı Kadir Baydur, Amerika’nın Sesi (VOA) radyosuna verdiği mülakatta: “Tunç Soyer’i destekleyeceğiz. Kararımız bu konuda net. Geçmiş pratiğini göz önüne alarak Tunç Soyer şahsında umudumuz var” demiştir.  Soyer, FETÖ’nün gazete ve TV’lerine operasyon yapılırken de güvenlik kuvvetlerini engellemeye kalkışanlar arasındaydı. 
İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer’i, HDP’nin övgüyle bahsettiği “geçmiş pratiği” nedeniyle eleştirebiliriz. 
Onu, babasının (eski) Sıkıyönetim Savcısı olmasından ötürü eleştirmek haksızlıktır. Zira “Suçların ve cezaların şahsiliği” diye evrensel bir ceza hukuku ilkesi vardır ve bu çağdaş ilke bizim ceza hukukumuzda da yer almaktadır… 
Atatürk ilkelerini ödünsüz savunan Vatan Partisi’ne Y-CHP’nin sürekli mesafeli davranması aslında yukarıdaki tuhaflığı bir ölçüde açıklamaktadır. 
* HAS Parti’den CHP’ye transfer edilen ve halen PM Üyesi olan Zeki Kılıçarslan:  HDP ile ittifak yapmanın “milli bir görev ve milli bir politika” olduğunu söyleyerek, bu partinin önünün açılması gerektiğini savundu.  Bu son (Y-CHP/İyi P/HDP/ÖDP/FETÖ) seçim ittifakı hamlesi ile Dersimli Kemal; Cumhuriyetten, Cumhuriyet Halk Partililerden ve Atatürk ile İsmet Paşa’dan intikamını almış kabul edilebilir mi, bilemiyorum!.. 
Kuyruk acısına bakılırsa ihanetlerine bir süre daha devam edecek gibi… 
*** 2014 Yerel Seçimlerinde HDP’nin adayı olarak seçilen; daha sonra PKK terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları, terör örgütleri ile iltisaklı oldukları için görevden alınan belediye başkanlarının akıbeti ile şimdiki adayların akıbetinin aynı olmayacağını kim garanti edebilir? 
Üstelik bu defa böyle bir sonucu yaşamak için yeni kanıtlar aramaya gerek bile olmayacaktır. 
Anayasa Mahkemesi tarafından HDP’nin kapatılması ve PKK terör örgütünün Meclisteki uzantısı olduğuna dair bir tespit yapılması durumunda, adı HDP ile anılan tüm belediye başkanlarının görevlerine son verilecek ve yerlerine KAYYUMLAR atanacağına kuşku yoktur. 

                                                           
14 https://www.aydinlik.com.tr/odp-li-alper-tas-in-kurdun-devlet-ozlemini-anlamamak-abestir-sozleri 



(Beklentim bu yöndedir!) 
Y-CHP, bu sonucu görmüyor mu yoksa göze mi alıyor? 
Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, Y-CHP’nin gösterdiği adaylara verilen oylar çöpe gitmeyecek mi? 
Buna ilaveten, HDP’nin “onay” verdiği adaylara oy verenler, Devletin gözünde güvenilmez insan damgasını yemeyecekler mi? 
Örgüt üyelerine ayrıcalık sağlayan “Seçimle gelenlerin seçimle gitmesi gerektiği” görüşünü ısrarla savunan Kılıçdaroğlu, böyle bir durumun söz konusu olması halinde, uluslararası kuruluşlara çağrı yaparak Türkiye’ye baskı yapılmasını mı isteyecektir? 
Halktan umudunu iyice kesen Kılıçdaroğlu, olası bir ekonomik ve siyasi istikrarsızlık sonucunda, ABD ve AB’nin Venezuela’ya yapıldığı gibi yapmalarını mı beklemekte ve oluşacak kargaşa ortamından yararlanarak iktidara gelmeyi mi düşlemektedir? 
Tabii ki, bu sorularının yanıtlarının da birileri tarafından verilmesi gerekmektedir… 
*** Denebilir ki, alternatifsiz bırakıldıkları için aday gösterilen hainlere “tıpış tıpış” oy vermek zorunda kalan CHP seçmeninin, temel hak ve özgürlüklerden olan “Siyasi Hak ve Ödevleri” iyice parçalanmıştır. 
CHP tabanının “Seçme ve Seçilme Hakkı” delege düzeni içerisinde elinden alınmış, geriye bir tek siyasi katılımı olmadan “gösterilen adaylara oy verme ödevi” bırakılmıştır… 
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday gösterildiği Cumhurbaşkanlığı Seçimleri bunun tipik örneğidir. 
Meral Akşener direnmeseydi, önceki Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Dersimli Kemal’in çatı adayı olarak göstermeye çalıştığı Abdullah Gül’e oy verme mecburiyetinde kalacağımıza en ufak bir kuşku bulunmamaktadır… 
Bütün bu eylem ve söylemleri “hayra yoran” bonzainin etkisinden kurtulamamış “rüya tabircilerine” ise gerçekleri anlatmak imkânsızdır. 
Bu nedenle, Y-CHP’yi iyice dibe vurmadan, CHP’yi yüzeye çıkartmak mümkün görülmemektedir…



 
“DEMOKRASİ GETİRMEK” MALI GÖTÜRMEKTİR!.. 
Amerika’nın, Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu tanımama kararından sonra, bu devletin haritada yerini gösteremeyecek kadar konudan bihaber olan Amerikan hayranları, Maduro’nun ne kadar da “kötü” bir adam olduğunu anlatmak üzere kaleme sarıldılar. 
Maduro’nun “kötülükleri” öne çıkartılınca, doğal olarak Venezuela halkını kurtaracak olanlar da ortaya çıkacaktır! 
Peki, kim olabilir ki bu kurtarıcılar? 
Kurgunun senaristi Amerika elbette!.. 
*** Bağımsız bir ülkeye müdahaleyi, bu şekilde “haklı zemine” oturtabileceğini düşünen Amerika’nın eski CIA Başkanı, şimdi Dışişleri Bakanı olan Mike Pompeo, “twiter” mesajını, iyice anlaşılsın diye İspanyolca yazdı: 
“Venezuela’ya demokrasi getireceğiz” dedi. 
Daha önce de aynı “kutsal amaçla”; Afganistan, Irak, Libya ve Suriye’ye de demokrasi getirmek için girip, milyonlarca sivil insanın ölümüne neden olmuşlardı… 
Demokrasi getirmek onların işidir biliyoruz da, bizimkilere ne oluyor onu anlayamadık!.. 



*** Amerika’nın bu “insanca” girişimine “hak” vermeden önce, dilerseniz Venezuela’yı daha yakından tanıyalım: 
Simon Bolivar öncülüğündeki bağımsızlık ateşi, taa 1813 yılında Venezuela’da yakıldı. 
Bolivar, modern Güney Amerika’nın çoğunda ulusal bir simge olarak görülüyor ve 19. yüzyıl başlarındaki İspanyol bağımsızlık hareketinin büyük kahramanlarından biri olarak kabul ediliyor. 
“Devrime hizmet eden herkes denizleri sürdü” ünlü sözüyle, umutsuzluğu umutlaştırmış bir liderdir. 
Devrimleri tamamlayamadan, Venezuela’nın İkinci Cumhurbaşkanıyken yaşama veda etti. 
*** 1900’lerin başlarında tekrar ABD’ye bağımlı hale gelen Venezuela’yı, uzun yıllar diktatörler yönetti. 
1998’de halkın ezici çoğunluğunun desteği ile iktidar, Hugo Chavez’e geçti. 
Chavez, başta petrol olmak üzere, pek çok sektörde kamulaştırmaya gitti. 
Bu millileştirmeler, Chavez’i ABD’nin hedefine oturttu. 
11 Nisan 2002’de ABD destekli darbe girişimi oldu, üç gün içerisinde bastırıldı… 
Chavez’in ölümünden sonra, yerine bugünkü Başkan Nicolas Maduro seçildi. 
Maduro, Chavez’in politikalarını sürdürdü… 
*** Venezuela, ABD’nin ekonomik yaptırımlarına karşı; ulusal petrol, doğal gaz ve maden kaynakları ile desteklenen “dijital para birimi Petro”yu piyasaya sürdü; bu durum ABD’yi oldukça rahatsız etti. 
Amerika derin devleti, Chavez’e kestiği faturayı, Maduro’ya ödetmeye kararlı görünüyor: 
2017’de Maduro’yu ortadan kaldırmak için bir helikopter saldırısı düzenlediler. 
2018’de insansız hava aracı ile başarısız suikast girişiminde bulundular. 
Petrol için ne gerekiyorsa onu yapıyorlar!.. 



