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SUNUŞ
(!..)
İlişke gördüğünüz (551 sayfalık) “eser” elektronik ortamda kolayca okunabilecek bir
derlemedir. FSEK'na göre bu derleme “eser” olarak nitelendirilebilir, çünkü yoğun bir emeğin
ürünüdür. Gazete, dergi ve internet ortamında yayın yapan sitelerde; 3-4 yıllık dönem
içerisinde yayınlanan köşe yazılarımdan oluşuyor.

Bu derleme için “elektronik kitap” adını kullanamıyorum. Çünkü bilinen şekliyle önceden
yazılmış bir kitap, elektronik ortama aktarıldığında bu adı alabiliyor. Burada ise durum
oldukça farklı. Eser elektronik ortamda düzenlenerek oluşmuş. Son derece iddialı yorumları
içermektedir. Önemli yargılarda da bulunuyorum. Dolayısıyla konular ile ilgili kanıtları
yazının hemen altına dipnot olarak koydum. Dipnotlarda “http://” ile başlayan (mavi renkli)
satırları tıkladığınızda ilgili sayfalara yönlendirileceksiniz.

Dipnotların siyah renkli yazılanları yönlendirme değildir. O konudaki hatırlatmak istediğim
hususu kısaca ilgili dipnotta koydum. Farenizi metin içerisinde geçen (mavi renkli) rakamlar
üzerine getirdiğinizde “ok” işaretinin “el” işaretine dönüşecek. Bunun anlamı; (mavi renkli)
rakamı tıkladığınızda, önünüze sizi yönlendirmek istediğim yeni bir internet adresinin
penceresi açılacak. Açılan sayfayı okuduktan sonra kapatıp, kaldığınız yerden köşe yazısını
okumaya devam edebileceksiniz. 50 yaş üstünün bu konulara biraz yabancı olduğunu bildiğim
için bu kadar ayrıntılı yazıyorum.
Bu derleme alışageldiğimiz kitap okumadan farklı olarak okunmak zorunda. Kaynakları
internet ortamından başka bir yerde bulmanız olanaksız gibidir. Ayrıca başka bir terslik daha
yaptım. Eski Türkçedeki gibi sağdan sola doğru yazmadım ama yazıları sondan başa doğru
dizdim... Yani ilk okuyacağınız son yazıdır. Nereden nereye geldiğimizi kolay anlatabilmek için
adeta yakın geçmişe doğru, zaman tünelindeymiş gibi ilerleyeceksiniz. Bu eseri inceleyerek 4
yıl öncesine kadar, önemli olayları kolaylıkla anımsayabilirsiniz. Farklı bir bakış açısı ile
olayları yorumladım. Değerlendirmelerime katılmayabilirsiniz ama değerlendirmesini hiç
yapmadığınız pek çok konuyu önünüze getirmekle, kendi dünya görüşünüze uygun düşünceyi
oluşturmanıza katkıda bulunduğuma bir şey diyemezsiniz.
Yakın geçmişte yaşadığımız olayları, çarpıcı biçimde ifade eden fotoğraf ve karikatürlere de yer
verdim. Meramımı anlatmakta zorlandığım yerderde imdadıma yetiştiler. İnternet ortamından
bulduğum bu eserlerin sahiplerine peşinen teşekkür ediyorum.

Pek çok kişi gibi ben de AKP'nin iktidara gelmesinden sonra, muhalefetin giderek
güçsüzleştiğine tanık oldum. Olacak iş değildir bu. Bir iktidar, yıpranması için ne gerekiyorsa
yapıyor ama giderek daha çok halk desteğini alıyor. Bu akıl dışı durumu, muhalefet görevini
gereği gibi yapamıyor da ondandır diye değerlendirdim. Sonunda muhalefete yardım etmek
üzere kollarımı sıvadım. Yazar değildim elbette. Bu yüzden, düşüncelerimizi yazım kurallarına
pek uymadan muhalefet partilerinin genel merkezlerine göndermeye başladım. Baktım ki,
ciddiye alınmıyorum, internet ortamında yayınlamaya başladım... Sanal ortamlarda
tartışmalara katıldım. Giderek sosyal medyada köşe yazıları yazmaya başladım. Yakın
arkadaşlarım değerlendirmelerimi beğendiler. Muhalefet partileri ise sürekli görmezden
geldiler... Bu işte bir tuhaflık var dedim!..
Anladım ki, bunlar muhalefet yapmıyorlar. Görevleri muhalefet yapanları oyalamakmış sanki.
Bir de yeni bir muhalefet hareketi çıkmasın diye afyonlama yapıyor olabilirler diye düşündüm.
Belli ki, kaset operasyonlarının sonucuydu bütün bunlar. Böyle bir durumda, iktidara
yüklenmek bir şeyi değiştirmez ki!..

Önce iktidara alternatif sağlam bir muhalefet olacak ki, iktidara karşı yaptığımız muhalefetin
bir anlamı olsun. Hele de muhalefet iktidarın yolundaki taşları temizliyorsa, artık iktidarı
eleştirmenin bir manası kalmıyor. O nedenle bilinçli olarak yaratılan boşluğu doldurmak üzere
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birkaç arkadaşımla “CHP-MUHALEFET HAREKETİ”ni kurduk. Amacımız, CHP'nin yapmadığı
muhalefeti kendi olanaklarımız içerisinde yapmaktı...

“CHP-MUHALEFET HAREKETİ” bir süre sonra ikinci bir görevi de üstlenmek zorunda kaldı.
Sahnedeki yerimizi böylece aldık. Hem iktidara muhalefet yapacaktık, hem de iktidara payanda
olan “ayarlanmış” muhalefete. Bir süre sonra işimiz tamamen muhalefete muhalefet yapmaya
dönüştü. AKP'nin değirmenine su taşımakla suçlandık... Böylesine ucuz suçlamalara teslim
olacak değildik. Yolumuza devam ettik. Asıl işimiz CHP ve MHP'nin kaset operasyonları ile ele
geçirilmesini tabanlarına anlatmak olacaktı. TSK'yı bile dijital saldırılarla etkisiz hale getiren,
komuta kademesini hapislere dolduran bir kumpastan, CHP ve MHP'nin kurtulması
olanaksızdı...

Amacımız, her iki partinin tabanını uyandırmak ve parti yönetimlerinden işgalcileri
uzaklaştırmaları için çalışmalarını sağlamaktı. Sınırlı olanaklarımızla bu sonucu elde
edemeyeceğimizi biliyorduk. Karşı propaganda daha etkiliydi. Halktan gördüğümüz destek
bizi yüreklendirdi. Önceleri muhalif düşünceli yazarların makale ve köşe yazılarını internet
ortamında yaymaya başladık. Son derece olumlu tepkiler aldığımızı söyleyebilirim.
Küfredenler, e-posta listelerimizden çıkmak isteyenler de oldu. Onları da anlayışla karşıladık.
İnsanın umut olarak benimsediği partinin içerisinden biri çıkar da yöneticilerin bizden
olmadığını söylerse, canı sıkılır elbette. Buna kolay kolay inanmak istemez. Hele de giderek bu
yöneticilerin “ihanet” içerisinde olduğunu iddia ediliyorsa, durum daha da vahim bir hal alır.
Küfürler böyle zamanlarda çoğalır...

İşte benim yaptığım iş; bu zor ve oldukça iddialı eleştirilerin kanıtlarını toplamaktı. Polis
müfettişi gibi Kılıçdaroğlu ve ekibinin takibe başladım. Ağızlarından her çıkan cümleyi not
ettim. Parti Programı ve Tüzüğü ile karşılaştırdım. Programı değiştirmeden, neden programa
aykırı söylem içerisinde olduklarını sorguladım. Sokakta gelişen muhalefete neden önderlik
yapmadıklarını sordum. Partinin iskeletini oluşturan yurtsever Atatürkçüleri neden
dışladıkları anlamaya çalıştım. Gördüm ki, CHP bizim bildiğimiz CHP olmaktan çıkmış,
bambaşka bir parti haline dönüşmüştür. Bu durum karşısında elbetteki her partili gibi bana da
bir görev düşmekteydi. Bu görevi bana verecek durumda kimseyi görmediğimden, Atatürk'ün
Gençliği Hitabesi ile Bursa Nutku'ndan görevimi çıkartıp, işimi yapmaya koyuldum...

İlginçtir Y-CHP yönetimi eleştirilerimin hiçbirine cevap vermedi. Aslında veremediler demek
daha doğru. Bunun yerine bir iki yazımı (GENEL BAŞKAN ADAYIM ve ATATÜRK’TE BİRLEŞTİK)
bahane ederek beni partiden ihraç etmeyi denediler. Birinci denemelerinde başarılı
olamadılar. İkinci denemelerinde “Kişisel 'facebook' sayfam ile çeşitli internet sayfalarında
parti aleyhine açık beyanlarda bulunduğum” ileri sürülerek kesin ihraç istemiyle disiplin
kuruluna sevk edildim. Bu girişim de yarı yolda kaldı. Seçimlerden sonra belki devam
ettirebilirler. Bu konudaki belgeleri bu derlemenin en sonunda paylaşıyorum... Okuyup ne rezil
durumda olduğumuzu görebilirsiniz.
Bu derlemeye bir “önsöz” yazdım. Bu da “sunuş” olsun bakalım. Bir de “son söz” yazayım mı
diye çok düşündüm. Son söz yerine, en iyisi Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na
getirildikten sonra duygularımı paylaştığım “ÇOK ALAMETLER BELİRDİ” başlıklı yazımı
paylaşayım. Böylece 4 yıl içerisinde nereden nereye getirildiğimizi görebilirsiniz...

Baykal'a kaset operasyonundan sonra, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na
getirilmesini Türk solu için önemli bir şans olarak görüyordum. İl ve ilçe yöneticilerinin istifa
ederek milletvekilliği adaylığına başvurduğu böylesine kritik bir dönemde, Ankara İl
Yönetimde görev almayı kabul ettim. 2011 Genel Seçimleri'nde 1. Bölgenin sorumlusu olarak
görev yaptım. Birkaç yürekli ve inançlı arkadaşımla birlikte ve tamamen onların yarattığı
maddi olanaklarla kampanyayı yürüttük. Gitmediğimiz yer kalmadı gibi. İlginçtir bu dönemde
CHP örgütü çalışmıyordu. Sanki iktidar olmak istemiyor gibiydiler. Yönetimden uzaklaştırılan
Baykal ve Sav'ın kadroları dışlandıkları için küstüler... Yeni kadrolar ise deneyimsiz. Buna
rağmen, bilinen sonuçlar alındı.
Kılıçdaroğlu bu fırsatı iyi kullandı, CHP'li olmayan pek çok kişiyi TBMM'ne taşıdı. O tarihlerde
4

genel merkeze gönderdiğim raporlar sümen altı edildiler. Resmi kayıtlarda bulunmalarına
rağmen, yönetim şikayet konuları hakkında “bilgimiz yoktur” dedi...

Biz de bir grup arkadaş, oturup madem bilgileri yok, yeniden gönderelim dedik. Gönderdik de...
O güne kadar önüne siper olduğumuz Gandi Kemal, hiçbirimizle konuşmaya tenezzül etmeden
derhal görevlerimize son verdi. Çünkü o bir yalancıldı ve bizimle yüzleşemeye cesaret
edemiyordu. Partiye hiç bir yararı olmayan, aleyhte dahi işler yapan, gönüllüleri çalıştırmayan,
yeteneksiz, niteliksiz, inançsız kişileri yanında tutmayı ilke olarak benimsedi. Çünkü ancak
onların alkışları ile birlikte yürüyebilirdi. Eleştirilmeye asla tahammül edemiyordu. Ayrıca
korkağın tekiydi. Kendileri için siyaset yapan fakat Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan o malum
kişiler, yeniden göreve getirildiler... Benim için dananın kuyruğunun koptuğu yer bu noktaydı.
Yapılan işin adını koydum: Tasfiyeydi...
Bu noktada işgalcilerle yollarımız ayrıldı...

CHP'nin ideolojisini ödünsüz olarak savunan ve hiçbir makam ve mevki talebi olmayan Ankara
İl Yönetimin yarısı bir köşeye itilmişti... Çalışma arkadaşlarımın yarısı son derece üzgündü.
Parti adeta Kılıçdaroğlu’nun babasından kalma anonim şirket gibi yönetiliyordu...
Tasfiye edilmeyi hak edecek ne yapmıştık?

Bu soruya yanıt ararken, Yeni CHP ile ne yapılmak istendiğini de anlamaya çalıştık.
Sonunda bu derleme ortaya çıktı...

Sosyal Paylaşım Siteleri ve diğer internet olanakları kullanarak, bugün itibariyle 4,5 milyon
civarında insanla düşüncelerimi paylaşabiliyorum...
Geldiğim nokta itibariyle gördüm ki, biz haklıydık...
Öyleyse kazanacağız!..

Bu derlemenin hazırlanmasında her türlü yardımı özveri ile yerine getiren değerli dostum
“çapulcu” Uygar KARSAN’a teşekkür etmeden geçemem tabii…

Baştan beri bana yardımını hiç esirgemeyen; Tülay ve Remzi gibi düzeltmeleri yapan, Tunç,
Başar ve Güner gibi teknik destek veren başka uygar arkadaşlarım da var elbette…

İstekleri üzerine kimliklerini açık açık yazmıyorum….
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ÖNSÖZ
Bu derlemenin adını kolay buldum ama niteliği hakkında bir şey diyemiyorum. Farklılığı
vurgulamak için şimdilik “Dijital Kitap” diyelim. Bu “özgün” yönüyle diğer kitaplar arasında
yer almayacağını çok iyi biliyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse onlara karışmasını da
istemiyorum.
Hiçbir zaman yazarlık iddiasında olmadım. O bakımdan gazetici-yazar olarak
tanımlananlardan değilim. Bu “eserin” hangi katagoride yer alacağına siz karar
vereceksiniz. Ciddi bir emek ürünü olan bu çalışma, okuduğum kitapların hiç birine
benzemiyor.