*** Söz petrole kadar gelmişken, bu konudaki bilgilerimizi de tazelememiz iyi olacak: 
Tası-tarağı toplayarak Suriye’den çekilme kararı alan ABD, küresel ticaretin para birimi olan doları karşılıksız basıyor. 
Doların karşılığı ABD’nin silahlı gücüdür diyenler haksız sayılmazlar! 
Buna rağmen, dış borcu 18 trilyon doları bulan ABD, diğer ülkelerin doğal kaynaklarını ithalat yolu ile de adeta “gasp” ediyor! 
Öyle ya, karşılığı kaba güç olan para, ödeme aracı kabul edilebilir mi? 
Ediliyor işte… 
ABD’nin Venezuela’ya “demokrasi getirmek” istemesi de petrolün millileştirilmesi nedeniyledir. 
Bir ölçüde de olsa, millileştirme ile yağma engelleniyor!.. 
ABD, ham petrol üretiminde; günde 9.352 milyon varille dünya üçüncüsüdür. 
Günde, 1.158 milyon varil petrol ihracı yapmasına karşın, 7.969 milyon varil ithal etmektedir. 
Bu nedenle dünyanın neresinde olursa olsun, çıkar bütün petrollerde kendisini hak sahibi görmektedir! 
İhtiyaca binaen… 
Bütün mesele budur… 
*** İlginçtir, bizdeki Maduro yönetimi ile ilgili eleştiriler öyle vurgulu anlatılıyor ki, sanırsınız bunları Venezuela halkına değil de bize yapıyorlar: 
Maduro yönetimi; 
-Muhalif medyayı susturmuş, yayınlarını beğenmediği televizyon kanalları kablolu kanaldan çıkartmış, 
-30 milyon nüfuslu ülkede, 20 milyona gıda kolileri dağıtmış, 
-Enflasyonu yüzde 1 milyona çıkarmış, 



-Günde 18 saate varan elektrik kesintileri yapmış, 
-Temel gıda maddeleri ile ilaçları tedarik edemiyormuş, 
-Resmi daireleri sadece Pazartesi ve Salı günleri çalıştırıyormuş, 
-Güvenliği sağlayamıyormuş, bu yüzden her 21 dakikada bir cinayet işleniyormuş… 
Mecliste çoğunluğu olan muhalefet ise, Başkanı görevden düşürebilmek için her yola başvurmasına rağmen başarısız olmuştur; bu başarısızlık da ordu, polis ve yargının Maduro elinde olmasına bağlıymış, bu yüzden (darbeden) başka çare kalmamışmış… 
Buyurun buradan yakın! 
Bu ve benzer nedenlerle, bizimkiler ABD’ye de karşıyız ile başlayan; “ama….. fakat…. lakin…” ile devam eden cümleler kuruyorlar… 
*** Diyelim ki, anlatılanlar doğrudur; Maduro yönetiminin beceriksizliği, ABD’nin darbe girişimini haklı hale getirebilir mi? 
Bugün Venezuela halkını sokağa çağırıp, iç savaşa sürükleyen Trump, yarın aynı şeyi, başka ülkelere ve bize yapmaz mı? 
200 yıllık bağımsız bir ülke olan Venezuela’nın, uluslararası bankalarda biriktirilen 10 milyar dolar parasını, bloke etme hakkını nereden alıyorlar? 
Bağımsız bir ülkenin “yönetimini belirleme” gibi sömürgeci devlet tutumunu, normal veya meşru göstermek için bir ülkedeki yönetim zafiyetleri, gerekçe olabilir mi? 
Trump’un “twiter” mesajı ile geçici Devlet Başkanı olarak tanıdığı Meclis Başkanı Juan Guadio‘yu, geleneksel olarak ABD uydusu olan Lima Grubuna üyeleri: Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Guatemala, Guyana, Honduras, Meksika, Panama, Paraguay, Peru ve Saint Lucia’nın tanımış olması, devletler hukuku anlamında “tanıma” yerine geçebilir mi?.. 
Tam bağımsızlıktan yana olan yurtseverlerin-devrimcilerin, bu olay karşısındaki duruşu son derece önemlidir. 
ABD’nin yalanlarını papağan gibi tekrar etmek Türk halkına yakışmaz. 
Emperyalist-sömürgecilere karşı, mazlum halklarla dayanışma içerisinde olmak ve sömürgecileri her zeminde kınamak, yapabileceğimiz ilk onurlu eylemdir…



  

“SUKİN SİN!”1 
Birleşen bölge ülkeleri karşısında Suriye’den geri çekilme kararı almak zorunda kalan Amerika Birleşik Devletleri, giderayak Türkiye’yi tehdit etti: 
 
“Türkiye Kürtlere dokunursa ekonomik olarak mahvederiz” dedi.2   Bunca olandan sonra, “Dış politikada destan yazıyoruz. ABD’nin Suriye’den çekilme kararı bunun göstergesi” diyerek övünen Reis’in, hala Amerika’da umudu mu var, yoksa “devlet aklı” öyle gerektirdiği için mi bilinmez ama Trump’ın tehdidine, “Üzdü bizi” şeklinde yanıt vermesinin3 tüm bölge halklarını üzdüğü kesindir…  Bu gelişmenin ardından Trump’ın, 20 millik (yaklaşık 32 km) “güvenli bölge” teklifi şaşırtıcı olmasa gerekir. 
 Uzmanlar, “güvenli bölge”yi kabul etmenin, PPK/PYD’yi dolaylı kabul etmek sonucunu doğuracağı, dolayısıyla Fırat’ın doğusuna operasyon yapılmasının daha isabetli olacağı konusunda neredeyse hemfikirdirler… 
 
                                                           
1 O…pu çocuğu. 
    http://www.hurriyet.com.tr/gundem/sukin-sin-39114238 
2 https://tr.sputniknews.com/abd/201901141037073638-trump-turkiye-kurtler-ekonomi/ 
3 https://tr.euronews.com/2019/01/15/erdogan-trump-n-mesajlar-beni-uzdu 



*** İsteğini yerine getirmezsek, ABD, Türkiye’yi ekonomik olarak mahvedebilir mi?  Bu soruya yanıt vermeden önce, ekonomimizi; namlusu bize dönük, emniyeti açık, tetiğinde düşman parmağı olan öldürücü bir silaha nasıl dönüştürdük, ona bakmamız gerekiyor:  Dünya Bankası eliyle -zamanı geldiğinde- ekonomik yönden Türkiye’nin çökertilmesi hazırlıkları taa 19 Şubat 2001’de başladı.  Dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in, bir gece yarısı Başkan George Bush’u arayıp, para işlerinde yardımcı olmasını istemesi üzerine, Dünya Bankasında Kemal Derviş‘in gönderilmesi, yanına yardımcı olarak 57. Hükumette Devlet Bakanı olan Fikret Ünlü’nün kızı Oya Ünlü Kızıl’ın4 gelmesi ve sonunda Derviş’in, Türk halkına yutturduğu “demir leblebi”lerin etkileri, bugün karşımıza öldürücü bir silah olarak çıkmıştır. 
 O tarihlerde “üreticiyi doğrudan destekleme” adı altında, çiftçiye dönüm başına 8-9 dolar ödenmesine karar verilmiş ve bu iş için Dünya Bankasından 600 milyon dolar alınmıştı… 
 Dönüm noktası burasıdır…  *** Bir yıl sonra, Şubat 2002’de, Dünya Bankası memurlarından Mr. Lyn, bu paranın çiftçilere verilip verilmediğini “denetlemek” üzere Türkiye’ye geldi!..  Tıpkı bir Düyun-u Umumiye memuru gibi, Devletin ve ilgili kurumların defterlerini gözden geçirdi; köylere kadar giderek durumu yerinde gözlemledi, hatta köylülere bir “fax” da hediye ederek, Devletten bir yakınmaları olursa Dünya Bankasına bildirmelerini söyledi…5  O gün başlayan uygulama, 16 yıllık AKP iktidarında da değiştirilmeden devam etti; üretim yapıp yapmadığına bakılmaksızın, tapusunu ibraz eden herkese bu “destek” verildi.  Köylü önce tembelliğe alıştırıldı! 
                                                           
4 Oya Ünlü Kızıl, TED ve ODTÜ’den sonra, Erdal İnönü’nün yazdığı referans mektubuyla ve Milli Eğitim Bakanlığı 
bursu ile ABD’de Georgetown Üniversitesi’ne gitmiş fakat zorunlu hizmet için geri dönmemiştir. Kemal Derviş tarafından Dünya Bankası’na alınmış, Ortadoğu ve Kuzey Afrika Bölümünde 3 yıl Portföy Yöneticiliği yapmıştır. Derviş’in değişmez takım üyelerindendir. http://www.hurriyet.com.tr/muharrem-sarikaya-dervisin-sag-kolu-ingiltere-yolcusu-39234700 
5 Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s.33) 



Bu kadarla kalsa iyiydi: 
 Mazot, gübre, enerji, sulama, traktör vb. gibi maliyeti etkileyen unsurlarda, çiftçi desteklenmediği için, zamanla temel tarım ürünleri, bizdeki maliyetinin altında ithal edilmeye de başlandı. 
 Dolayısıyla çiftçinin tarlasını ekmesi “zararlı” bir iş haline gelmeye başladı.  Tarım ve hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de, tarım ve hayvancılık bu yanlış politikalarla adım adım bitirildi…  *** Türkiye’nin önüne bu düşmanca projeleri Dünya Bankası koyuyordu. 
 Asıl acı olan; bu ihanet projelerini savunan ve uygulanmalarını zorunlu gösterenler arasında, Türk “uzmanlar”ın6 da bulunmasıydı.  NED,7 gibi uluslararası vakıflarda kotarılıp, uluslararası forum ve sempozyumlarda ambalajlanarak tuzağa düşürülen ülkelere dayatılan bu görüşleri, mevcut hükumetler uygulayarak iktidarlarını sürdürmekte ısrar ediyorlardı!  Emperyalistler, ulusal bağımsızlıkçı sendikal hareketleri zayıflatmak ve yeni tür bağımlı sendikalar kurmak ya da var olanları yönlendirmek üzere, eski anti-
komünist sendikacılığın merkezini (AFL-CIO),8 yeniden işbaşı yaptırdılar.  NED’e bağlı dört çekirdek örgüte9; siyasal eğitim, parti içi eğitim, seçmen yönlendirme eğitimi, anayasa yapımcılığı, yerel yönetimlerde özelleştirme, NGO (Hükumet dışı örgütler-sivil toplum kuruluşları-kitle örgütleri) örgütlenmelerinde10 ve genel seçimleri denetleme girişimlerinde rastlıyoruz.11  
                                                           
6 Mustafa Yıldırım, Sivil Örümceğin Ağında, s.27 
7 Doğu Ergil, Ergün Özbudun, Filiz Esen, Ayşe Yırcalı, Zeyno Baran vb. gibiler… 
8 NED, National Endowment for Democracy-Ulusal Demokrasi Fonu, 1983 sonrasında ABD Kongresinin onayıyla 
kurulmuştur. 
9 AFL-CIO, American Federation of Labor and Congress Industrial Org. 
10 NED’e bağlı çekirdek örgütler de oluşturuldu: Yabancı ülke insanlarına ve partilerine ORTADAN ve SAĞDAN 
yaklaşmak üzere ABD’nin Cumhuriyet Partisi tarafından IRI (International Republicon Institue-Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü) adında bir örgüt, SOLDAN yaklaşmak üzere Amerikan Demokrat Parti tarafından NDI (National Demorcacy Institue-Ulusal Demokrasi Enstitüsü) adında ikinci bir örgüt kuruldu. İŞ YAŞAMI ve TİCARET ERBABI ile ilişki kurmak üzere de Amerikan Ticaret Odası’nca CIPE (Center for International Private Enterprise-Uluslararası Özel Girişimciler Merkezi) adı verilen üçüncü bir örgüt kuruldu. (GAO/NSID-86-185 The National Edwonment ford Democracy, p.23-24) 
11 NGO, Non Govermental Organzation-Hükümet Dışı Kuruluşlar. 



Bu tür faaliyetlerin bayraktarlığını hangi siyasi parti ve kuruluşların yaptığını artık çok iyi biliyoruz.  Emperyalistler ülkeleri çökertme çarkını bu şekilde kurduktan sonra, kendilerine göbekten bağımlı ve aynı zamanda da aşırı siyasi ihtiras sahibi olan siyasetçileri, iktidara gelmeleri için destekliyor, ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar.  Bu şekilde iktidara gelenler, zamanı geldikçe çeşitli anayasal ve yasal suçları işlemeleri için adeta teşvik ediliyorlar.  İktidardan düşmeleri halinde başlarının iyice belaya gireceği kesin olan tuzağa düşmüş siyasiler, iktidarda kalabilmek için her türlü tavizi vermeye mecbur bırakılıyorlar…  *** Üretim bitirildiği için sürekli borçlanarak ekonomiyi çevirmek zorunda olan yöneticiler; zaman içerisinde Türkiye’nin dış borcunu 457 milyar dolara kadar yükselttiler.12   Borçları ödemek şöyle dursun, faizlerini ödeyebilmek için varımızı yoğumuzu satmak zorunda kaldık! 
 Bu hesapsız özelleştirmeler sonunda, işi Tank Palet Fabrikasının devredilmesine kadar getirdik…13  Kurbanlık sığırdan ve samandan vazgeçtik; gümrük vergisi yüzde 49,5 olan kuru 
soğanı bile sıfır gümrükle ithal etmek zorunda kaldık…14  Sıfır gümrükle; buğday, arpa, mısır, pirinç, kuru baklagiller ve domates ithali için TMO’ya yetki verilmesi, ekonomimizin durumunu göstermektedir.  Bir zamanlar domates ihraç ederek fabrikalar kuran Türkiye, şimdi fabrikalarını satarak domates ithal ediyor…  *** Askeri olarak Suriye’de yenilen ABD, bu koşullar altındaki Türkiye’yi, şimdi “ekonomi silahı” ile tehdit ediyor.  