Başlangıçta internet ortamında dolanan belirli bir okuyucu kitlesini hedef aldığımı
söyleyebilirim. Amacım, tespit ve analizlerimi önemli kararlar alabilecek konumda
bulunan küçük bir grupla paylaşmaktı. Çünkü ele aldığım sorunlar her kesimin olduğu kadar
onların da sorunlarıydı. O küçük grubun bu sorunlara çözüm üretmek gibi bir görevi de
vardır… Elbette ki, CHP’nin Büyük Kurultay delegelerinden söz ediyorum.

Emperyalizme karşı dişe diş bir mücadele sonunda kurulan Türkiye Cumhuriyetini hedef alan
iç ve dış güçlerin karşısında, ikinci bir ulusal kurtuluş savaşı verilmesi gerektiğine
inananlardanım. Amacım aynı düşünceyi paylaşanlara katkı sunmaktır. Ulu önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk'ün “Gençliğe Hitabe”si ile “Bursa Nutku”ndan ödevlerimi
çıkarttım. Dolayısıyla Atatürk ilke ve devrimlerini benimsemeyen hiç kimseyi, hiyerarşik
üst kabul etmiyorum. Bununla beraber, kimseyi küçümsüyor da değilim...
Kuvayi Milliyecilerin kurduğu CHP olmadan, ikinci ulusal kurtuluş savaşının başarıya
ulaşabileceğine inanmıyorum. Bununla birlikte CHP'nin bir kaset operasyonu sonunda ele
geçirildiğini ve muhalefet görevini yapamaz h a l e getirildiğini biliyorum. NATO'nun ikinci
büyük ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kuran güçlerin, muhalefet partilerini
kendi başlarına bırakaceği hayalini bile kurmam. O kadar saf değilim!.. CHP'nin
dönüştürülerek, değiştirilerek Y-CHP haline getirilmesi, bu gerçeğin en yalın ifadesidir.
Y-CHP muhalefet görevini yapmadığı gibi, yeni bir muhalefet hareketinin oluşmasının da
önünde ciddi bir engeldir. Bu nedenle CHP'deki işgalin kırılmasının hayati öneme sahip
olduğunu düşünüyorum.

Bu anlayışla, önce CHP örgütünü daha sonra da tabanını uyarmanın birinci sıradaki
yurtseverlik görevi olduğunu kabul ederim.. Bir kaset operasyonu ile CHP Genel
Başkanlığı'na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibinin, BOP'un görevlileri olduklarına hiç
kuşkum kalmadı. Bu durumu oldukça gecikmeli olarak anladığım için kendimi
affedemiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, bugün benim yaptığım uyarı ve
eleştirileri daha ilk günlerden itibaren yapanlara hiç ama hiç inanmıyordum. D e n i z
Baykal'ın milletvekili olarak seçtiği, Önder Sav'ın kayıtsız koşulsuz desteklediği, kurultay
delegelerinin oybirliği ile seçtiği bir genel başkandan kuşkulanmayı normal bir davranış
olarak kabul edemiyordum!..
Uzunca bir süreyi Kılıçdaroğlu'nun kırdığı potları ve devirdiği çamları tamir etmekle
geçirdim. CHP Program ve Tüzüğüne uymayan eylem ve söylemlerini siyasetteki
deneyimsizliğine veriyordum. Bu yüzden de olaylar karşısında CHP'nin olması gereken
söylemini belirleyip, genel merkeze gönderiyordum. Aklımca Atatürkçülüğünden kuşku
duyulmayan, fakat siyasette yeterince deneyimi olmayan kadrolara yardımcı oluyordum.
Yıllar geçtikçe anladım ki, deneyimsiz olan bendim. Onlar herşeyi bilinçli belirli bir
program çerçevesinde yapıyorlardı. Olacaklara halkı alıştırmaktı g ö r e v l e r i . AKP
iktidarının “Sessiz Devrim”ine karşı çıkacak olanları pasifize etmek baş işleriydi.. Muhalefet
yapar gibi yapıp, aslında iktidarın önündeki taşları temizliyorlardı. MHP'nin görevi de aşağı
yukarı aynıydı.
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TSK'ni çökertmek için açılan “Ergenekon” ve “Balyoz” davaları karşısında, Yeni CHP'nin
tutumu oldukça ilginçti. “Biz yargılanmasınlar demiyoruz...” şeklinde kurdukları cümlelerle
Milli Ordu üzerinde ciddi kuşkular bırakıyorlardı. “Ordu darbecilerden temizlensin”
şeklindeki sözleri ise, doğrudan AKP iktidarına muhalefet edecek olan kesimleri hedef
alıyordu. İktidarın darbe yalanlarını muhalefet dile getirince, akan sular duruyordu elbette.
Bu korkunç bilgi kirliliği içerisinde, ulusalcı subaylar ile yurtseverler yıllarca Silivri'de hapis
yatırıldılar.
Gerçekte iktidar, adım adım karşı darbesini yapıyordu. Emniyet ve Yargıyı Fetullah Gülen
örgütü tamamen ele geçirdiği halde, ana muhalefetin lideri “Cemaatin yargıyı ele
geçirdiğini söyleyemem” diyordu. İktidar, eğitim ve öğretimin birliğini bozmaya başladı.
Kılıçdaroğlu, kılıfı hazırlamıştı bile. Meydanlara çıkta ve “çocuklar elbette dinini
öğrenecek” diyerek, meselenin tahmin edidiği gibi olmadığını anlatmaya başladı. Sanki
iktidarın yaptığı masum bir din öğretimi ile sınırlı kalacaktı. Kılıçdaroğlu, yüksek yargıda
ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kesin olarak çözüme kavuşturulan ve daha sonra
siyasi bir simge olduğu kabul edilen “türban” sorunu “ biz çözeriz” diyerek, yine iktidarın
önündeki taşları temizlemeye başladı. Sonunda türbanı Meclis'e kadar soktu...

Demokratik Cumhuriyetin olmazsa olmazı olan “Laiklik İlkesi”ne en ağır darbeler Y-CHP
tarafından vuruldu. Altı Ok'tan biri olan bu ilke, Yeni CHP içerisinde, yeniden
tanımlanmaya çalışıldı. Giderek sıra Altı Ok'u yeniden yorumlamasına kadar geldi. Bu
savruluş ve eksen kaymasının adı “dönüşüm-değişim” olarak kondu. Dönüşüme karşı
çıkanlar, 1930'ların 1940'ların CHP'sini savunmakla suçlandı. Kılıçdaroğlu sonunda “Biz
Atatürk'ün partisi değiliz” bile dedi...

Bu süreci bire bir yaşayan ve CHP Ankara İl Yönetiminde görev yapan biri olarak, bir
şeyler yapmalıydım. Gözlemlerimi ve analizlerimi sosyal medyada paylaşmaya başladım.
Karşı düşünceyi savunanları ikna edebilmek için araştırma yapıp, fikirlerimin kanıtlarını
bulmaya çalıştım. Bu şekilde sanal ortamda başlattığım tartışmalar, bir süre sonra köşe
yazıları haline geldi. Önceleri yazılarım, Atatürkçü cizgideki internet gazeteleri ile
dergilerde yayınlanmaya başladı. Giderek bu faaliyet, bir iş olarak üzerimde kaldı. Haftalık
siyasi gelişmeleri hafta sonunda bir köşe yazısı sınırları içerisinde düzenli olarak analiz
etmeye başladım. Beğenenler de oldu, beğenmeyenler de...

Bugün milyonlarca okuyucuya ulaştığımı biliyorum. İşte bu çalışmalarımı, sondan başa
doğru derledim. Elinizdeki gibi bir arşiv ortaya çıktı... Yaklaşık 60 MB boyutunda olan
çalışmalarımın, şimdilik 2 6 MB'lık son kısmını paylaşıyorum. Konu ile ilgili olan internet
ortamından seçtiğim fotoğraf ve karikatürleri de koydum tabi. Bu haliyle biraz da
resimli çocuk kitaplarına benzedi. Benzesin bakalım! Sonuçta ben hukukçu olmaktan öte bir
öğretmenim. Türklerin okumaktan çok görsel algılama v e t e k r a r ile öğrendiğini
biliyorum. Bu çalışmaya internet ortamından ulaşmak isteyen herkes ücretsiz olarak
ulaşabilecek, herkes paylaşabilir elbette...
Saygılarımla...
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PARANIN ÖRTÜLÜSÜ…
Yürütmeye ait olan “örtülü ödenek” kullanma yetkisinin Cumhurbaşkanına verilmesi, fiilen
“Başkanlık Sistemi”ne geçtiğimizi gösterir…

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Anayasa ile belirlenmiştir. Bu görevler arasında “örtülü
ödenek” kullanmayı gerektirecek iş bulunmamaktadır…
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 24. maddesinde “örtülü ödenek” (1) 1 Anayasa’nın
104. maddesinde (2) 2 ise Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri tanımlanmıştır.

Usulüne göre 104. maddesini değiştirmeden, yasa ile Cumhurbaşkanının yürütme
yetkilerini genişletmek olanaksızdır. Dolayısıyla uygulanması halinde, anayasa değiştirilmiş
gibi gözükecek olan bu yasa Anayasamıza aykırıdır…
Anayasa ile sorumsuz Cumhurbaşkanına verilmemiş olan bir görev, yasa ile hiçbir şekilde
verilemez. Yürütme organı, yetki ve görevini Cumhurbaşkanı ile bölüşemez!..
“Örtülü ödenek”, özellik arzeden, yüksek nitelikli güvenlik konularında harcanacak paradır.
“Kapalı istihbarat” ve “kapalı savunma” hizmetleri olarak tanımlanan bu konular,
devletin milli güvenliğini ilgilendirirler.
Hükümeti by-pass ederek, sadece Cumhurbaşkanının yürütebileceği ne gibi işler olabilir?

Örneğin Suudi Arabistan’ın bazı Arap ülkelerini yanına alarak Yemen’e başlattığı saldırıyı
Hükümetimiz desteklemez, fakat Cumhurbaşkanı desteklerse ne olacaktır?.. Cumhurbaşkanının
“örtülü ödenek”ten lojistik destek vermesini hangi güç engelleyebilecektir?

Cumhurbaşkanı tarafsızlığı ile bağdaşmayacak şekilde, her gün bir yerde, bir bahane ile
Erdoğan’ın halktan 400 milletvekili istemesi örneği önümüzde duruyor. Seçim konularında en
yetkili kurul olan YSK, “Cumhurbaşkanının icraatlarını denetleme, karar verme yetkimiz
yok” (3) 3 diyor!.. Erdoğan’ın “Yeni Türkiye” dediği iki başlı bir devlet olursa, Afganistan, Irak,
Libya, Suriye ve Yemen gibi Müslüman ülkelerin başı beladan kurtulamayacak demektir!..
ECEVİT’İN HATASI…

Ecevit, onu getirmek tek siyasi hatamdı dediği Kemal Derviş’e, daha baştan teslim olmuştu.
Ecevit’in tek “siyasi hata” olarak gördüğü durumu, o tarihte kaset şantajı olamayacağına göre,
Deniz Baykal bilinçli olarak tercih etmiştir: Kemal Derviş’i, önce milletvekili seçtirdi, daha
sonra da istifa edip Birleşmiş Milletler’deki (BM) görevine dönmesini seyretti…
BM Kalkınma Programı Başkanı olan Derviş’in, içerisinde Y-CHP‘nin de bulunacağı, olası bir
koalisyon hükümetinde, küresel güçler adına ipleri elinde tutacağı kesinleşti!..

Sırası gelmişken Ecevit’in kabul etmediği diğer hatalarına da biz temas edelim: Ecevit, her ne
kadar tek siyasi hatası olarak, Kemal Derviş’e ekonomiyi teslim etmeyi kabul etmişse de gerçek
hiç de öyle değildir. Bu konuda dürüst olmak gerekir. Ecevit’in Fetullah Gülen Cemaati
ile işbirliği yapması ve Cemaat müritlerini devlet kadrolarına taşımasını Kemal Derviş olayı
örtemez. Gülen okullarını ilk öven başbakan, cemaatleri “Yararlı-Zararlı” (4) 4 olarak ayıran ilk
siyaset adamı olarak tarihe geçmiştir…
Bunların yanında; Türk siyasetinin niteliksiz ve güdük kalmasının başlıca sorumlusu da
Ecevit’tir.
Cumhuriyet’in birikimli olan
ikinci
kuşağını kucaklamayı becerememiş,
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5018.html
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
3 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/238023/Secilmis_Diktatorler….html
4
http://www.ilk-kursun.com/haber/215128/cemaat-sevdasi/
1
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kaprislerine yenik düşerek inançlı aydınları dışlamıştır. Denebilir ki, biat kültürünün sol
taraftaki en önemli temsilcisidir. Deniz Baykal-Ali Topuz ve Önder Sav gibi girişken
siyasetçilerden olumlu yönde hiç yararlanamamış, solda bölünmenin en etkili tohumlarını
DSP’sini kurarak atmıştır… Kuşkusuz Ecevit’in Türk siyasetine kattığı çok şey vardır. Fakat alıp
götürdükleri ve gelmesini önledikleri daha fazladır!..
“ANADOLULU KEMAL”

Dersimlinin, “Bugün seçim olsa yine CHP’nin adayı olarak Sayın Ekmeleddin İhsanoğlu’nu
gösterirdim” (5) 5 dediği zat, CHP’den milletvekili olma teklifini kabul etmemiştir… Biz onu
Cumhurbaşkanı seçebilmek için seferberlik ilan etmiştik. Bu kılıçların efendisi alem adamdır;
yetkili organlarda görüşmeden, kimseye danışmadan, ABD Büyükelçisi ile bir otel odasında tek
başına görüştükten sonra, Ekmeleddin’i CHP’lilerin önüne “tıpış tıpış” oy vermeleri için aday
olarak koymuştu.
Dersimli arkasında ABD’nin desteğini hissedince şımarmıştır. Tek başına aday belirleyecek
kadar ileriye gitmenin başka açıklaması olamaz!..

“Memur Kemal” olarak girdiği siyasette, kısa sürede “Gandi Kemal” lakabını almıştır…
Hemşerileri ona “Gundi Kemal” dediler. Ama o ısrar etti: “Dersimli Kemal’imben” dedi…
Oturmuş bir kişilik olmayınca konulan isim de tutmuyor tabi… Bir ara “Öteki Kemal“i de
denedi olmadı. Sonunda etrafındaki yağcılar, “Anadolu’nun Kemal’i”nde karar kıldılar…
Bakalım nereye kadar!?
Bir tek Mustafa Kemal olmayı denemedi!..