                                                           
12 https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201809281035421960-turkiye-dis-borc 
13 https://www.ulusal.com.tr/gundem/tank-palet-fabrikasi-ozellestirme-kapsamina-alindi-h219575.html 
14 https://hayvancilikakademisi.com/guncel/sifir-gumrukle-kuru-sogan-ithal-edilecek 



Suriye’nin kuzeyinde uydu bir Kürt devletini bu şekilde kurabileceklerini umuyorlar…  Tarlalarımız ekili olsaydı, çiftçinin ambarında tahılı dolu, ahırında hayvanları bulunsaydı;15 Cumhuriyet tarihi boyunca tüm kazanımlarımızı borçlarımızın faizlerini ödeyebilmek için yok pahasına satıp savmasaydık, Trump ekonomimizi mahvetmekle bizi tehdit edebilir miydi?  Elbette ki hayır… 
 1974 yılında 1 kg buğdayla 1 lt mazot alınırken, 2019 yılında ancak 6 kg buğdayla 1 lt mazot alınabilmektedir…16  Bu yakıcı tespit, düzlüğe çıkışımızın yolunu da göstermektedir.  Reis, ABD’nin 32 km’lik “güvenli bölge” dayatmasına, “Eyyyy Amerika!” diye ağzını açtıktan sonra, Boris Yeltsin’in ifadesi ile “Sukin sin” ya da aynı anlama gelecek şekilde “Sen kimsin?” diyerek gürlemez miydi?.. 
 O günleri görmek dileğiyle… 

                                                           
15 Ekili alanlarımızın miktarı son 15 yılda 265 milyon dekardan 233 milyon dekara geriledi; buğday ekim 
alanlarında 22 milyon, arpa ekim alanlarında 13,5 milyon dekar azalma oldu. Son 16 yılda 53,5 milyon ton buğday ithal ettik, karşılığında 13,8 milyar dolar ödedik. Gübre fiyatları yüzde 300 zamlandı. Mazot fiyatı 6 lirayı geçerek neredeyse benzinle eşitlendi. Ülkemizde kayıtlı 2,1 milyon çiftçi var; yüzde 95’i borçlu. Borç miktarı 100 milyar doların üzerindedir. https://www.aydinlik.com.tr/turk-tariminin-olum-fermani-ciftciye-ithalat-sopasi-toplum-ocak-2019 
16 https://www.tarimdanhaber.com/haber/tahillar-ve-baklagiller/bugday-alim-fiyati-aciklandi// 
 



  

SOL JARGONLU1 AKP TROLLERİ!.. 
Sözcü’den Başak Kaya yazdı:  “CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu önceki akşam Ankara’da bir grup gazeteciye yerel seçim sürecini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, CHP’li seçmene yönelik ‘seçimleri boykot’ çağrılarının, AKP trolleri2 tarafından yapıldığını” savundu ve “sandığa gidilmemesi yönünde “sol jargon” kullanarak çalışma yapılıyor “dedi…  Yargıda “Sarayın talimatlarını yargı kararına dönüştüren çete” oluştuğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, “31 Mart’ta sandık başında daha fazla gözlemci olacak” dedi…3  YSK’dan sonra, Yargıyı da “çetenin” ele geçirdiğini savunan4 Dersimli Kemal’in “gözlemcileri”, bu “çeteleri” nasıl ikna edip de mazbatalarını alacaklar?  Öncelikle bu hususun açıklanması gerekmez mi?.. 
                                                           
1 Jargon, fikri, mesleki vb. ortaklık gösteren kişilerin kullandığı ortak ağız olarak tanımlanır 
2 Özellikle sosyal medya üzerinden bir başka kişiyi ya da grubu kasti olarak kandırma yönelimi olanlara “trol” 
deniyor. (Siber zorbalık yapan bu kişilerde, kişilik bozukluğu olduğu tartışmasızdır.) https://onedio.com/haber/bilim-insanlarinin-son-arastirmalarina-gore-troll-ler-ayni-zamanda-psikopat-ve-sadist-bireyler-775628 
3 13 Ocak tarihli Sözcü gazetesi 
4 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201802161032285915-ysk-kilicdaroglu-suc-duyurusu/ 



*** Eğer Dersimli’ye inanacak olursak, CHP’li adaylar seçimi kazanacaklar ama mazbatalarını “çete”nin elinden alamayacaklardır.  Dersimli’nin “gözlemcileri”, seçimi kazanan adaylara mazbatalarını verebilirler mi?  Ana muhalefet partisinin liderliğini yapan adamın, kafası bu kadar işliyor işte…  Böyle bir adamla, ne seçim kazanılabilir ne de kazanan belediye başkanlarını mazbatalarını alabilirler…  Dersimli, seçimlerin “boykot” edilmesi gerektiğini savunanların, yanlış bir strateji izlediklerini kanıtlayacak yerde, onları peşinen “ sol jargon kullanan AKP trolleri” olmakla itham etmesi, onun acizliğini ve siyasi yetersizliğini ortaya koymaktadır.  Zira aralarında benim de bulunduğum “boykot” taraftarları, Baykal’a kurulan kaset komplosunun yan ürünü olan Kemal Kılıçdaroğlu’nu; solcu olmamakla, CHP’nin 6 Ok’unu yeniden yorumlamaya kalkışarak değiştirmeye ve inkâra kalkışmış olmakla, ideolojisizliği savunmakla, Atatürk ilkelerine bağlı olmamakla, Cumhuriyetin niteliklerini benimsememekle, Seyir Rıza ve Şeyh Sait gibi şeriat yanlılarına iade-i itibar vermeye çalışmakla, Dersim İsyanının bastırılmasını katliam gibi göstermekle, PKK’nın Meclisteki uzantısı HDP’yi meşru bir parti gibi göstermeye çalışmakla, FETÖ’ye kol kanat germekle ve ABD yanlısı olmakla eleştirmektedirler…  Dersimli Kemal’in bu eleştirileri, yanıt vererek çürütme yerine, eleştirenleri “solcu olmamakla” veya “ AKP trolü olmakla” itham etmesi kendisini ele vermektedir.  Ne geçmişinde ne bugünkü söz ve davranışlarında; “sol değerleri” benimsediği hususunda en küçük bir emare olmayan Kılıçdaroğlu’nun, kendisini eleştiren ve gerçekte CHP’nin iskeletini oluşturan aydınlara, dışlayıcı söylemlerle iftira atması, onun iktidar olma gibi bir hedefinin olmadığını gösterir.  Dersimli’nin bütün derdinin, ana muhalefet olmanın yarattığı –kısıtlı- olanakları, etrafındaki asalaklara paylaştırmak olduğu son derece açıktır.  Bu kadarı için ülkenin ateşe verilmesine göz yumacak kadar da vurdumduymazdır.  *** Y-CHP’nin lideri, 31 Ağustos 2018 tarihli açıklamalarında da “CHP’li küskünler doğrudan AK Parti’ye oy versin” şeklindeki iğrenç sözleri ile de gündeme gelmişti.  Bu açıklamaya AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Kılıçdaroğlu’na “Bitanesin”5 şeklinde verdiği karşılık, kimin AKP’nin hizmetinde olduğunu göstermek bakımından çarpıcıdır… 

                                                           
5 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1069192/AKP_li_Turan_dan_Kilicdaroglu_na__Bitanesin.html 



16 yıldır AKP’yi iktidarda tutan, 9 defa yenilip, 10’uncu seçimlere girecek kadar bencil ve siyasi ihtiraslarının esiri olan Dersimli Kemal, “AKP’nin trolü” olmuyor da bu gerçekleri haykıranlar mı oluyor?…  Bugüne kadar partiye bir tek kişi kazandırmamış bu “lider”, kendisini eleştiren herkese kapıyı göstermiştir…  *** Batı’nın desteği ile iktidara gelen AKP bile Türkiye’nin geleceğinin Avrasya’da olduğunu anlayıp, bunu gereğini yaptığı halde; emperyalizme karşı “bağımsızlık” savaşı verip, sömürge ve yarı sömürge uluslara yol gösteren önderlerimizin kurduğu partinin başındaki adam, emperyalizme bağlılık yemini edercesine gösterdikleri sadakat, dedelerimizin şehitliklerdeki kemiklerini sızlatmaktadır.  Bu konudaki en sıcak örnek; Suriye’de ABD ve Koalisyon Güçleri (NATO üyeleri) ile namlu namluya geldiğimiz ve Türkiye’nin düşman devlet mevkiine koyularak arka arkaya askeri tatbikatların yapıldığı bir dönemde, Y-CHP’nin düşman tarafında olmak için çırpınıp durmasıdır.  “CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, katıldığı bir televizyon programında, Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 Hava Savunma Sistemleri yerine, Amerikan Patriot Füze Sistemi’nin alınmasını” savunması6 CHP için utanç vericidir…  *** “Boykot” fikri ilk aşamada, delege sistemi ile değiştirilemeyen ve artık değiştirilmesi de imkânsız hale gelen Y-CHP yönetiminden kurtulmanın meşru tek yoludur.  İkinci aşama; boykot sonucu ciddi bir başarısızlık gösteren ve tabanını kontrol edemeyen duruma düşen Y- CHP yönetiminin, istifa etmek zorunda kalması veya sille tokat parti binalarından dışarı atılarak, aşağıda nitelikleri (*) belirtilen gerçek CHP’lilerin parti yönetimini ele geçirmeleridir.  Üçüncü aşama; AKP yönetiminden bıkmış kesimlere güven vererek, geniş halk kitlelerini aktif siyasetin içerisine çekmektir.  “Tam hukuksuzluk hali” içinde bulunması nedeniyle, geçersiz olan ve yenilenmesi gereken Başkanlık Sistemine geçtiğimiz Anayasa Referandumu sonunda, Ankara’dan İstanbul’a “Adalet Yürüyüşü” tertip ederek, halkın enerjisini boşa harcayan mevcut Y-CHP yönetiminin, asla yapamayacağı önderliği ancak bu yeni yapı yapabilir duruma gelecektir…  Hatta meşruiyeti tartışmalı olan ve rejimin değiştirilmesi sonucunu doğuran o referandum, yeniden gündeme alınıp tartışılabilecektir. 