Anadolu’dan büyük şehirlere göç eden her vatandaşın hiyakesi ile Anadolulu Kemal’inki aşağı
yukarı aynı…

Söz yoksulluk çektiği günlere getirildiğinde, gözleri doluyor. Normaldir. Seçim öncesi
“yoksulluk edebiyatı” ne de olsa yoksul halkı etkiler. Türk halkı yoksul olanı kendisinden biri
olarak kabul eder. AKP’nin dört dönemdir başarı ile yürüttüğü “mağduriyet edebiyatı”,
Anadolulu Kemal’e de getiri sağlayabilir mi göreceğiz!..
Dünyayı tek başına değiştirebileceğine inandırılmış bu zavallı delikanlı, bir kere küresel
güçlerin eline düşmüştür!.. O yüzdendir; Kemal Derviş’i, Ekmeleddin İhsanoğlu’nu arayışı…
Cumhuriyet Halk Partisi’nin kurucu felsefesinin çok uzağına düşmüştür. Bundan böyle
Atatürkçü düşünceyi benimseyenlerle aynı havayı teneffüs bile edemez!..
Bu seçimde halka verecek bir şey vaad edemediğinden, geçmişte yaşadığı yoksulluğu
pazarlıyor…
HER ŞEY AÇIK…

Merkezi Londra’da bulunan Kürt Araştırmalar Merkezi’nde konuşan Dr David L. Philips, 25
yıldır Kürtler üzerinde çalıştığını söyleyerek “İlk kez IŞİD sayesinde Kürdistan’ın dört
parçası bir araya gelebilirdi” diyerek, gerçeği ağzından kaçırıverdi…
IŞİD bahane. Hatta denebilir ki, Kürdistan’ı kurmak için el altından örgütlenmiş El-Kaide gibi bir
örgüttür…
CEMAAT’İN KUCAĞI…

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç; ”Gökçek seçimlerde oy isterken bu yapının (Cemaat) kucağında
oturmuştur. Bu yapıya Ankara’yı parsel parsel satmıştır. Yurt yerleri vermiştir. Zengin
işadamlarına okullar yaptırmıştır. İmar planlarında değişiklik yaptırmıştır.” diyerek Gökçek’in
5

http://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-bugun-olsa-yine-ekmel-beyi-aday-gosteririz,267261
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suç işlediğini bildiğini itiraf etmiş ve onu yetkili makamlara bildirmeyerek de kayırmıştır. 6
Arınç’ın bu itirafına rağmen harekete geçmeyen makamlar da görevlerini ihmal ve kötüye
kullanma suçunu işlemektedirler… Ne var ki, ufukta hesap soracak iktidara talip bir parti
gözükmemektedir!..
AKP’NİN TABANI..

AKP tabanının önemli bir kesimi “Açılım” saçmalığına karşıdır. Erdoğan’ın “Kürt sorunu diye
bir şey yok” sözleri üzerine yürekleri biraz ferahlamıştı. Sosyal medyada Doğu Perinçek’in bir
ropörtaj sırasında Öcalan’la çekilmiş fotoğraflarını servis etmeye başlamaları, bu durumda
olduklarının en somut kanıtıdır. Aksaray’ın sözcüsü İbrahim Kalın’ın, “Cumhurbaşkanımız
devletin başı olarak sürecin arkasındadır ve olmaya devam edecektir” şeklindeki
açıklaması üzerine, eşekten düşmüş karpuza döndüler!.. Acıdım vallahi!..
BİR PARTİ BAŞKA PARTİYİ NEDEN DESTEKLER?

Siyasi iktidara talip bir parti, başka bir partinin başarılı olmasını neden ister? Katıldığı 5N 1K
programında; “HDP yüzde 10 barajını aşmasa ne olur?” sorusuna Kılıçdaroğlu, “Aşmasını
isteriz” şeklinde cevap vermiştir. Dolmabahçe’de açıklanan 10 maddeyle ilgili de “10 maddeye
baktığımızda; ‘demokrasi, özgürlük, kadınlara eşitlik’ diyor. Bunlara kim itiraz edebilir ki”
diyerek “Açılım”a da desteğinin sürdüğünü ifade etti…

Ecevit’in “Siyasal yaşamımdaki en büyük pişmanlığım” dediği olay Kemal Derviş’i çağırıp
ekonomiyi teslim etmesidir. Kemal Kılıçdaroğlu ise, daha iktidara gelmeden ve koalisyon ortağı
bile olması şüpheli iken, peşinen Kemal Derviş’e teslim olmuş, CHP’yi ipotek altına
sokmuştur… (7) 7
Anlaşılıyor ki, Y-CHP iktidara gelme iddiası olmayan bir parti konumundadır.

İğrenç bir kaset operasyonu sonunda parti yönetimine gelmeyi içine sindirebilen Dersimlinin
görevi bir kez daha ortaya çıktı: Solda başka bir parti kurulmasını engellemek ve duyarlı CHP
tabanını “Aile Sigortası” ve “Emekliye İki Maaş İkramiye” gibi boş vaadlerle oyalamaktır. Bir
önceki seçimde ortaya attığı iddialı “Aile Sigortası”nı bile bir sonraki seçime taşıyamayacak
kadar çapsız olan birine kitleler güvenir mi?..
Sahibinin sesi Yurt gazetesi de CHP tabanını 7 Haziran sonrası
koalisyonuna hazırlıyor. Birkaç hafta önce ise CHP-HDP ittifakı savunuyordu…

için AKP-CHP

Y-CHP’nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin, HDP’nin barajı geçmesi halinde mutlu olabileceğini
söylüyor…
Bu Y-CHP’ye artık Atatürk’ün CHP’si denebilir mi?..
***

Madde 283 – (1) Suç işleyen bir kişiye araştırma, yakalanma, tutuklanma veya hükmün infazından
kurtulması için imkân sağlayan kimse, altı aydan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Bu suçun kamu görevlisi tarafından göreviyle bağlantılı olarak işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı
oranında artırılır.
6

7

http://www.aydinlikgazete.com/politika/akp-nin-onunu-acan-kemal-dervis-chp-yle-anlasti-h66169.html
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YALANSIZ SİYASET!..
CHP Trabzon İl Başkanı Güzide Uzun Önsel, CHP Genel Merkezi'nin kontenjanda ısrar etmesi
sorununu, Kılıçdaroğlu'nun iki kez çözeceği sözünü verip de yerine getirmemesi üzerine,
“Yalancıdan başbakan olmaz” dedi!.. (1) 1
Kılıçdaroğlu'nun yalancı bir lider olduğunu açıklamak zorunda kaldı...

İmralı'ya gidecek “İzleme Komisyonu” için “Haberim yok, gazetelerden öğrendim.Doğru
bulmuyorum” diyen Erdoğan'ı, AKP'nin üç kurucusundan biri olan Bülent Arınç, “Her şeyden
haberi var” diyerek yalandı!..
Arınç'ın sözlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan için “yalan konuşuyor” demek istediğini anladık
...
İktidar muhalefete, muhalefet iktidara “yalancı” demiyor artık!..
Herkes kendi yalancısını gösteriyor!..

Bakalım 7 Haziran'da halk kimin yalancısına daha çok destek verecek!?
BİLGİSİZ ALİM!..

Kılıçdaroğlu'nun eline bir iddianame tutuşturmuşlar. Grupta okumuş:” Emniyet Genel
Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı'nın, ülke genelinde yani Türkiye'de herkese ait
istihbarat bilgilerini sanal ortamda Detaylı Veri Analizi (Deva 1 ve 2) programı ile topladığı,
program içerisinde ülkedeki herkese ait istihbari kişisel bilgilerin bulunduğu”nu söylemiş... (2) 2

CHP gibi bir partinin gelen başkanlık makamını işgal eden Dersimli: ”Yani bunu birisi bana
anlatsa böyle saçma şey olur mu deriz. Biz fişlendiğimizi biliyorduk da 77 milyon neden
fişleniyor. Hadi biz siyasetçiyiz, yahu taksi şoförünü niye fişliyorsun sen? 77 milyon insanı
fişliyorlar” diyerek aklınca gündem oluşturacaktı. “Teknoloji cahili” olduğunu ispatladı...
Telekom'un özelleştirilmesinden sonra Türkiye BBG (Biri Bizi Gözetliyor) evine dönüştürüldü.
1
2

www.viratrabzon.com/haber/chp-trabzon-orgutleri-ve-aday-adaylari-istifa-etti-16396.html
www.hurriyet.com.tr/gundem/28476106.asp
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Ulusal güvenliğimizi doğrudan tehdit eden bu özelleştirmeye o zaman ciddi bir muhalefet
yapmıştı. Şimdi boş boş konuşuyor...
Dersimlinin “Sanal ortam”, “Sosyal medya”, “e-posta”, “depolama alanları” vb. hakkında zerre
kadar bilgisi yok!..
Büyük olasılıkla bilgisayarı da daktilo gibi kullanıyor!
Bu işi bilenler bilirler...

“Facebook”, “Twiter”, “e-posta” vb. gibi internet üzerinden verilen hizmetlerden yararlananlar,
şifrelerini unuttuklarında hizmeti sunan şirkete müracaat ederler!..

Bu şirketler UNUTULAN şifreyi yenilemiyor mu?

Kapattıkları sayfaları yeniden hizmete açan onlar değil mi?

Hizmeti sunan yabancı şirketlerden gizliniz saklınız mı var sanki?

Bütün bu yabancı şirketlerin kontrolündeki bilgiler; CIA, MOSSAD, KGB, MI6 gibi dünyaca ünlü
istihbarat örgütlerinin elinde de değil mi?
Dünyanın bütün istihbarat örgütlerinin bilgi topladığı havuzdan, Türk istihbaratının veri
toplamış olması suç gibi gösteriliyor!

Bu kadar geniş ve sınırız bilgi havuzundan, veri analizi yapmayan/yapamayan örgüte istihbarat
örgütü denebilir mi?
“Sanal ortam”dan veri toplayıp, “analiz” yapmayan istihbarat örgütleri (Genelkurmay İstihbarat,
MİT veya Emniyet İstihbarat), görevlerini yapmıyorlar diyebilirsiniz!..
Onları bu nedenle suçlamak mantıklıdır!..

Dersimli Kemal, istihbarat örgütlerini, CHP Genel Merkezi önünde bekleyen güvenlik şirketi ile
karıştırıyor!..
Bu açıklamasıyla hükümetin sarsılacağını sanıyordu. Sadece dağa fare doğurttu!..
CHP'DE “SEYİT RIZA”SIZ GENÇLİK KOLLARI!..

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100. yıl etkinliklerine Cumhurbaşkanı ile muhalefet partilerinin
genel başkanları katılmadılar...
O gün daha önemli ne gibi bir işleri olabilirdi?

Emperyalist orduların ilk defa yenildikleri bu savaş, kurtuluş savaşımızın da başlangıcıdır.
Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş bildirgesi sayılır...

Aynı zamanda emperyalizmin yenilebileceğini dünya halklarına göstermiş olmakla, dünyadaki
kurtuluş savaşlarına örnek olmuştur...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Y-CHP'si, sanki o gün yer yarıldı da yerin dibine girdi!..

Etkinlik yasaklarını kaldıran TGB ve TLB'nin yanında, CHP Gençlik Kolları da olsaydı fena mı
olurdu?..
Neyse ki, CHP'li gençlerden umudumuzu hepten kesmiş değiliz:

Gençler Trabzon'dan meşaleyi yaktılar!.. Anadolu'yu Kuzey Doğu'dan aydınlatacaklar...
Karadeniz'in uşakları, CHP'nin il ve ilçe binalarının anahtarlarını da topladılar!..
İl Başkanlığı, basın açıklamalarını lahmacun salonundan yapıyor artık.

Genel Merkez'in ön seçim yapmamaktaki ısrarını protesto eden gençler, geri adım atacağa pek
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benzemiyorlar...

Galiba Y-CHP de, Erdoğan'ın ülkeyi şirket gibi yönetmesine özenmiş.
Trabzon şirket personeli olmayı kabul etmeyecek!..

İl ve ilçe yöneticileri ile kadın kolları birlikte hareket ediyorlar...
Bu Türkiye'de bir ilktir!..

Belli ki, örgüt yalancı genel başkan istemiyor artık...

CHP Trabzon Gençlik Kolları da Çanakkale'de destan yazan TGB ve TLB'liler gibi alkışlanmayı
hak etti!..

Gelişmelere bakılırsa, yakında Y-CHP'nin “Mustafa Kemal'in yurttaşlarıyız”, “Hepimiz Seyit
Rıza'yız” sözleri ile aldatılan gençlerini de saflarına çekecekler!..

Bu inançla partiyi sahiplenen gençler, pek yakında CHP Genel Merkezi'nin anahtarını da
alırlar!..
MUSTAFA KEMAL'SİZ ÇANAKKALE!..

Diyanet İşleri Başkanlığı hızla Cumhuriyet'in kurumu olma niteliğini kaybediyor.

Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 13 Mart'ta Ankara Kocatepe Camii'nde okuttuğu
“Çanakkale Şehitlerine...” başlıklı hutbede Atatürk'ün adı hiç geçmemiş!..

Bu kadarına bile yatıp kalkıp dua edelim. Bu densizler, Mustafa Kemal'i Anzakların komutanı
olarak da gösterebilirlerdi!..

Yeni nesil Atatürk düşmanlarına göre; Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'in önemli bir etkisi
yokmuş!..
Güya asıl etkisi olan, gökten inen evliyalar ile şehitler imiş!..

Bir de Cenabı Allah'ın yardımları tabii...

Sormazlar mı adama, o saydıklarınız; Balkan Savaşı'nda, Sarıkamış'ta neredeydiler?

Şehitleri Cennet'in en ala makamına yerleştirirken, “Size ölmeyi emrediyorum” diyen muzaffer
komutanlarını yok kabul edemezsiniz beyler!..
ERDOĞAN'SIZ AKP!..

Avrupa Alevi Birlikleri Konfederasyonu, seçimlerde PKK'nın partisi HDP'yi destekleyecekmiş!..

Her topluluktan bir miktar hain çıkar!'nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin:”” diyerek HDP'ye
desteğini açıkladı. Gürsel'in tekin biri olmadığını biliyorduk... Bir defa da kendisi ispatladı...
Y-CHP'nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin:”” diyerek HDP'ye desteğini açıkladı. Gürsel'in tekin biri
olmadığını biliyorduk... Bir defa da kendisi ispatladı...

Y-CHP'nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin:”HDP'nin güçlenmesi bizi mutlu eder” diyerek HDP'ye
desteğini açıkladı. Gürsel'in tekin biri olmadığını biliyorduk... Bir defa da kendisi ispatladı...

Demek ki, küresel güçler Alevilerin Avrupa kesimini, Türkiye'nin bölünmesi planında yanlarına
çekmişler!..

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan ise, hala Ergenekon ve Balyoz davalarında
yargılananlar arasında “darbeciler” olduğunu savunuyormuş!..
Bir soru üzerine Bahçeli de aynı görüşte olduğunu açıklamış!..
MHP yönetimi başka gezegende yaşıyor belli...
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TSK'ya Amerika'nın Cemaat üzerinden “kumpas” kurduğu ve bu davaların dijital kanıtlarının
“üretildikleri” ortaya çıkmış iken, MHP'nin hala eski ezberini tekrar etmesi ilginçtir!..
Demek ki, küresel güçlerin yeni emirlerini tebellüğ etmemişler!..

ABD'nin ise acelesi var. Hem AKP'yi Erdoğan'sız istiyor, hem PKK'nın hükümetle resmi ilişkiler
kurmasını...
Belli ki, Öcalan'ın dayattığı “İzleme Komitesi” dananın kuyruğunu koparacak...

Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Erdoğan'a diklenişi, yeni emrin ne olduğunu açık seçik
gösteriyor!..
Zira AKP'de Erdoğan'a karşı görüş beyan etmek öyle kolay hazmedilemez!..

Bizim tanıdığımız Erdoğan, bunun hesabını ilk fırsatta soracaktır ya da yakında beyaz bayrağı
çeker gider!..
Y-CHP, Cemaat'le ittifak peşinde olduğuna göre, ABD Cephesi bayağı toparlanmıştır...

Elbirliği ile Erdoğan'ı alaşağı edebilirlerse, Humeyni gibi bir gece vakti Fetullah Hoca'yı
Esenboğa'ya indirecekler!..
İki taraf da tehlikenin farkında olduğundan işlerine ciddiyetle asılıyorlar...
Bakalım sonunda kuyruk kimin elinde kalacak!..
Türk halkının kaybedeceği ise kesindir!..
***

18

KOZMİK ODA’YA YENİ BİR LİSTE!..
Türkiye’nin gündemine parti kapatma tartışmalarını Kılıçdaroğlu taşıdı…

Dersimli Kemal’in TESEV kurucusu olduğunu ilk defa açıklayan gazeteci, Ülkü Adatepe’nin
çocuklarına, Atatürk’ün mirasından yeterli pay verilmediği iddiası ile İş bankası ve CHP’ye karşı
dava açtıklarını söylemiş… (1) 1
Güya bu dava bahane edilerek CHP’ye kapatma davası açılacakmış!

Anayasa Mahkemesi, laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğini tespit ettiği AKP’yi
kapatmamış, ama CHP’yi bu uyduruk gerekçelerle kapatacakmış!
MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural’a göre, yakında siyasallaşacak PKK’nın kuracağı (veya
kurulu olan) partinin kapatılmaması için şimdiden önlem alınıyor…
İhtimal dahilindedir tabii…

Doğrusunu söylemek gerekirse, muhalefet görevini yapamayan CHP ile MHP kapalıdır zaten…

***

CHP’nin kapısına Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibini yönetime getirdiği 18 Aralık 2010 günü kilit
vurulmuştu!..

Baksanıza, Y-CHP Milletvekilleri Aylin Nazlıaka ile Faruk Loğoğlu, genel seçimlerde hükümeti
Türk halkına şikayet edecek yerde, şimdiden ABD Dışişleri Bakanı John Kerry’e şikayet
ettiklerine göre (2) 2, CHP tarihteki yerini almış demektir…

İnsan sormadan edemiyor: Sen hey Öteki Kemal! Partin Y-CHP’nin kapatılmasını gerektirecek
ne yaptın?
www.gercekgundem.com/siyaset/109001/iste-chpye-acilan-davanin-belgesi
Kerry’e yazdıkları şikayet mektubunda; “Türkiye’de ifade ve basın özgürlüğü başta olmak üzere temel
özgürlüklerin kötü ve alarm verici durumu artık bütün dünyadan bilinmektedir” demişler. Hükümeti
eleştiren gazetecilerin işlerinden kovulduklarını ya da hapse atıldıklarını da vurguladıkları şikayet
mektubunda; Samanyolu Grubu Başkanı Hidayet Karaca’ya destek verdiler…
www.haber7.com/ic-politika/haber/1319211-chpli-vekiller-hukumeti-abdye-sikayet-etti
1
2

19

Yoksa Y-CHP’yi de “laiklik karşıtı eylemlerin odağı” haline mi getirdiniz. Bunun için
korkmanız gerekmez. Artık bu sebeple parti kapatılmıyor. O kapatma bilgisini size getiren
istihbaratçıları, Y-CHP’li sanıyorsunuz galiba. Öyle mevkilerde CHP’lilerin bugüne kadar
kalabileceğini düşünecek kadar saf olamazsınız…
Yine AKP tarafından iyi hazırlanmış bir senaryonun içerisinde rol aldınız!..
Kullanılıyorsunuz kısaca…

Kapatılmaktan asıl korkan AKP yönetimidir. Bunu o ince kafanıza sokun!..

Her ne kadar Cumhurbaşkanı da olsa böyle bir işten başı derde girecek olan Tayyip
Erdoğan’dır…
Yürürlükteki mevzuatımıza göre, Yüce Divan’a gitmekten hiçbir şekilde kurtulamaz…

İç güvenlikte ve dış politikada yaptıkları icraatların çoğu, Türk Ceza Kanunumuzda suç olarak
tarif edilmiştir…
“Kürt açılımı” bile başlarını ağırtmak için tek başına yeterlidir.

Koalisyon ortakları Cemaat’in bütün yaptıklarından müteselsilen sorumludurlar.

Hele de şu “Kozmik oda” meselesi var ya, başlı başına müebbet hapislik bir tablo getirecek
karşılarına…
Eski Genelkurmay İstihbarat Başkanı İsmail Hakkı Pekin’in anlattığına göre; “Arınç’a suikast”
yalanı
ile
başlatılan
soruşturma
sonunda,
ordunun gizli
bilgileri ve savaş
planlarıAmerikalıların eline geçmiştir…
Bu bilgiler arasında; olası bir savaş sonunda, ordunun devre dışı kalması durumunda, Ankara
civarındaki sivil direnişi örgütleyecek kişilerin listesi vardı…
***

Suikast iddiasını uyduran polis “F Tipi” kumpas ekibinden Polis Murat Yılmazer’miş.

Kozmik odanın aranmasına neden olarak gösterilen olayda, herhangi bir telefon ihbarı bile yok,
hayali olarak düzenlenmiş bir tutanak üzerinden gidilmiş!..
Daha ne olacaktı?!..

CIA ile içli dışlı olan “F Tipi” çeteyi, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kozmik odasına nasıl sokarsın?

Bir örgüte mensup olanları, “Türk Milleti Adına” karar verecek mahkemelere yargıç olarak nasıl
atarsın?
İçişleri Bakanı’nın haberi olmadan, ABD Elçiliği’ne gidip brifing veren birini polis teşkilatında
nasıl saklarsın?..

Bakın Amerika’nın 2016 başkan adayı Senatör Rand Paul ne diyor: “Kürdistan için kendi
ellerimle yeni sınırlar çizeceğim, söz veriyorum. Türkiye, Irak ve Suriye’den toprak alınması
gerekecek” (3) 3

Eski CIA Başkanı çuvalcı general David Petraeus, “Öcalan’a hayranım” diyor…
Terör örgütleri listesini yırtıp atmışlar!..

Y-CHP’den sınırsız kredi alan AKP, bu ara “Akil İnsanlar”ını Apo’ya götürecekmiş…

Kırşehir Kaman’ın Hirfanlı Köyünde ABD Büyükelçiliği’ne ait araçlar ve Amerikan askerleri,
Eğit-Donat Projesi için harıl harıl çalışıyorlar…
3

www.sozcu.com.tr/2015/gundem/kurdistan-icin-turkiyeden-toprak-alinacak-769243/
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Bu adamları nasıl dost tuttunuz? Amerikalılara nasıl “model ortak” olursunuz?
Bu ne iştir?..

Bu tür soruların muhatabı, elbette AKP iktidarı olacaktır…

Sorgu zamanı geldiğinde, Yüce Divan’da müebbet hapis cezası istemiyle, sanık sandalyesine
oturacakları gibi, partileri de Anayasa Mahkemesi’nce kapatılacaktır…
Bu muhalefetle, o günler uzak gözüküyor olabilir, ama olasılık dışı değildir.
***

İktidar, ilk sendelediğinde zaten tepetaklak yuvarlanacak…

Kabus olacak olan öyle bir günü yaşamamak için, bugünden ancak iki önlem alınabilir:

Biri, Devletin güvenliğini doğrudan ilgilendiren bilgileri sattıkları ülkelere sığınmak, diğeri ne
pahasına olursa olun iktidarda kalmaktır…
İran Şahı gibi sığınmak, dünyayı Cehenneme çevirmekten farksızdır. Ayakkabı kutularındaki
dolarları bile ağız tadıyla yiyemez insan…

İktidarda kalmak en iyisidir.

Bunu bir kez daha başarabilmek için; arkanızda makarna ve kömüre muhtaç olan yüzde 50‘yi
garanti edeceksiniz…

Bir de siyasi parti lazım tabii ki… Aksi halde, milletvekili sayınız ne olursa olsun, parmak
kaldırıp indirmekten başka inancı olmayan o insanları bir arada tutamazsınız…
Demek ki, parti her halükarda lazımdır…
***

O bakımdan, AKP için siyasi partilerin kapatılması görevini Anayasa Mahkemesi’nden
almak, alınacak en akıllıca önlemdir…
Bu görevi, TBMM’ne verdiğinizde işi bitirdiniz demektir!

Mecliste çoğunluğu teşkil eden kapatılacak bir partiyi, kapatmak artık olanaksız hale gelmiştir…
Y-CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun rol aldığı oyun bu kadar basittir işte…
***

Kabul etmek gerekir ki, “Öteki Kemal” gerçekten bir görev adamıdır!..
En önemli konularda, iktidara hiç ama hiç bir sorun çıkartmamıştır:

Parti örgütüne danışmadan, “Kürt Açılımı”na peşin peşin sınırsız krediyi açmıştır…
Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görevini tam yapmıştır.

ABD Elçisi ile bir otel odasında -üstelik de tek başına- konuşmasını saymazsak eğer yetkili
organlarda tartışmadan Ekmeleddin’i aday olarak açıklayıp, RTE’ye Cumhurbaşkanlığı yolunu
açmıştır…
Nasılsa “tıpış tıpış” oy vermeye gidecekler diyerek, oy verecek olanları da iyice huylandırmış ve
Erdoğan’ın işini şansa bırakmamıştır!..
Türban konusunda da kendini kanıtlamıştır:

Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kesinleşmiş kararlarına rağmen,
“Türbanı biz çözeriz” diyerek ortaya düşmüş; üniversiteye ve kamu kurumlarına kadar
türbanı o sokmuştur…
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TSK‘ne karşı kurulan kumpasa ise, suskun kalarak desteğini sunmuştur…

Çok sıkıştırıldığında; “Ordu darbecilerden temizlenmeli” diyerek, kumpasçılara “siz işinize
bakın” anlamına gelecek şekilde göz kırpmıştır!..
İşin içerisinde iki de CHP Milletvekili vardı, ancak o kadarını yapabilmiştir…

AB’nin Türkiye’nin önüne bir görev olarak koyduğu; Atatürk ve İnönü’yü itibarsızlaştırma
işinde de üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır:
Daha ne yapsın, Sebahattin Ali cinayetini bile İsmet Paşa’nın üzerine yıkmıştır…

Dersim İsyanı’nı “soykırım” gibi göstermiş, Seyit Rıza’yı kahraman ilan etmiştir…

İsyanın nedenini ise; muhtarın genç ve güzel ikinci karısını “musallat olan” karakol
komutanının üzerine yıkmıştır!..
***

Belli ki, küresel güçler, AKP’nin kapatılmasını önleme işini de Dersimli Kemal’e ihale
etmişlerdir!..
***

Düşmanın bu sıra öğrenmek istediği: Türk ordusunun savaş sırlarıdır; Çanakkale’de, Kurtuluş
Savaşı sırasında gösterdiği olağanüstü savaş yeteneğidir…

Yunan’ın Ege’yi işgali ve Kıbrıs’tan bildikleri “sivil mukavemet”i, nasıl yürütüyorlar, bu
sivillere kimler komuta ediyor, bu soruların yanıtını merak ediyorlar!..
Askere “Süngü tak, yat” emirlerini veren komutanlar nasıl adamlardır?

“Size ölmeyi emrediyorum” şeklinde gelen emre, Türk askeri nasıl ve neden itaat ediyor?

Yer küre üzerinde, emperyalizmi ilk defa yenen bu şanlı ordu dağıtılsa bile, kozmik odadaki
liste ele geçirilmedikçe, rahat uyuyamayacaklardı…
Bu yüzden, hain işbirlikçilerinden ilk istedikleri o isim listesi olmuştur…

Adamın birine göre; ordu darbecilerden sonra, suikastçılardan de temizleniyordu!..
***

Bu işe alet olanların tümü “casusluk suçu”nu işlemişlerdir…

AKP’nin “Cemaat bizi kandırdı” savunması hiçbir şekilde geçerliliği yoktur!..