                                                           
6 https://medyascope.tv/2019/01/05/unal-cevikoz-s-400-ve-patriot-sistemlerinin-uyumsuzlugu-turkiyenin-
ulusal-guvenligini-zedeleyici-ve-zaafiyet-yaratici-bir-gelismedir/ 



“Atı alan Üsküdar’ı geçti” söylemi karşısında, teslim bayrağı çekenlerin muhalefeti temsil noktasında bulunmadıkları ve her şeyin bitmediği, tam aksine siyasi mücadelenin yeni başladığı, dosta düşmana gösterilecektir.  Siyasi hedef olarak kitlelerin önüne “Parlamenter Rejim” konularak, halkın gerçek talepleri doğrultusunda kitle eylemleri doğru bir önderlikle tertip edilebilecektir.  Muhalefete güven; ABD’nin müdahalesinin açık olduğu 15 Temmuz Darbe Girişimine, “Kontrollü Darbe”, “Öngörülen ve sonuçlarından yararlanılan darbe” gibi ipe sapa gelmez sulandırma söylemler ve “Asıl darbe 20 Temmuz’da OHAL ilanı ile yapıldı” şeklindeki akıldışı ve darbecileri koruyan gevezeliklerle sıfıra indirmiştir.  Bu nedenlerle boykot son şanstır.  Zira başarısız olduğu halde koltuğuna yapışan Dersimli’yi kısmi bir başarı göstermesi –kendi deyimiyle oylarda anlamlı bir azalma olmaması- halinde, yerinden sallamak olanaksız hale gelecektir…  *** Şu sorunun yanıtı içerisinde bulunduğumuz durumu açıklamaktadır:  AKP 20 Temmuz’da gerçekten “darbe” yaptıysa, ana muhalefet olan CHP neden bunun gereğini yapmamıştır?  Darbelere karşı yapılması gereken; AKP’nin 15 Temmuz gecesi yaptığı gibi, demokrasiden yana olan güçleri, darbecilere karşı koymaları için sokağa çağırmak ve onlara önderlik yapmak değil midir?  Tabii ki, bu çağrıyı yapabilmek için; önce yurtsever, sonra da mangal gibi yüreğe sahip olmak gerekir.  Bir de söylediğine inanmak tabii ki…  “Yufka yürekliler ile çetin yollar aşılmaz” böyle durumlarda söylenmiştir!  Ve nihayet, darbelere karşı koyamayanlar ve siyasette başarısız olanlar, halktan özür dileyerek istifa ederler.  Hem darbe yapıldığını söyleyip gereğini yapmayacaksınız; hem de “darbecilerin” hukukuna boyun eğerek, halkı teslim olmaya mecbur bırakacaksınız!..  Sonra da bu korkak; ilkesiz, işbirlikçi tutumu eleştirenlere, “AKP Trolleri” yaftasını yapıştıracaksınız…  Karakter meselesi bir yana, koltuk o kadar tatlı mı acaba?..  (*) CHP’Lİ OLMANIN ASGARİ ŞARTLARI: 



CHP’nin amacı, ilkeleri, tüzüğü ve programına göre, Kılıçdaroğlu yönetimini yeniden gözden geçirme zamanı gelmiştir de geçiyor bile:  CHP Tüzüğünün 3. maddesinin son fıkrasında partinin amacı: ”Emperyalizmin, sömürünün ve sömürgeciliğe yönelik her türlü uygulamanın önlenmesi için mücadele etmek ve tüm insanlığın esenliğine ve özgürlüğüne katkıda bulunmak” olarak açıklanmıştır.  2. maddede: ”CHP programındaki anlamlarıyla (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik) ilkelerine bağlıdır.” denmektedir…  Parti programında; güncel siyasi tartışmalar, en küçük bir kafa karışıklığına meydan vermeyecek şekilde açık ve net olarak yazılmış ve kurultay onayından geçerek basılı kitapçık haline getirilmiştir. Bu ilkelerden en önemli olan bir kaç tanesi şunlardır:  CHP’nin Parti Programına göre; ideolojimizin temel dayanakları şu şekilde ortaya konulmuştur: “Partimizin ideolojisini besleyen, üç ana kaynak: Atatürk’ün modernleşme devrimi ve altı ok ilkeleri, sosyal demokrasinin evrensel kuralları, Anadolu ve Trakya’nın tarihsel ve felsefi birikimidir.  (…) Çağdaş Türkiye için değişim programı, Cumhuriyet Halk Partisi’nin onurlu geçmişiyle aydınlık geleceğinin çağdaş sentezidir. CHP, bu ideolojik birikim, değer ve duyarlılıklar temelinde; ulusal kurtuluş mücadelesinin tam bağımsızlık ruhunun temsilcisidir.  (…) Laik, demokratik cumhuriyetin kararlı savunucusudur…” (a)  “Kürt sorunu” ile ilgili olarak da CHP’nin belirli ve tutarlı görüşleri vardır. Etnik farklılıkları ülkemizin bir zenginliği olarak kabul eden CHP, “Yeni azınlıklar yaratılmasına karşıdır… CHP daha 1989 yılında Kürt kökenli yurttaşlarımızın karşılaştıkları sorunları açık yüreklilikle ortaya koymuştur.  (…) Üniter devlet ve ulus devlet temeli dikkate alınarak kısıtlamaların kaldırılması ve çağdaş, kalıcı çözümler bulunması için politikalarını sunmuştur.  Yurttaşlarımızın farklı etnik kökenden gelmeleri, farklı kültürel, mezhepsel, dinsel özellikler taşımaları, birlikteliklerinin ve ortak bir ulus oluşturmalarının engeli olamaz.  (…) CHP’nin entegrasyon (bütünleşme) anlayışı farklı etnik kimliklerin ve inançların ortadan kaldırılmasını değil, onlara saygı göstererek ülke bütünlüğünü ulus devlet anlayışı ile korunmasını öngörür.  (…) CHP, her etnik kökenden yurttaşımızın, kendi özgür irade ve talepleri çerçevesinde; Kendi anadilini özgürce kullanabilmelerine, özel dershaneler veya kurslar gibi kurumlar kurarak anadillerini özgürce öğrenebilme ve öğretebilmelerine;  (…) olanak tanımayı çağdaş demokrasi anlayışının gereği sayar.”(b)  “Dinin siyasallaştırılmamasını, siyasetin dinselleştirilmemesinin güvencesi” olarak kabul eden CHP’nin, “laiklik ilkesi” hakkındaki görüşü de son derece anlaşılır şekildedir: 