Kişiler kandırılabilir ama, duyguları olmayan devletin ve organlarının kandırılması mümkün
değildir!..
Yasaların ve teamüllerin yerine, yöneticilerin duyguları koyuldu mu, o zaman iş değişir tabii…
Böyle bir durumu alkışlayanlar ve destekleyen halk da suçlular kadar sorumludur!..

O yüzden, bu vahameti bilen AKP, ne pahasına olursa olsun iktidarı bırakmayacaktır!..

“İki kişiden biri” arkalarında oldukça, iktidarı onlardan böyle bir muhalefet alamaz elbette!..
Hele de muhalefet ele geçirilmiş ise, bu iş kolay kolay başarılamaz!..

Bu yüzden; yeni bir ittifak kurulmalıdır: Y-CHP yan çizerse; Vatan Partisi, Anadolu Partisi ve
Ulusalcı CHP’lilerden oluşacak yeni bir “liste”yi Kozmik Oda’ya yerleştirebiliriz!..
***
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AAAH ŞU TRABZONLULAR!..
BAŞKASINA MUTLULUĞU ÇOK GÖRMEYİN!..
Görevini tarafsızlık içerisinde yürüteceğine yemin eden uzun adam, meydan meydan
dolaşarak eski partisine oy topluyor.

İktidarı söz konusu olunca, yemini teferruat gibi görüyor.

Potomyalı bu yüzden her türlü milliyetçiliği ayaklar altına almıştı. Şimdi de Anayasayı çiğniyor…
İçişleri Bakanı Efkan Ala da aynı
Anayasayı tanımıyorum” diyebiliyor!

yolda

yürüyor.

Meclis

kürsüsünde

bile

“Bu

Ala da bakanlık görevine başlamadan önce yaptığı, “anayasaya bağlılık yemini”(1) 1 çiğnedi
gitti…
Taktik hep aynıdır. AKP iktidarı neyi değiştireceklerse, önce çiğniyor. Geçmişte de hep
öyle yapmışlardı. Bir türlü uyanamıyoruz!..
Şimdi de gözümüzün içerisine baka baka Anayasayı değiştirip, başkanlık sistemini getirecekler…
Bunun için 400 milletvekiline ihtiyaçları var…
Cumhurbaşkanı “ve Başbakan tabii ki” Erdoğan, iktidarda kalabilmek için, 30 bin yutttaşımızın
katili Öcalan ile müzakere etmekte bir sakınca görmüyor…

Türk Milletine ait olan (ve Anayasamızın 6. maddesinde ifadesini bulan) “egemenlik”(2) 2

ANAYASA m.81 (Andinçme): Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, göreve başlarken aşağıdaki şekilde
andiçerler:
“Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve
şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk
ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma;toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı
içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya
sadakatten ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.”
1

2 Egemenlik(Hakimiyet):

Bir toprak parçası ya da mekan üzerinde kural koyma gücü ve hukuk yaratma
kudretidir. Bu güç siyasi erkin dayattığı yasallaşmış bir üst iradeyi ifade etmektedir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Egemenlik
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yetkisi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde terör örgütü PKK’ya bırakılmış…

Doğu Akdeniz’deki petrol arama haklarımızı Rumlara, Ege’deki 16 adamızı Yunanistan’a ve
sınırlarımız dışındaki tek toprak parçamızı IŞİD’e bırakmakta da sakınca görmeyen AKP
iktidarı, seçimlere birkaç ay kala, sorun çıkartılmasını hiç ama hiç istemiyor…
İki kişiden birinin kafasında soru işaretleri ve ünlem belirmesin istiyorlar…
ORDU DÜŞMANLIĞI!..

Ekonomistlere göre, kriz yumurta gibi kapımıza dayanmış…

Sıcak para ile yürütülen işler, doların yükselmesi ile durma noktasına gelmiştir. Muktedirin bu
seçimlerde halkı aldatabileceği bir tek enstrümanı kalmış.

Güya PKK’ya silah bıraktıracaklardı da şehit cenazeleri gelmeyecekti… Bu şekilde bir defa
daha seçimi almak işten bile değildi.
Ne var ki, Kandil, silah bırakmayacağını açıklamış…

CIA‘nın Türkiye uzmanı ABD’li Henri Barkey de Irak’taki durum nedeniyle PKK’nın silah
bırakamayacağını söyledi. Wall Street Journal’e verdiği demeçte; olayın adını
“çatışmasızlık” olarak koymuş. (3) 3 Kürtler, ABD için daha çok savaştırılacaklar… PKK istese
de silah bırakamaz artık!..
Proje tutarsa, AKP’nin gizli ortakları Bahçeli ile Kılıçdaroğlu’nun “anaları ağlamayacak”!..

O yüzden, İmralı’nın hükümetin eline tutuşturduğu 10 emri, muhalefet olarak olumlu
karşılamışlar. Apo’nun 10 emrine Dersimlinin ekleyebileceği bir tek cümlesi vardı.
Kılıçların efendisi:

”İki taraf da silahları bırakacağını açıklayacağını söyledi. Böyle bir şey olursa mutlu oluruz”
dedi… (4) 4

Kılıçdaroğlu, mutluluğunu 76 milyon Türk halkının mutsuzluğuna bağladı: Hazret, bir tek milli
ordununsilah bırakması ile mutlu olabilecek! Böyle bir şeyi düşleyecek kadar; şaşkın, sığ
görüşlü ve haindir yani…
“Paralı askerlik” gündeme geldiğinde de benzer sözler etmişti:

“Biz geçmişte parası olan askere, parası olmayan nöbete anlamına gelen AKP’nin teklifine
itiraz ettik,parası olmayan da bedelliden yararlansın dedik” demişti…(5) 5

Dersimlinin istediği, ordunun toptan terhis edilmesi gibi bir şeydir!..

Gazeteci Erdal Emre’ye yazdırdığı “Öteki
düşmanlığını sürdürmeye devam ediyor hala…

Kemal”

adlı

kitabında;

sinsice

orduya

Güya, babası kendisine anlatmış: Dersim İsyanı, karakol komutanının, muhtarın genç ve
güzel ikinci karısına, ahırda tecavüz etmesi ve bu güzel kadının intihar etmesi ile
başlamışmış!..
O olay üzerine, Dersimliler karakolu basıp, askerleri öldürmüşlermiş. Masalda tecavüzcü
başçavuşun akıbeti yok nedense! Mirasçılarından mı korkuyor ne! Masaldan anlaşıldığına
göre, “Öteki Kemal”in “Hepimiz Seyit Rıza’yız” diye öykündüğü dedesinin talimatı ile,
gariban suçsuz askerleri yok yere öldürmüşler!..
8 Mart Dünya Kadınlar Günü‘nde, kadınları etkilemek için güzel bir masal!..

Dersimli, gerçekten güvenilmez bir adamdır. Uludağ’ın gazoz reklamı bile, onun uyduruk

3
4
5

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/cia-dan-acilim-yorumu-h51742.html

http://www.ensonhaber.com/kilicdaroglundan-silah-birakma-cagrisi-hakkinda-aciklama-2015-02-28.html

http://www.haberinadresi.org/haber/politika/kilictaroglu-bedelli-icin-bakin—ne-dedi/1948.html
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masalından daha etkilidir…(6) 6

Dersimlinin ordu düşmanlığının arkasında, çocukluğunda dinlediği bu masallar yatıyor
olamaz. ABD’yi arkasına alıp, TESEV‘de işbaşı yaptıktan, orduya saldırmaya başlamıştır. Kim
bilir, belki de askerliğini yaptığı İzmir 53. Er Eğitim Tugayı’nda yanaşık düzende başına bir hal
gelmiştir.
Onu da anlatsın da öğrenelim bari…

Ergenekon ve Balyoz davalarına da; “Biz yargılanmasınlar demiyoruz” diyerek, dolaylı
destek verdiğine göre, Ordu’ya düşmanlığı bilmediğimiz o askerlik hatıralarından
kaynaklanıyor olabilir..
“DERSİM SOYKIRIMDIR” İDDİASI DA TARİHİN ÇÖPLÜĞÜNE…

Dersim’de de “soykırım” yapıldı zırvalarını bugünlere taşıyan (7) 7 ve “Ermeni Soykırım”
yalanlarına zemin hazırlayan Cumhuriyet düşmanları, Lahey’deki Uluslararası Adalet
Divanı’nda (Soykırım Sözleşmesi’nin ihlal edildiğine ilişkin iddialarla) Sırbistan ile Hırvatistan
arasındaki görülen davada, verilen karar ile kıçları üzerine oturdular…
Kararın gerekçesinde; “tehcir”in soykırım olmadığına vurgu yapılmış.(8) 8

Bu karar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde görülmekte olan Perinçek Davası‘nın da
nasıl sonuçlanacağını gösteriyor.
Dolayısıyla, Ermenistan ile kol kola, Dersim’de
savunanların sarılabileceği ip kalmamıştır…

de

“soykırım”

yapıldığı

iddiasını

Bunu sezinleyen Dersimli Kemal, kocakarı yalanlarını tekrar ederek, bir süre daha
Alevileri aldatabileceğini hesaplıyor…
AKIL ALMAZ VE AKILLANMAZ BİR TOPLUMUZ!..

“Ön seçim”ler her zaman beklendiği gibi sonuçlar vermiyor tabii.

Malatya’dan Veli Ağbaba, açık ara farkla ipi göğüslemiş. Adıyaman’da Dr. Selçuk Tabak,
Mersin’de Hüseyin Çakmak ve Zonguldak’ta Şerafettin Turpçu birinci sıralara yerleşmişler…
Y-CHP Genel Merkez’i ilk yenilgiyi, örgütün üstünü çizdiği Zonguldak Milletvekili Ali İhsan
Köktürk ile yaşadı. Oh olsun, yüreğimiz yağ bağladı!..

Artvin, Trabzon ve Çanakkale illeri, kontenjan uygulamasına kazan kaldırmışlardı. Fakat bu işi
bir tek Trabzon örgütü eyleme dönüştürmüştür…

Bizim uşaklar, otobüslere atlayıp Ankara’nın yolunu tutmuşlar. Sonuç da almışlar. Kutlarım…
Trabzon’da 21 Martta ön seçim yapılacak…
Böylece Genel Merkez ikinci yenilgisini Trabzon’dan alıyor!..

Çoğu kimse bilmez, Zonguldak’ta yaşayanların çoğu Trabzonludur…
Trabzonlular tuhaf
insanlardır: Dürüst, cahil, cesur, yurtsever ve biraz da saftırlar!.. Nazım’ın şiirlerindeki gibi
yani…
Temel ile Fadime fıkralarını bile kendi evlerinde üretmişlerdir!..

Bakarsın, “Hiç kimseden hiçbir şey beklemeksizin bir şarkı gibi ölebilirler.”(9) 9 Kullanılmaya da
son derece müsait yapıları vardır hani…

http://nediyor.com/2015/03/08/uludag-gazozun-gazoz-olma-adam-ol-ilani-gundemde
BDP Genel Başkan Yard. Gülten Kışanak, Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Başkanı Yaşar Kaya,
Avrupa Parlamentosu “Birleşik Sol” grubu üyesi Kürt kökenli Feleknas Uca, Emek, Özgürlük ve
Demokrasi Bloku Dersim Bağımsız Milletvekili Adayı Ferhat Tunç, HDP Ağrı MilletvekiliHalil Aksoy
veHDP Grup Başkanvekili İdris Baluken gibiler...
8 http://www.aydinlikgazete.com/politika/soykirim-tezine-lahey-darbesi-h64607.html
9 http://www.siirleri.org/siir/1096/Kuv%E2yi+Milliye+-+%DC%E7%FCnc%FC+Bap.html
6
7
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Bir taraftan PKK‘nın proje ortağı AKP’ye, yüzde 70 oranında (10) 10 destek verirler, diğer
taraftan PKK‘nınsiyasi uzantısı HDP’nin Trabzon’daki il başkanlığına kiralık daire verilmesine
karşı çıkarlar…

Rahip Santoro cinayeti, McDonald’s'ın bombalanması, Hrant Dink cinayeti, TAYAD adına
bildiri dağıtanların linç edilmek istenmesi gibi olaylarda, hep aynı insan tipi vardır…
Kimselerin aklını beğenmezler ama bir türlü akıllanmazlar da…
***

10

http://secim.haberler.com/cumhurbaskanligi-secimi/trabzon-secim-sonuclari/
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“ÖTEKİ KEMAL”DEN KURTULMAMIZ ŞARTTIR!
AİHM‘nin “Ermeni Soykırımı” iddiaları ile başlatılan sürecin sonunda; işi bilim adamlarına
havale etme kararını, bir tek anlayamayan Ermeni Diasporası ile Dersimli Kemal’di…
Tarihte yaşanan olayları, en doğru şekilde bilim adamları tanımlayabilir.

Geçerli kanıtlara dayanmayan, dedikodu düzeyindeki rivayetler, hiçbir şekilde dikkate
alınamaz!.. Tarihe en doğru ışığı ise ciddi devletlerin arşivleri tutabilir…

Dersimli Kemal, adını “Öteki Kemal” olarak değiştirip, imaj düzeltmeye çalışırken, yine
çamları devirdi!..
Gazeteci Erdal Emre’nin Destek Yayınları’ndan
Kılıçdaroğlu’nun anlatımlarından oluşuyor.

çıkan

“Öteki

Kemal”

adlı

kitabı,

Dersimli, çocukluğunda akşamları yapılan sohbetlerden aklında kalan yalanlara hala inanıyor!

Cumhuriyet düşmanlığı ve Cumhuriyetin kurucu önderlerine karşı kinin nedeni şimdi daha
iyi anlaşılıyor…

Bakın Dersim İsyanı’nın çıkma nedenini nasıl bellemiş:

“….. Sonraki yıllarda rahmetlik babam, jandarmanın kadınlara sarkıntılık yaptığını anlatmıştı.
Hatta isimler filan da var. Ben de babama, bunları bir ara yazmasını söylemiştim. Yazıp bana
bırakmış ama o notların şimdi nerede olduğunu bilmiyorum. En son bu köprü (Pah
Köprüsü) yakılmadan önceki zamanda, iki eşi olan bir muhtar var, küçük eşi çok güzel.
Karakol komutanı, muhtarın bu eşine göz koyuyor.

Muhtarı karakola davet ediyorlar. Sonra adamı nezarete atarak, gidip kadına tecavüz
ediyorlar. Kadın da ahırda kendini asıyor. Bu olayın ardından da oradaki insanlar bir araya
geliyorlar ve gidip karakolu basıyorlar, askerleri öldürüyorlar. Ondan sonra Dersim isyan etti
diye olay büyüyor. Böyle söylendi. En azından olayların patlak vermesi böyle anlatılıyor.
Patlak vermesi bu. Yani jandarmanın baskısı aslında…. “

İsyana karışanların çocuklarına; dedelerinin ve babalarının yaptıklarından utanıp,
ezik büyümesinler diye, anneleri çoğunlukla böyle uydurma hikayeler anlatır… Gerçeği
söyleyemezler…
Bunu doğal kabul etmek gerekir. Ahmaklık; bu masalların inanılarak anlatılmasıdır…
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Cumhuriyet’in en büyük şansızlığı; böyle kafaya sahip birinin hala Atatürk’ün koltuğunda
oturmakta olmasıdır…

Cahil ve saflığından böyle konuşmuyorsa eğer, düşmanla işbirliği yapan feodal eşkiyayı
aklamaya çalıştığı tartışmasızdır…

Gençleri “Hepimiz Seyit Rıza’yız” diye bağırtıp şaşırtması, kendisinin “Dersimli Kemal’im
ben” diyerek yırtınması, belli ki çocukluğundan kalma rahatsızlığıdır…
AKP Miletvekili Tülay Babuşcu’nun, “Bizans dostu kahpe İnönü” şeklindeki Twitter mesajı
bile, Dersimli’nin bu beyanın yanında hafif kalıyor…

EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞIMIZ

Bir başka acı gerçek ise, Öteki Kemal’in kontenjan kullanarak CHP’nin çıkartacağı
milletvekillerinin yarısından fazlasını belirleyecek olmasıdır…
Tercih edeceği kişilerin, kendi kafa yapısı ile uyumlu olması beklenen bir şeydir!.. İşte
felaketimiz de bu noktada başlamaktadır!..
Öteki Kemal, AKP-PKK ittifakına her türlü desteği zaten veriyordu.

Öcalan’ın gönderdiği 10 başlığın, Anayasa
savunuculuğunu onun Y-CHP’si yapmıştı…
“Analar ağlamasın” edebiyatını da o başlatmıştı…

Uzlaşma

Komisyonu’nda

en

kararlı

TSK’ya kurulan komplo karşısındaki iğrenç tutumunu “Biz yargılanmasınlar demiyoruz
ki…” şeklinde başladığı cümlelerden biliyoruz…
CEMAAT VE HDP İLE İTTİFAK

Meğer ordu düşmanlığı çocukluğundan kalma bir arazmış… Öteki Kemal, şimdi Cemaat ve
PKK ile al takke ver külahdır!

Dersimli’nin HDP ile ittifak ve Cemaat’i CHP listelerinden Meclis’e taşımak gibi hain planları
da vardır…
Parti olarak seçime girmeye karar veren HDP, barajı aşamazsa kendi milletvekillerini
doğrudan AKP’ye aktarmış olacak!

Y-CHP ile ittifakı gerçekleştirerse, bu defa da bir kısım HDP milletvekili CHP üzerinden
Meclis’e girecek!
Böylece Kürtlere, bir seçimde iki kat milletvekili bırakılmış olacaktır!.. Çift sarılı yumurta gibi…

O zaman AKP-PKK ittifakı, yeni anayasayı gündemine daha rahat alabilecek!

Cumhurbaşkanı ne yapacağını biliyor, tarafsızlığı bir kenara itti. Fiili olarak başkanlık
sistemini uygulayarak kendi yolunda yürüyor zaten…
Bu planı da tutarsa, Cumhuriyet’e elvada diyeceğiz!..

O bakımdan CHP’lilerin Öteki Kemal’den mutlaka kurtulması gerekiyor…
ÖNSEÇİMLER HAYATİ ÖNEME SAHİP

Önseçimler için ayrılan kontenjanlara ilgi bu yüzden fazla.

Üyelerin belirleyeceği yeni isimler, çok önemli tarihi bir görevi yerine getirecekler. CHP
üyelerinin oy vereceği aday adayları, Öteki Kemal’e benzememeli...
Denebilir ki, CHP’deki önseçimler, rejimin de kaderini belirleyecektir!.. Seçimlere kadar bu
gerçekleri halka anlatmak, imkansız gibidir… Bunun için ne yeterince zamanımız var ne de
aracımız.
CHP’nin 1 milyondan fazla üyesine ve 13 milyon seçmenine ulaşmak çok kolay değil…

1216 delegenin yarıdan fazlasını ikna etmek daha mantıklıdır…
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18. Olağanüstü Kurultay’da Dersimli Kemal’e 740 oy çıktığını unutmayalım.

150 delege daha uyanıp gereğini yapsaydı, Y-CHP tarihteki yerini alacaktı…

Genel seçimlerden sonraki kurultayda partiyi işgalcilerden geri almak son şansımızdır…
İŞGALCİLERİ GÜÇLENDİRMEMEK LAZIM
Bu yüzden, doğrudan delegeyi muhatap almak gerekiyor.
ulaşabilirsiniz.
Delegeler, Sosyal Medya üzerinden de bulunabilirler.

Delege listesine aşağıdan

Vakit tükenmek üzeredir; uyarı görevimizi asla ihmal etmemeliyiz… Atalarımız, düşman işgali
vardır diye ülkeye düşmanlık yapmadılar!.. İşgalcileri destekleyip, güçlendirmediler de.
Onları hiçbir zaman meşrulaştırmadılar… İşgali kırmak için milli kuvvetleri topladılar.
Bizim de CHP’deki işgali kırmak için izleyeceğimiz yol bu olmalıdır.

Yoldan çıkanları teşhir edip, düşmanla kol kola girenleri parmakla işaret edip göstermeliyiz…
6 Ok‘u “yeniden yorumlama” hilesi ile inkar edecek olanların peşinden gidemeyiz!..

Atatürk’e “kefere Kemal” diyen CHP’nin Tanıtım ve Propagandadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcısı Bekaroğlu gibiler, bizi düzlüğe çıkartamaz, iktidara taşıyamazlar!..

Önderliği bizden olmayanlara bırakmak en büyük aymazlıktır… CHP_Delege_Listesi
***
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“LİYAKAT LEJYON NİŞANI”
Vaktiyle Türk askerlerinin başına Süleymaniye’de çuval geçiren ABD’nin şimdiki Kara
Kuvvetleri Komutanı Org. Raymond Odierno, Kara Kuvvetleri Komutanımız Org. Hulusi
Akar‘a geçenlerde “liyakat lejyonu nişanı” takmıştı.
Gerekçesini “Akar’ın
işbirliğinin

Suriye

krizinde

ve Türk-Amerikan

geliştirilmesinde oynadığı rol” olarak açıklamıştı…

özel

kuvvetleri

arasındaki

O tarihlerde, Türk ve Amerikan özel kuvvetleri arasındaki hangi işbirliğinden söz edildiğini bir
türlü anlayamamıştım!..

Eğit-Donat anlaşması da imzalanmamıştı. TSK terör örgütleri ile aynı safta henüz
yerini almamıştı…

Anlaşmaya göre, TSK, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Barzani’nin peşmergeleri ve PKK’nın
Suriye’deki kolu PYD’yi eğitip donatacaktık…

Düşürebilirlerse Esat’ı düşüreceklerdi. Düşüremezlerse; Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin
kuzeyini birleştirip, Ortadoğu petrollerinin güvenle Akdeniz’e akıtılmasının alt yapıyı
hazırlayacaklardı…
Bunun karşılığında kendilerine “Kürdistan” adı altında kukla bir devlet kurulacaktı!

İlerleyen aşamalarda, Kürtlerin yaşadığı İran ve Türkiye’deki toprak parçaları da bu
devlete eklenerek, büyük ve “Özgür Kürdistan” kurulacaktı!..
İnternet ortamında bu tür anlaşmalara “el şeyi ile gerdeğe girmek” denmektedir… Kürtler,
küresel güçlerin bu planına “evet” dediler…

İşte bu planın gerçekleştirilmesi için, bize de teröristleri eğitip donatmak görevini vermişler.
Sonunda bize dönecek tüfeklerin bakımını yapıyoruz!

Peşin verilen “liyakat lejyonu nişanı” için buna değdi mi? AKP’nin iktidara getirilmesinin
bedelini ödemek bitmedi mi? GENELKURMAY NEDEN KABUL ETTİ?

Ergenekon ve Balyoz operasyonları ile “iğdiş” edilen TSK, Eğit-Donat anlaşması
imzalanmadan teröristler için kampı hazırlamışt bile. Bizimkiler, yine kraldan daha fazla kralcı
kesildiler!..
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Küresel güçlerin bir ülkeyi kendi askerlerine işgal ettirmesi böyle oluyor galiba. Ortadoğu
petrollerini, küresel güçlerin yağmalaması için herkes elinden geleni yapıyor!
ABD’nin dünya enerji kaynaklarını yağmalaması için toprak kaybetmeyi bile göze almışız!..
GERİ ÇEKİLMENİN ADI:NAKLİ KUBUR (MEZAR NAKLİ)

Sınırlarımız dışındaki tek toprak parçamız Suriye’dedir. “Saygı Karakolu” adı verilen
Süleyman Şah Türbesi’ni bugüne kadar Türk askerleri bekliyordu…

21.02.2015 Cumartesi gecesi Türk askeri, yanlarına Süleyman Şah’ın mezarını da alarak,
Suriye’deki Türk toprağını terör örgütlerine teslim ettiler!..
Kim ne derse desin, AKP iktidarları döneminde; Ege’deki 16 adadan sonra, ikinci toprak
kaybını burada yaşıyoruz…

Güneydoğu Anadolu bölgesindeki egemenlik haklarımızı “açılım” saçmalığı ile zaten
PKK’ya devretmiştik!..
Sevr’in geri gelmesi için düşman askerinin istilasına gerek kalmadı…

Bizimkiler, kamuoyunu yatıştırmak için Suriye’nin sınırdaki Eşme yerleşim yeri civarında bir
miktar toprak parçasını işgal ettiler…
Yani, kamuoyuna diyorlar ki, terkettiğimiz toprak parçası kadarını işgal ettik!..

Bu durumun, Suriye devleti ile aramızda yeni bir sorun çıkartacağı kesindir. Devletler
hukuku açısından yaptığımız iş kesinlikle onaylanamaz!

Suriye’nin toprak parçasını işgal ederek, karşı tarafa haklı bir savaş nedeni de yaratmış olduk!..
Bu harekat, asker açıdan “başarılı” bir çekilme sayılsa da siyasi açıdan tam bir fiyaskodur.

Emevi Camisinde Cuma namazı kılmak şeklinde özetlenen dış politikamızın iflasıdır!..
KOYNUMUZDA YILAN BESLEYECEĞİZ
Eğit-Donat nedir?

Eğit-Donat en yalın anlatımıyla, IŞİD’e karşı savaşan güçlerin silahlandırılıp eğitilmesidir…
Küresel güçlerin kendi askerlerini kullanmadan bölge savaşlarını yürütmesindeki son
aşamadır…
ABD için, kullanılacak olan güçlerin, daha önceden terör örgütü listesinde yer almasının ise,
hiç önemi yoktur!..

Kendi ayağına kurşun sıkmadır!..

DİKKATİMİZ BAŞKA NOKTALARA ÇEKİLMİŞ

“Şah Fırat Operasyonu” adı verilen geri çekilme operasyonundan önce, kamuoyunun dikkati
iyice dağılmıştı. Her gün yaşadığımız türden olaylar, bu defa küresel güçlerin kontrolündeki
medyanın da katılmasıyla iyice abartılarak verilmeye başlandı!..
İç Güvenlik Yasa Tasarısı’na neredeyse karşı gelmeyen yok gibiydi… AKP’liler, Meclis’te
muhalefet milletvekillerini iyice benzettiler.
Benzetenler ile benzetilenler, önümüzdeki seçimlerde aday olmayı garantilemiş gibiler…

Antalya’nın Kepez İlçesindeki bir lisede, çarpık bacaklı bir öğretmen çıktı, delikanlılardan
“Taciz Timi” kurmaya kalkıştı…
Güya kız öğrencileri taciz ettirerek, kısa etek giymelerini yasaklayacaktı!..

Yüz binlerce aydınlık kafalı öğretmen sırada beklerken; AKP iktidarı, habire Filiz öğretmen
gibi örümcek kafalıların atamasını yapıyor!..
Mersinli minibüs şoförü, son kalan yolcu 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Özgecan Aslan’ı
gözüne kestirdi.
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Güzergahından çıkıp, ıssız bir yerde tecavüze kalkıştı.

Bu aşağılık ruh hastası, karşı koyan Özgecan’ı oracıkta boğazladı…

Babası ve bir arkadaşını yardına çağırdı. Üçü de oldukça soğukkanlıydı. Kızın tırnakları
arasından DNA örneği alınmasın diye ellerini bile kestiler…
Sonra benzim döküp yaktılar… Türkiye ayağa kalktı!
Özgecan’ı diğer kadın cinayetleri izledi.

Sıradaki katil, eşini 52 parçaya ayırıp, çöp konteynırına attı…

PKK’lılar, Ülkü Ocakları’nın Ege Üniversitesi sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu’na saldırdılar.
Ambulanslar yine gecikti…
Çakıroğlu, kan kaybından, yok yere sonsuzluğa uğurlandı… İlk taziye TGB‘den geldi…

Atatük’ün Cumhuriyet’i emanet ettiği gençlik olduklarını bir kez daha kanıtladılar… Cemaat’in
elinde Y-CHP‘ye ai,t 40′ten fazla kaset olduğu basına sızdırıldı.

Sosyal medya fenomeni Fuat Avni’ye bilgi verenlerden birinin, Y-CHP milletvekili Umut
Oran olduğunu ileri sürdüler.
Dersimli Kemal, doğrudan MİT‘i suçladı!..

Haluk Koç, isimleri elimizdedir dedi, ama açıklayamadı!