CHP, “Devlet işleri ile din işlerinin birbirinden ayrılmasının, birbirini etkilememesi” olarak tanımladığı laikliği, hiç bir şekilde ödün veremeyeceği temel ilke olarak kabul etmiştir.  (…) CHP, dini unsurların siyasi simge olarak kullanılmasını demokrasi anlayışı ile bağdaşmayan ve anayasamızın değiştirilemez hükümleri ile çelişen bir davranış olarak görür. (c)  Demek ki, CHP “üniter devlet” ve “ulus devleti” savunur, laiklik ilkesinden de hiç bir şekilde ödün veremez… Aksine olan bütün söylemler parti programına aykırılık teşkil etmektedir.  (…) Cumhuriyet Halk Partisi siyaseti ve siyasetle ilgilenmeyi, “Kamusal Görev ve Toplumsal Özveri alanı olarak kabul eder. (d)  CHP’nin Programında “özerklik” konusunda da net bir duruş sergilenmiştir:  “Küreselleşme adına çok sayıda yerel iktidar odağı oluşturmayı dayatan, merkezi devlete rakip olarak cemaat, tarikat ve çok uluslu şirketler eksenini geliştirmeye yönelik idari federalizm benzeri yapılanmayı öngörerek, Cumhuriyetimizin temel niteliklerini ve özellikle üniter yapıyı tehdit eden her türlü idari düzenleme girişimleri gündemden çıkartılacaktır.” (e)  “CHP yerel yönetimleri, yerel iktidar odakları olarak değil, yerel demokrasi odakları olarak görür.  (…) Yerel nitelikli hizmetlerin yetki ve sorumluluğu, üniter devletin gerekleri dikkate alınarak, ihtiyaç duyulan yerlerde kaynak ve araçlar da sağlanarak merkezi yönetim tarafından yerel yönetimlere devredilecektir.” (f)  Yeri gelmişken belirtelim ki, CHP’nin Terör ve PKK konusunda parti programında belirlenmiş ve kurultay tarafından da benimsenerek onaylanmış bulunan görüşleri ile Y-CHP yönetiminin kurultay onayından geçmeyen (ve dolayısıyla hukuken geçerli olmayan) şimdiki görüşleri birbirine tamamen terstir!  Cumhuriyet Halk Partisi Programı’nda, Kuzey Irak’ta üstlenen PKK mensupları, “özgürlük savaşçıları” olarak değil, terör örgütü üyeleri olarak tanımlanmıştır. CHP Programı, terörle “müzakere” yapılmasına hiç bir şekilde izin vermez.  Chp Programında terörle mücadele esas alınmıştır.  Aksine olan söylemlerin tamamı programa aykırılık teşkil eder…  CHP Programı’na göre;  “Türkiye’nin Kuzey Irak’tan PKK’yı tamamen tasfiye etmek hem hakkı, hem de görevidir. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu görev eksiksiz yerine getirilecektir.  (…) Terörle etkili bir mücadele gerçekleştirmek için güvenlik güçleri yeniden yapılandırılacaktır. Uzman ve profesyonel elemanlardan oluşacak özel eğitimli güvenlik güçleri terörist saldırıları eylem aşamasına gelmeden ve mümkün olduğu ölçüde Türkiye sınırlarına ulaşmadan önlemeyi amaçlayan bir yapıya kavuşacak ve yeterli olanak, yetenek ve teknoloji ile donatılacaktır.”(g)  



“Geçmişte bağımsızlığını ve haklarını korumak için savaşçı yeteneğini gerektiğinde kanıtlamış olan ülkemiz bir saldırıya uğramadıkça barış içinde yaşamak ister. Silahlı kuvvetlerimiz ulusun bağımsızlığını ve güvenliğini korurken dünya barışına da katkıda bulunmaya her zaman özen göstermiştir.  (…) Cumhuriyet Halk Partisi, Atatürk’ün yurtta barış, dünyada barış anlayışına dün olduğu gibi bugün de sahip çıkmaktadır.(h)  (CHP Programı; a-s.23-24, b-s.46-48, c-s.50, d-s.71 5-s.82, e-s.86, f-s.113-115, g-s.119)  Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP Genel Merkez yöneticilerinin izlediği politikalar, halen yürürlükte olan bu esaslara uyuyor mu?  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.”  Aynı şekilde Tüzüğün 5. maddenin 5. fıkrasına göre “Parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar.”  Başta Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bazı genel merkez yöneticilerimiz, yukarıda özetlediğim parti programına, söylem ve eylemleri ile aykırı davrandıklarını, üzülerek izlemekteyiz.  Böyle bir durum karşısında, sessiz kalmak parti programına, ilkelerimize, onurlu tarihimize, önderlerimize ve inançlarımıza ihanet etmek olur ki, böyle bir durum içinde bulunmak insanın kendisine karşı yapabileceği en büyük saygısızlıktır!  Görevi ne olursa olsun, hiç bir partilinin “parti suçu” işleme imtiyazı yoktur ve olamaz!  Bu çerçevede, üyelik görevini gereği gibi yerine getirmek; parti suçu işleyenleri eleştirmekle başlar…  Parti Tüzüğümüzün 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 ortaya konmuştur.  “Parti içi demokrasi” ancak üyelerin, üyelik görevlerini eksiksiz olarak yerine getirebilmeleri ile yaşam bulabilir…  Üyelik görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiren üyeler, çağdaş demokrat partilerde “bedel ödetme” tehdidi ile susturulmaya çalışılmaz.!  Bu şekildeki ilkel uygulamalar ancak faşist partilerde görülmüştür…  Ve nihayet, boykotu savunanlar, Anayasamızın 26. maddesinde ifadesini bulan “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” kapsamında, anayasal bir özgürlüklerini kullanmaktadırlar.  



Bu özgürlüğe göre; ”Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir.”  Öte yandan Anayasamızın 67. maddesine göre;  “Vatandaşlar… Bir siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma” hakkına sahip olup, bu hükümler çerçevesinde siyasi faaliyetlerim tamamı yürürlükteki yasaların güvencesi altında bulunmaktadır…



  

HALA “MÜTTEFİKİMİZ” ABD’NİN “MODEL ORTAĞI” MIYIZ? 
Eski CIA Başkanı Mike Pompeo, Dışişleri Bakanı sıfatıyla, ABD’nin “misyonunu” açıkladı: 
“ABD, Türklerin Suriye’de Kürtleri katletmemesi konusunu güvence altına almaya çalışıyor”1 dedi…  Daha ne desin? 
Adam açık açık Türkler, Suriye’de Kürtleri katlediyor diyor. 
TSK’nın teröristlere karşı mücadele verdiğini asla ağızlarına almıyorlar. 
Zaten ABD, PKK/PYD/YPG’yi terör örgütü olarak kabul etmediğini defalarca açıklamıştı. 
İlaveten, bunlar bizim kara gücümüz, ortaklarımızdır da demişlerdir. 
Demek ki, ABD ile her cephede karşı karşıyayız… 
O halde, 3 Ocak 2019 günü Doğu Akdeniz’deki uluslararası sularda ABD savaş gemileri ile 
ortak eğitim tatbikatı2 neden yaptık? 