Y-CHP, bu dönem gizli servislerle içli dışlıdır ama rolüne pek sahip değil… Tam da bu sırada,
Çin firması ile füze sistemleri konusunda anlaşmaya varılmış.
Açıklama yapılırken, Çin ve İran haber ajanslarının hazır bulunması alışılmışın dışındaydı:
“Batıya bağımlılıktan kurtulma” fikrine vurgu yapılmış…

“Teknoloji transferi” de yapılacakmış… Yazılımı dahi “milli” olacakmış.

Uzmanlar bu olayı “milli” olarak değerlendirmeye başladılar. Bayağı heyecan yaratmış…

Bu arada, CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler, CHP’yi CHP’lilerin yönetmediğini söyledi.
Güler, Vatan Partisi’nin umut olduğunu belirtti…
Öyledir…

ABD ERDOĞAN’I “BY-PASS” MI YAPIYOR NE?

Milletvekili listesi hazırlanmadan önce, ABD’nin AKP içerisindeki adamları harekete geçtiler…
AKP’nin tek adamı Erdoğan’a rağmen, MİT başkanı Hakan Fidan’ı istifa ettirdiler…
Merkez Bankası’nın faizleri indirmesi, Bakanlar Kurulu’nun Cumhurbaşkanı başkanlığında
toplanması, AKP Genel Merkezi’ne paralel olarak Ak Saray’da seçim bürosu kurulması,
Erdoğan’ın seçim startını verip propagandaya başlaması gibi pek çok konuda; Davutoğlu’nu
Erdoğan’la karşı karşıya getirdiler…

Erdoğan yanlıları, şimdi başka arayışlara girenleri “ihanet şebekesi” olarak nitelendiriyorlar…
İstanbul Emniyeti, Cemaat yapısına Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) adını vermiş.
Gülen hareketi zor durumda ve yeni ittifak arayışları içerisine girmiş…

Y-CHP, Gülen’le ittifaka balıklama atlayacak ama tabanı kontrol edemiyor… Bu utanmaz
arlanmazlar, HDP ile de dirsek temasını sürdürüyorlar…
Belli ki, ABD bundan böyle Erdoğan’sız hükümetler istiyor.

Önümüzdeki günler yeni gelişmelere gebe.

Neyse ki, bu zor koşullar altında milli bir parti var; kurtuluş yolunu gösteriyor… Vatan
Partisi’nin de işi zor!..
***
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UÇURUMDAN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞIMIZ!..
Dersimli Kemal, Emine Ülker Tarhan’ın CHP’den ayrılıp, Anadolu Partisi’ni kurmasını; “
Tarhan’ın istifasını bekliyorduk” diyerek küçümsemişti. Dersimli hiç telaşlanmadı. Memnun
gibiydi…

Oysa Emine hanım, ülkenin iç ve dış tehditlerle karşı karşıya, savaş koşullarında
bulunmasına rağmen, kurultayın koltuk kapma yarışına döndüğünü, halkın duyarlılıklarından
kopuk muhalefet yapıldığını ve tüm uyarılarına rağmen bu tutumun değiştirilmeyeceğini
anlatmaya çalışıyor, adeta çığlık atıyordu…
Sesini çok az kişiye duyurabildi..

Dersimli, görevini kısmen yerine getirmiş olmanın huzuru ve rahatlığı içerisindeydi.

Anadolu Partisi, kısa sürede örgütlendi ve seçimlere girebiliyor. CHP’den koparacağı parça
ise, Y-CHP’lilerin umurunda değil!..

Onların derdi başka…

Dersimli Kemal, tabanını Anadolu Partisi’ne kayacak oyları, DSP’den tamamlayacağına
inandırmaya çalışıyor.

Bu oyunun bir gereği olarak da DSP’ye çağrıda bulunmuş:”DSP’nin parti olarak yoluna
devam etmesini doğru bulmuyorum. Gelmeliler CHP’ye artık. Bizim altı okumuz var altında
şöyle kırmızı bir boşluğumuz var. Gerekirse güvercini de oraya yerleştiririz, amblemimizi de
değiştiririz” diyor.
Sanki, DSP tabanının tek derdi CHP’nin amblemi 6 Ok’tur. 6 Ok’la derdi olan kendisi ve yol
arkadaşlarıdır…

Yeni amblem olarak ürettiği çınarı, HDP’nin amblemine benzediği için tutturamamış. Belli ki,
gerçek CHP ile Y-CHP arasındaki farkı, görsel olarak da ortaya koyma talimatı almıştır!
CHP, ancak o zaman tam olarak parçalanabilir!.. Ne de olsa Dersimli bir görev adamıdır…

Y-CHP’de, Mehmet Bekaroğlu’ndan sonra, Anayasa Mahkemesi’nin eski başkanı Haşim Kılıç’ı
bile, milletvekili yapmak için kulis yürütenler var.

Liberaller, ikinci cumhuriyetçiler ve Cemaatçiler; Halk TV ve Cumhuriyet gazetesi ile birlikte
CHP’yi de tamamen ele geçirdiler…
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CHP’nin üst düzey yöneticilerinin (1) 1 de katıldığı Kadıköy’deki “Alevi mitingi”nde, sadece
Öcalan ve PKK propagandası yapılmış… (2) 2
Bu utanmazlar, sonunda Atatürk posterinin yanında Öcalan’ınkini de açtılar…

CHP Parti Meclisi 2 Kasım’da Antalya’da toplantı halindeyken, Y-CHP’nin gerçek genel
başkanı Sezgin Tanrıkulu, İstanbul’da CHP-HDP ittifakının görüşüldüğü gizli bir toplantıya
katılmıştı.
Söylendiğine göre, o toplantı da ABD Büyükelçisinin bilgisi içerisinde yapılmıştır!.. Öcalan’ın
posteri Mustafa Kemal Atatürk’ün yanına o görüşmeden sonra konuluyor!..

Her şey açıktır. Dersimli Kemal yüzündeki maskeyi indirmiş, CHP tabanını kötü sona alıştırıyor!..

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, Kemal Kılıçdaroğlu’na:”Bu seçimde
bana vereceğiniz bir görev var mı” diye soruyor. Kılıçdaroğlu’nun “İhtiyaç yok”
şeklindeki yanıt, (3) 3 aslında her şeyi açıklıyor…
Türkiye’de genel seçime girecek bir parti, Türkiye Barolar Birliğinin desteğine ihtiyaç
duymuyor!..

Dersimli, aynı şekilde dünyanın en büyük barosu İstanbul Barosu’nun başkanı Doç. Ümit
Kocasakal’ı da görmezden geliyor…

İşçi Partisi’nin adını ve amblemini değiştirerek; 6 Ok’u sahiplenmesi ve Atatürk’te birleşelim
çağrısı ile muhalefete önderlik yapmaya çalışması da Y-CHP’yi telaşlandırmıyor…
Kemal efendi, görevini yerine getirmenin huzuru içinde, CHP tabanını aldatmaya devam
ediyor…
Bu aralar işi yoğun; o şimdi Türk Ordusu’na kumpasın finans merkezi, aynı zamanda
kara para ve uyuşturucu işi yapan “F Tipi” ne bütçe sağlayan, Bank Asya’yı kurtarmakla
meşguldür!..

Bütün bu ihanetle eş değer rezillikler tartışılmasın diye, “halkın direnme hakkı” ve
“yeniden ulusal kurtuluş mücadelesini başlatmaktan” söz ediyor…

Türkiye hızla uçuruma doğru sürükleniyor. Bu kesin…

Hainler, kuzu postuna bürünmüş kurt olarak aramızda dolaşıyor…
yolu; “Vatan Cephesi” ni kurup el ele tutuşmaktır.

Uçuruma düşmemenin tek

Neyse ki, TSK‘nin deneyimli, kahraman komutanları ile yurtseverlerin bir araya geldiği bir
yuva var!..
İşçi Partisi’nin önderliğinde kurulan Vatan Partisi, bize çıkış yolunu gösteriyor!..

Anadolu Partisi de mutlaka bu yapının içerisinde yerini almalıdır. Aklın yolu birdir…
Ali ustanın kızı Emine, sen de ayağa kalk ve yerine geç!

Vatan Partisi, uçurumdan önceki son çıkışımızdır!..

***

Mitinge CHP adına; Hüseyin Aygün, Sezgin Tanrıkulu ve Veli Ağbaba katıldı.
http://www.haberler.com/kadikoy-deki-alevi-mitingine-binlerce-vatandas-6946317-haberi/
2 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/alevilerden-tepki-sonu-felaket-olur-h49896.html
3 http://odatv.com/n.php?n=metin-feyzioglu-neden-milletvekili-adayi-olmuyor-1402151200
1

34

“KIYAMET”E NE KALDI?
“Yüz milyonlarca yıl önce, denizlerde yaşayan ya da suların denizlere sürüklediği hayvan ve
bitki kalıntıları ‘anaeorabik’ bir ortamda, gerekli şartlar altında (ısı basınç ve
mikroorganizmaların etkisiyle),ham petrole benzer ‘kerojen’i meydana getirmiştir. ‘Kerojen’
sonradan, yukarı tabakalara doğru göç etmesi esnasında gittikçe değişmiş ve ham petrolü
meydana getirmiştir.
Petrol, denizlerdeki bitki ve hayvanların çürüdükten sonraki kalıntılarından oluşur.

Bu kalıntılar deniz yatağında milyonlarca yıl boyunca çürüdükten sonra, geriye yalnızca
yağlı maddeler kalır. Çamur ve büyük kaya katmanları altında kalan yağlı
maddeler de petrol ve gaza dönüşür.”

“2012 yılı dünya ispatlanmış petrol rezervi % 0,9 artışla 1.654 milyar varilden 1.669 milyar
varile

yükselmiştir.” (1) 1

Dünya nüfusu 1960 yılında 3.036 milyar iken, 54 yıl sonra 7.125 milyara çıkmıştır. Artış, iki
katından fazladır… (2) 2
İngiliz petrol devi BP‘nin hazırladığı rapora göre, mevcut petrol rezervleri ancak 54 yıl için
yeterli olabilecektir…

Bu verilere göre, yer küremiz yaklaşık 7 milyar insan için 1.669 milyar varil petrol
saklamaktadır. Hesabı biraz daha sadeleştirelim:
Kişi başına, 1.669.000.000.000 :7.000.000.000=283.42 varil düşmektedir.

2015 yılında, dünyadaki petrolün tamamını çıkarttığımızı düşünelim. Adaletli bir şekilde
yaşayan insanlara dağıtsak, kişi başına yaklaşık 284 varil petrol düşüyor…

Bir varil 159 litre olduğuna göre, yer altındaki petrolü adaletli bir şekilde pay etsek adam
başına 284×159=45.156 litre petrol düşer. Otomobil üzerinden düşünürsek bu da yaklaşık
1.000 depo benzin eder. Petrolü adaletli paylaşmaya küresel güçler asla razı değildir. Bu
nedenle milyarlarca insanın payını gasp ederek, kendi paylarını ve kullanım sürelerini
1
2

Dünya nüfusu - Vikipedi
Petrol raporu
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artırmanın hesabı içerisindedirler.

Şu da bir gerçektir: Dünya nüfusu yaklaşık 50 yılda iki katından fazla artarken, yüz
milyonlarca yılda oluşan petrol, baş döndürücü bir hızla tüketilmektedir! Kişi başına
petrolden düşen pay, nüfusla ters orantılı olarak azalmaktadır… Bu azalma aynı zamanda
sürekli tüketimle de meydana gelmektedir. Aynı anda petrole bağımlı olarak çalışan motorların
tükettiği miktarı yan yana getirerek tahmin etmeye çalışın. Bütün dünyada tüketilen miktar
sürekli akan büyük bir nehir gibidir.
Demek ki, yaklaşık 50 yıl sonra dünyanın en önemli enerji kaynağı tükenecektir!

Bu artış hızıyla giderse, 50 yıl sonra dünya nüfusu da 2 kat daha artarak, 14 milyara
ulaşacaktır… O halde “kıyamet günü” hızla yaklaşıyor diyebiliriz!..
Bugünden başlayarak, 50 yıl hiç petrol tüketmesek bile -ki bu imkansızdır- 50 yıl sonra,
adam başına düşen petrol yarı yarıya, yani 142 varile düşecektir!..

Bugün itibariyle bir kişiye düşen 284 varil yakıtı, bir otomobil kaç kilometre giderek veya kaç
yılda tüketir?
İsterseniz bunun da hesabını yapabilirim…

En iyisi canınızı rakamlarla daha fazla sıkmayayım.

Yalın gerçek şudur: Petrolün tükendiği yıl, petrole ve türevlerine bağımlı olan tüm sanayi
kollarısusacaktır! Aynı gün milyarlarca insan açlığa ve işsizliğe mahkumdur!..
O gün insanlar birbirini yiyebilirler…

Yer küremiz elektrik enerjisini üretmek için bile petrole bağımlıdır!..

Gerçekten de dünyadaki “kıyamet günü” petrolün tükendiği gün yaşanacaktır!..

Bir tek mazlum halkların “kıyamet günü” erkene alınarak, küresel
günü ötelenebilir…

güçlerin

kıyamet

Bir taraftan alternatif enerji
kaynakları
yaratmaya
çalışırken,
alternatifi yaratamamaolasılığına karşı tedbirler almaya çalışıyor!..

diğer

taraftan

Bu gerçeği bilen ABD, kendi kıtasında petrol çıkartmıyor artık…

Bu somut gerçeklik karşısında; kendinizi küresel güçlerin yerine koyarak düşünmeye
başlayın bakalım. 50 yıl içerisinde alternatif enerji kaynaklarını bulamadığınızı varsayın.
Torunlarınıza bu dünyada kıyameti yaşatmamak için öyle planlar yapın ki, enerji kaynakları
hep sizin ülkenize doğru aksın…
Örneğin: “A Planı”na göre; petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarının bulunduğu coğrafya
üzerindeki devletlerle, bahaneler üreterek doğrudan savaş açabilirsiniz. O ülkelerin
topraklarını topraklarınıza katarsınız, gelecek 50 yılsizin olur!..