                                                           
1 http://www.basnews.com/index.php/tr/news/491573 
2 https://www.yeniakit.com.tr/haber/turkiye-ve-abd-savas-gemileri-akdenize-indi-580157.html 



Ortak tatbikatın üzerinden henüz iki gün geçti ki, bu defa da ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, “Kürtleri korumaya yönelik anlaşma yapılmadan Suriye’den asker 
çekmeyeceklerini” açıkladı…3  Buyurun buradan yakın! 
Bu açıklama ile Türkiye doğrudan tehdit edilmektedir! 
Umudunu ABD vatandaşı olmaya bağlayanlara itina ile duyurulur… 
YEREL SEÇİMLER “ADİL VE ŞEFFAF” OLARAK YAPILABİLİR Mİ? 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 
Anayasa referandumunda mühürsüz oyları geçerli sayan Yüksek Seçim Kurulu Üyeleri için, 
“Yüksek Seçim Kurulunun içine çöreklenmiş bir grup çete mensubu”,4  Yargı organları için de: 
“Mahkemeler bağımsız ve tarafsız değildir. Millet mahkemelerden umudunu kesmiş, siyaset yargıya hâkim olmuştur. Hâkimler hukuka değil iktidarın beklentilerine göre karar 
vermektedir”5  diyerek, ana muhalefet adına bir tespit yapmıştır.  Grup Başkanı Özgür Özel ise, Halk TV’de yaptığı programda: Yargıya başvurmaktan, yargıda 
hesaplaşmaktan ve yargıçlara güvendiğinden defalarca söz etmiştir.6   MSB Hulusi Akar tarafından hakkında tazimat davası açılan Özel, bu konuşması ile Kılıçdaroğlu’nu yalancı durumuna düşürüyor. 
Birinden birinin yalancı olduğu kesindir. 
İkisine de yakışır… 
*** “Dere geçilirken at değiştirilmez” gibi hukuk dışı bir gerekçe ile YSK üyelerinin görev 
süresinin bir yıl uzatılması, öyle bir iki basmakalıp cümle ile geçiştirilecek gibi değildir.7   
                                                           
3 https://www.ulusal.com.tr/dunya/bolton-dan-turkiye-yi-hedef-alan-aciklamalar-h220393.html 
4 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/927985/ 
5 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/813739 
6https://www.youtube.com/watch?v=hIePqXJulFE  
7 https://playhdpk.com/watch/x6zgggd 



Geçen yerel seçimlerde, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş’ın seçimleri 
kazandığı halde, hile ile8 seçim sonuçlarının değiştirilmesi -ve bu nedenle mazbatasını alamaması- şeklindeki iddialar göz önünde tutulursa, “Dereyi geçerken at değiştirilmez” sözü, daha bir anlamlı hale gelmektedir.  YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması ile aynı zamanda onları seçecek olan Yargıtay ve Danıştay üyelerinin seçme ve seçilme haklarının elinden alınmış olduğunu görmezden gelemeyiz. 
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun son açıklamaları,9 yerel seçimlerin sonunda yaşanacak olası yenilginin hazırlığı değilse, üstü örtülü seçimleri boykot etme çağrısı gibidir. YSK’nın bütün muhalefet partileri için getirdiği seçim yasaklarından, AKP Genel Başkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanı olduğu gerekçesi ile muaf tutması,10 seçimlerin eşit, adil ve şeffaf yapılmayacağını göstermektedir.  Öte yandan, seçimlere bir yıl kala seçimlerle ilgili mevzuatta yapılacak düzenlemelerin, ilk seçimlerde geçerli olmayacağı şeklindeki Anayasa kuralı (m.67) da ihlal edilmiş bulunmaktadır. 
Bir başka hukuksuzluk da Meclis Başkanının istifa etmeden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday olmasıdır. 
Anayasamızın 94. ve Siyasi Partiler Kanununun 24. maddelerine göre, Meclis Başkan ve Başkanvekillerinin Meclis içinde ve dışındaki siyasi parti faaliyetlerinde bulunmalarını yasaklamıştır. 
Bu amir hükme rağmen, Binali Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına 
adaylığının açıklanması ve siyasi parti faaliyetlerine başlaması açık bir anayasa ihlalidir.11  Bu kadar açık hukuksuz karşısında, Y-CHP’nin seçimlere katılması ne anlama gelmektedir? 
Y-CHP, rejim değişikliğini içine sindirdikten sonra, bundan böyle, ülke yönetimini ve yerel yönetimleri -halihazırdaki belediyelerin kendilerine verilmesi karşılığında- AKP’ye bıraktığını kabul etmiştir tezi çok da abartılı olmayacaktır!.. 
Hukuk mücadelesi ile hukuka aykırılıkları gidereceğine inanmayan Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarının, sandıklara hakim olması ve bu şekilde sonuç alması, zaten imkansız gözükmektedir.. 
Yerel seçimlerle iktidara gelen AKP’nin, yine yerel seçimlerle iktidardan düşürüleceği palavralarına ise, artık kimse inanmamaktadır… 
                                                           
8 https://odatv.com/adim-adim-secim-ankarada-yasanan-secim-kumpasi-3103141200.html 
9 http://www.revizyongazetesi.com/yeni/2019/01/06/kaftancioglu 
10 https://www.dw.com/tr/ysk-d%C3%BCzenlemesi-se%C3%A7imler-%C5%9Feffaf-olamayacak/a-46938969 
11 https://www.aydinlik.com.tr/perincek-anayasa-ya-gore-binali-yildirim-aday-olamaz-politika-ocak-2019 



ÖZGÜR ÖZEL’İN “ÖZELLİKLERİ” 6 OK’LA ÖRTÜŞÜYOR MU?.. 
Son günlerde dikkatimi çeken hususlardan biri de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ı, Ergenekon ve Balyoz davalarından tutuklu olan arkadaşlarını ziyaret etmediği için kahve ağzı ile eleştirmesidir. 
Bu konuyu biraz irdeleyelim: 
Ergenekon ve Balyoz tertip davalarının sanıkları Hasdal’da tutuklu iken, Org. Hulusi Akar Genelkurmay II. Başkanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerinde bulunuyordu. 
O tarihlerde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, bu davaların savcısı olduğunu söylüyordu.12   
Ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Ordudaki darbeciler temizlensin”,13 diyerek şüphelileri peşinen “darbeci” olmakla itham ediyor, yargısız infaz yapmakla yetinmeyip, “CHP 
darbecilerle yan yana gözükmesin”14 diyerek de komutanların ziyaret edilmemesi için örtülü talimat veriyordu…  Akar’ın hemşerisi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ise, zaten “Bir savcı bulun, 
delillendirin”15 diyerek düğmeye basan adamdı…  Bu koşullar altında, Kara Kuvvetleri Komutanı, “darbe ve Fatih Camiini bombalama planları yapmakla” suçlanan cezaevindeki arkadaşlarını ziyarete gidecekti, öyle mi? 
Biraz sıkardı!.. 
Ana muhalefet başkanın ziyaret etmediği/edemediği komutanları, nihayetinde bir devlet memuru olan Hulusi Akar’ın ziyaret etmemesini/edememesini, bugün gündeme getirmek ne işe yarayacaktır? 
!.. 
O halde, Özgür Özel, koca bir CHP kitlesi adına, Hulusi Akar’ı bu tutumu nedeniyle suçlayamaz. 
Yukarıdaki sorunun yanıtını vermeden önce, tutuklamaların başladığı ilk yıllarda, “Ben de bu 
davanın avukatıyım”16 diyen CHP Genel Başkanı Deniz Baykal’ın duruşunun neden terkedildiğini açıklamaları gerekmez mi? 
                                                           
12 https://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/ergenekon-icin-kim-ne-demisti-1195230/ 
13 http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/rota-yazilari/ 
14 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/12/buyuk-kumpasta-sona-gelindi/ 
15 https://www.aydinlik.com.tr/boluculuk-bildirgesi-mi-soner-polat-kose-yazilari-mayis-2018 
16 https://www.cnnturk.com/2008/turkiye/07/04/davanin.savcisi.erdogan.ise.avukati.benim 



Hafızamızın unutkanlıkla malul olduğunu bildikleri için, işlerine geleni hatırlatıyorlar, gelmeyeni unutmaya bırakıyorlar… 
Gelelim sorumuzun yanıtına: 
Yavuz hırsız ev sahibini bastırır. 
Hesap vermesi gerekenler, hesap soruyorlar… 
Özgür Özel’in, lafebeliği ve boş gevezelikten öteye bir değeri olmayan haksız eleştirileri, haklı ve yerinde olan diğer eleştirilerini gölgede bırakıyor, inandırıcılığını yitiriyor… 
Buna ne hakkı vardır?.. 
*** Kaldı ki, 15 Temmuz Darbe Girişiminin arkasında, CIA/FETÖ’nün olduğu ayan beyan ortaya çıktıktan sonra bile, bu adi tertipleri yapan FETÖ, Y-CHP tarafından koruma altına alınmış olmakla eleştiri haklarını yitirmiştir: 
Kılıçdaroğlu, Zaman gazetesi, Sızıntı dergisi, Samanyolu, Bugün, Kanaltürk ve örgüte ait diğer televizyonlara karşı yapılan operasyonları engellemek için, CHP milletvekillerini olay mahalline gönderip, kumpasçılara kol-kanat germiştir. 
Kumpas davalarını haklı göstermek için, algı oluşturmakla görevli Nazlı Ilıcak, Ahmet ve Mehmet Altan kardeşleri, “basın özgürlüğü” kılıfı altında savunmaya devam etmiş, hatta Adana mitinginde isimlerini tek tek okutup, “burada” şeklinde CHP’lileri bağırtmıştır!.. 
Bu kadarla kalmayan Dersimli Kemal, 2014 yerel seçimlerinde de Fetullah Gülen’e övgüler yağdıran Mustafa Sarıgül’ü, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday göstermişti. 
Dersimli, başdanışmanını bile Fetullahçılardan seçmiştir.17  Dibi bu kadar kara olan Y-CHP’nin, Hulusi Akar’ı FETÖ kumpası sonucu tutuklanan arkadaşlarını/komutanları ziyaret etmemekle karalaması, tam bir edepsizlik hali ve utanmazlığın dik alasıdır… 
Ak koyun kara koyun geçit başında belli olacak elbette, o günler yakındır. 
Lakin yine atı alan Üsküdar’ı geçmiş olmasa bari. Geçmiş olsun bakalım!.. 

                                                           
17 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201712261031564873 



  

PKK/PYD/YPG’YE “AF”!.. 
20 bin TIR silahı PKK/PYD’ye veren, 60 bin kişilik ordu kurup eğitimlerini hemen hemen tamamlayan Trump’ın, Suriye’den çekilme kararını çok önemsiyorum. 
ABD’nin sözünü tutan bir devlet olmadığını yakın geçmişten çok iyi biliyordum. 
Defalarca söz verdiği halde, kara gücü PKK/PYD’yi Fırat’ın doğusuna çekmedi. 
IŞİD ile mücadele bittiğinde YPG’ye verdiği silahları toplayacağını taahhüt etmişti. 
Bu taahhüdünü de tutmayacağını söyleyenler haksız değil. 
Daha yeni Reuters’e konuşan ve isimleri gizli tutulan üç Amerikalı yetkili, silahların geri alınmaması için Pentagon’a tavsiyede bulunduklarını açıkladılar… 
ABD’nin, Suriye sınırına yakın Malikkiye ilçesindeki silah deposunu boşaltıp, Irak’a taşımasını da ihtiyatla karşılamak gerekir. 
Zira YPG’ye verilen silahlar, bu depodan dağıtılıyordu… 
*** 
Bu gelişmeler karşısında Suriye’den çıkma kararını “taktik” bir hamle olarak değerlendirmek, çok da yanlış olmayacaktır. 



Nitekim çekilen ABD kuvvetleri, Amerika’ya değil, Irak’taki üslerine döndüler. 
Irak hükümeti onları davet mi etti? 
Hayır… 
Trump hükümeti ile ABD derin devleti (Pentagon) arasında görüş ayrılığı var belli de, hangi tarafın ağır basacağını kestirmek zordur. 
Bu nedenle çekilme kararına temkinli yaklaşmak, izlenmesi gereken en doğru yoldur… 
Zira: 
Can Yücel’in tarifi ile söyleyelim; “Kime sarılacağı belli olmaz adetten kesilmiş kibar 
o..punun”.1 *** 
Her ne sebeple olursa olsun, ABD’nin Suriye’den çekilme kararı, savaşıp da yenilgi almasıyla eş değerde bir itibar kaybıdır. 
ABD’yi, dünyanın “süper gücü” ve yenilmez devleti kabul edip, peşinen teslim bayrağını çekenler ve bu “güce” teslim olmakla ABD vatandaşlığının peşinde gezenler, olumlu bir mesaj alabilirler diye umuyorum. 
Ve yine umulur ki, gelişmeler Amerikan uşaklarının akıllarını başlarına devşirsin… 
Önemlidir; her seferinde Amerikancıların yüreğine su serpecek hikâyeler uyduranlar, bu defa suskun kaldılar. 
Bu bile kayda değer bir kazanımdır. 
Karşı cephede bozgun başladı!.. 
*** 
Geçen Cuma, Moskova’da toplanan ikili zirvede alınan kararlar, Ortadoğu halkları kadar mazlum dünya halkları için de hayati önemdedir. 
                                                           
1 MENAPOZ 
Yardımı kesildi ya Amerikan Dostluğunun  Gençler, kendinize mukayyet olun!  Kime saldıracağı belli olmaz haaa Adetten kesilmiş kibar o...punun.    Can YÜCEL 



TSK’nın Batı emperyalizmini, ikinci kez, üstelik silah göstererek geri adım attırması, onların da umutlarını yeşertecek, cesaretlerini artıracaktır. 
Bunca yaşananlardan sonra, Suriye’nin Mümbiç’e bayrağını dikmesini, kimse sıradan bir olay gibi göremez/gösteremez. 
Suriye rejiminin ayakta kalması, aynı zamanda Türkiye’nin toprak bütünlüğünün garantisidir… 
*** 
Daha önce Soçi’de imzalanan belge üzerine, TSK’nın meşrulaşan İdlib’deki varlığı, Suriye hükümetiyle mutabakat sağlanarak elde edilmiştir ve hayati önemdedir. 
Bu demektir ki, Suriye ile barışmanın da zamanı yaklaşmıştır. 
ABD’nin Akdeniz koridoru TSK’nın İdlip’e inmesiyle kesilmiştir. 
Bu da Türkiye’nin Suriye toprak bütünlüğüne olan en önemli katkısıdır… 
*** 
Barzani’nin “bağımsız devlet kurma” hayali ve bu hayali gerçekleştirmek için yaptığı referanduma itibar edilmemiş, işgal ettiği bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştır. 
TSK’nın Kuzey Irak’ta yürüttüğü operasyonlar ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonunun, Türkiye’deki ayrılıkçıların hayallerini suya düşürdüğü kuşkusuzdur. 
Bugünlerde teröristlerin Suriye devletine teslim olmaları, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bölge ülkelerinin dik duruşu ile sağlanmıştır. 
Bir tek bizdeki Amerikancıların dumura uğrayan kafası değişmemiştir. 
Bu kadar açık gelişmelere rağmen, “Üçüncü Dünya Savaşı” niteliğindeki bu savaşı, Türkiye’deki yerel seçimlere bağlayabilecek kadar gerçeklerden kopmuşlar; adeta rüyada gezer gibiler… 
*** 
ABD’nin Suriye’den çekilmesinden sonra, teröristlerin etkisiz hale getirileceğine kuşku yoktur. 
Ondan sonra, Türkiye’deki Suriyelilerin memleketlerine dönme koşulları oluşacaktır. 
O zaman Türk halkının üzerinden önemli bir yük de kalkacaktır. 



Salt bu nedenle bile, 81 milyonun topyekûn Devletimizin arkasında olmamız gerekmez mi?.. 
Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi, zafer kadar değerlidir… 
*** 
ABD’li gazeteci Louis Edgar Browne’nin The Star, Chicago Daily News ve Evening Star gazetelerine: 
“İngilizler, Osmanlı’ya karşı ayaklanan Kürtlere 20 bin silah verdi” haberini geçmişti. 
Kürtler, o silahlarla Mustafa Kemal’in yanında yer alıp İngilizlere karşı savaşmıştı. 
Şimdi de durum aynı gibi: 
Bu defa ABD, PKK/PYD’ye 20 bin TIR silah verdi. 
Eğer Kürtler, bu silahları ABD’ye çevirir ve emperyalizme karşı savaşa bölge ülkelerinin saflarında katılırsa, belki af edilmeleri gündeme gelebilir! 
Aksi halde, hain damgası ile damgalanıp, çocuklarına bu mirası bırakacaklar… 