“B Planı”na göre; etnik ve dinsel ayrılıklar ile yapay düşmanlıkları körükleyip, bölgesel
savaşlar çıkartarak, ülkenize göbekten bağımlı devletçikler oluşturabilirsiniz. Bağımlı
devletlerin kukla yöneticileri, iktidara getirilmelerinin diyetini, enerji kaynaklarını size
peşkeş çekerek ödeyeceklerdir…

“C Planı”nı ise, ilk iki planı uygulayamama durumuna göre yapabilirsiniz. Öyle bir “C Planı”
yapın ki, petrol ve gaz yine sizde kalsın!..

Bunun için şimdiden yeteri kadar düşünce kuruluşu oluşturun ve çalışmaya başlasınlar!..
Kabul etmek gerekir ki, küresel güçlerin işi de çok kolay değil!..

Şimdi de kendimizi enerji kaynaklarının üzerinde kurulmuş fakat doğal kaynaklarını
yeterincekullanamayan bir devletin yurttaşları gibi düşünerek, yani kendimiz olarak,
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küresel güçlerin planlarını nasıl bozabileceğimize kafa yoralım…

Örneğin, ulusal çıkarlarımızı daha kolay koruyabileceğimiz “Şangay İşbirliği Örgütü” gibi bir
“pakt” içerisinde yerimizi alarak, Suriye örneğinde olduğu gibi, küresel güçlerin
doğrudan savaş seçeneğini boşa çıkartabiliriz!..

Küresel güçlerin hedefinde olan bizim gibi diğer ülkelerle, güçlerimizi birleştirerek yeni
“pakt”lar kurup, kolay lokma olmaktan çıkabiliriz…
Emperyalizmin, etnik,dinsel ayrılıkları körükleyerek ve yapay düşmanlıklar yaratarak;
halkları ayrıştırma ve birbirine karşı düşman hale getirme oyununu kolaylıkla bozabiliriz.
Bunun için “evrensel değerler”e sahip çıkma, “hukukun üstünlüğü”nü egemen kılma ve
“demokrasiyi eksiksiz uygulama” yeterli tedbirlerdir…
“Laiklik ilkesi”ni ödünsüz olarak yaşama geçirme ile yapay düşmanlıkları da önemli ölçüde
işlemez hale getirebiliriz…
Aksi halde, kıyameti bu dünyada yaşamaktan kurtulma şansımız yok!..

Bu nedenle bir siyasi hareket, karşımıza “etnik” veya “dinsel” öğeleri öne çıkartarak, yapay
düşmanlıkları kaşıyarak geliyorsa, o harekete karşı mesafeli durmak ve tedbirli olmak
zorundayız!..
***
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“ÜST AKIL”
2003′te Süleymaniye’de askerlerimizin başına çuval geçiren ABD’li general, Kara Kuvvetleri
Komutanı Orgeneral Hulusi Akar’ın boynuna “liyakat nişanı” geçirdi…
Türk Dil Kurumunun sözlüğüne göre liyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk,
yaraşırlık durumu olarak tanımlanıyor…1
Demek ki, Akar kendisine verilen işi yapmaya uygun ve ABD’ye yaraşır bulunmuş!

Türk halkına liyakatını kanıtlayan komutanlar; yakın geçmişte Ergenekon, Balyoz, Casusluk ve
Fuhuş gibi uydurma davalarla TSK’dan tasfiye edilmişlerdi.

ABD, koynunda beslediği Cemaat’le Türk askerlerini tasfiye ettiğine göre, liyakat nişanının asıl
Cemaat’e verilmesi gerekirdi!..
Cumhurbaşkanının “üst akıl” olarak nitelendirdiği İsrail gizli servisi MOSSAD’ın Cemaat’le
işbirliği içerisinde olduğu iddiası doğru olabilir.

MOSSAD’ın, özellikle de Ortadoğu’da CIA’dan bağımsız hareket ettiğine kimse inanmaz.
Dolayısıyla MOSSAD’ın üzerinde “üst akıl” olarak CIA var!.
MOSSAD’a “üst akıl” diyeceksek CIA’ya “en üst akıl” dememiz gerek…
KİRALIK İŞÇİLER

Özel istihdam bürolarına işçi kiralama yetkisi vermeye karar veren hükümet, kıdem
tazminatını da fona devretmeye hazırlanıyor…
Taşeronluk sistemi demek ki yeterli görülmemiş…

Bölük pörçük örgütlenme ile iyice zayıflatılan işçi sınıfı, hükümetin sermayeden yana politikaları
ile iyice güçsüzleştiriliyor.

Hükümet ne olduğu tam olarak belirlenmemiş, çok geniş bir alanı kapsayan ve Milli Güvenlik
Kurulunda belirlenen “milli güvenlik” (2)2 kavramını grev hakkının panzehiri gibi kullanıyor…
1
2

Liyakat: Bir kimsenin, kendisine iş verilmeye uygunluk, yaraşırlık durumu.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mill%C3%AE_g%C3%BCvenlik
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Milli güvenliği gerekçe göstererek, yasal zeminde gelişen grevlerin ertelenmesi, ülkemizde emek
mücadelesinin ne duruma getirildiğini gösteriyor…
Hükümetin arada bir sanayici ve iş adamlarına dönük eleştirilerine verilen sert karşılıklar ise
tamamen göstermelik.
Önünde sonunda işverenlerin istediği oluyor!..

İşçi sınıfının en büyük düşmanı; kendi içerisindeki bülünmüşlük. İşçiler kıdem tazminatı gibi en
temel konularda bile bir araya gelip ortak hareket edemiyorlar…
STRAZBURG ZAFERİ

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “Ermeni soykırımı emperyalist bir yalandır”
sloganını öne çıkartarak, hukuk zemininde başlattığı mücadele hızla sona doğru yaklaşıyor.
Hukukçular ve siyasi gözlemciler, Büyük Daire’den farklı bir karar çıkmayacağı görüşünde…

Türkiye’nin “milli meselesi” olan “Ermeni soykırımı” iddiaları karşısında, muhalefetin tutumu
içler acısı.
Bazı CHP milletvekillerinin “soykırımı” kabul eden pankartın arkasında yer alması, Atatürk’ün
partisinin kimlerin eline geçtiğini göstermek bakımından ibret verici.

“Dersim soykırımı” yalanı söz konusu olduğunda bülbül gibi şakıyan Kılıçdaroğlu’nun, “Ermine
soykırım” yalanı karşısında, dut yemiş bülbüle dönmesi bu durumu açıkca ortaya koyuyor. Aynı
şekilde MHP de sıkıntılı…
Strazburg’a giderek Perinçek’e destek vermek isteyen Yusuf Halaçoğlu’na, “İstifa et öyle git”
diyen Bahçeli ile duruşmayı “Perinçek’in şovu” olarak değerlendiren Tuğrul Türkeş’e de
tabandaki tepki giderek büyüyor!..
Türkiye’de muhalefetin gündemini hala iktidar belirliyor.

Her Salı günü yapılan grup toplantılarında;gündemi hükümet belirliyor demek yanlış
olmayacak… Türk halkının dikkatinden kaçırılmak istenen ciddi konular, muhalefet
kullanılarak unutturuluyor!.. KÜRTLER İÇ SAVAŞA HAZIRLANIYOR

HDP Van Miletvekili Erdal Üçer, eline Öcalan’ın posterini alarak Muradiye İlçesi meydanında
toplanan halkın önüne geçmiş PKK militanı.

Polis barikatını aşmak için zorluk çıkartan polisleri tehdit ediyor: “Haddinizi sınırınızı aşarsanız,
burada da Kobani direnişinin aynısını görürsünüz” diyecek kadar pervasız…
PKK, 77 milyon Türk halkına meydan okuyor!..

ABD. Kürtlerin “Kobani” dediği Ayn el Arap’ta, PKK’nın Suriye Kolu PYD‘ye her türlü desteği
veriyor. ABD’nin bölgedeki askerliğini yapmayı kabul eden PKK, IŞİD ile savaşıyor…

Ayn el Arap’taki sivil halk, aylar önce Türkiye’ye geldiğine göre, Üçer’in sözünü ettiği sivil halkın
“direniş” halkın direnişi olamaz!..
PKK Milletvekili Erdal Üçer, ABD’nin PKK’yı müttefik ilan etmesinden yola çıkarak, gerçekte
efendisi ABD ile Türkiye’yi tehdit ediyor!..

Başbakan ise aynı oyunun başka bir oyuncusu.

O da Ayn el Arap’taki PKK uzantısı PYD’ye selam gönderip alınlarından öpüyor!.. Rezilliğin bu
kadarı hiç görülmedi!..

Yaklaşan genel seçimlerde, bu ihanetten ayarlanmış muhalefetle kurtulmak oldukça çok zor
görünüyor.
Bu nedenle vakit geçirmeden. Yunanistan’daki gibi milli bir hükümet kurulması şarttır…
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Milli hükümeti kurabilecek
örgütlülüklerdir…

milli

kuvvetler,

“Kredi”” açılacaksa onlara açılması gerekir.

“Emanet oy” verilecekse o da onların hakkıdır.

milli

davalarda

İhanet projesinin figüranlarına bir şans daha tanımak aymazlıktır!..
***

40

kendilerini

kanıtlayan

“CHP TABAN HAREKETİ“NİN “ADMİNİ” FENA HALDE
BENZETTİ BENİ!..
Bir hareketin yöneticisi olduğu için mektubunu, yanıtımı ve yanıtıma verdiği yanıtı, kamu yararı
gördüğüm için aynen paylaşıyorum:
“Sayın Cemil Can,

Gerçekten siz kimsiniz? Amacınız nedir? CHP’ye saldırmaktan başka işiniz yok mu? AKP’liler bile bu
kadar CHP karşıtı değil Lütfen ruh sağlınız için doktora gitmenizi samimi olarak öneriyorum.

Saldırgan ruh haliniz kendinize, ailenize, yakın çevrenize de zarar veriyordur. En azından
çocuklarınızı düşününüz. Merak etmeyin herkes ulusalcı, herkes milliyetçi, herkes Atatürk’çü, herkes
vatanı için çalışıyor. Acaba söylenenler doğru mu? Kendinize yazık etmeyin. İşinize bakın. Sağlıklı
olun.
İyi günler..”
CHP TABAN HAREKETİ
admin@chptabanhareketi.com
***

YANITIMI VERİYORUM:

Sen Hey!

“CHP TABAN HAREKETİ”nin tabansız neferi, Sen Hey!

Yeni CHP “tavan hareketi”nin emir eri;

Bana “kimsin, amacın nedir, CHP’ye saldırmaktan başka işin yok mu?” diye soruyorsun. Haddini
aşarak, bana ruh doktoruna gitmeyi öneriyorsun.
Bu kadarla da kalmayıp, herkesin ulusalcı, milliyetçi, Atatürkçü olduğunu, vatan için çalıştığını
söyleyerek, işime bakmamı hatırlatıyorsun!..
Kim olduğumu biliyorsun, mektubunun başında zaten adımı yazdın.

Adım: Cemil Can. Atatürk İlke ve Devrimleri’ne yürekten inanan, Gençliğe Hitabe ve Bursa
Nutku’nu ciddiye alıp, görevini oralardan çıkartan ve gereğini yapmaya çalışan bir adamım.
41

Övünmek gibi olmasın ama hala CHP’liyim. Yeni CHP’li değilim yani…

Senin gibi gerçek kimliğini “admin” sözcüğünün arkasına saklayarak, sağa sola sataşacak kadar
da korkak değilim…
Hiçbir zaman işgal birlikleri ile kol kola girip, ihanete ortak olmadım… Olmayacağım da…

Hakkımda daha fazla bilgi edinmek istersen, bunu nereden nasıl elde edeceğini söylüyorum:

Aşağıdaki bağlantıyı açıp okursan; okuduğunu anlayabiliyon eğer, beni yeterince tanıyabilir, kim
olduğumu kolaylıkla öğrenebilirsin!..
http://cemilcan.gen.tr/ornek-sayfa/

İstersen bu fırsattan yararlanarak, ben sana kısaca kim olduğumu değil de kim olmadığımı
anlatmaya çalışayım.
Başlıyorum:

CHP’de hiçbir şey olmuyormuş gibi kendini aldatarak rahatlamaya çalışanlardan değilim.
Yağcılığı, yalakalığı bilmem..

“ERMENİ SOYKIRIMI İLE YÜZLEŞELİM” pankartının arkasına geçerek poz vermiyorum, poz
verenlere de değer vermiyorum…
(CHP’lilerin nerede duracağı CHP Program’ının 131 ve 132 maddelerinde yazılıdır.)

5. İstanbul Formu’nda; emperyalist ABD’nin en iyi “partneri”nin Y-CHP olduğunu övünerek
haykıran Murat Özçelik’i hiç dinlemiyorum…
Anayasa oylamasında oy kullanmayı beceremeyen Dersimli Kemal’i değil lider, CHP’nin
personel müdürü bile kabul etmiyorum…

Dersim İsyanı’nın bastırılması nedeniyle, CHP adına isyancıların torunlarından binlerce defa özür
dileyen CIA’nın kulu Sezgin Tanrıkulu’nu CHP’li kabul etmiyorum…

“Kürt açılımı”na cani gönülden evet diyen ve kesintiye uğrar diye ödü patlayan bilumum Y-CHP
milletvekillerini ABD Projelerinin elemanları olarak değerlendiriyorum…
“Ben CHP’li değilim ama CHP milletvekiliyim” diyenlerle aynı partiye üye olduğum için
utanıyorum…

“Atatürk ilkelerinin bekçisi değilim, olmak da istemiyorum” diyen hainlerden nefret
ediyorum…
Ulu önderimize “kefere Kemal”diyen Bekaroğlu’na, Kuvayi Milliyecilerin partisinde; üstelik de
Tanıtım ve Propagandadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini verilmesini asla içime
sindiremiyorum…

“Atı Ok’u yeniden yorumlamak gerekir” , “Biz 1930′ların 1940′ların CHP’si değiliz” diyen
Dersimli Kemal’in yüzünü görmek istemiyorum…

Kurultay delegelerinin iradesine rağmen, üstü çizilmiş Cemaat’in has adamı Erdoğan Toprak’ı,
delegelerin inadına, onların ve onları seçen üyelerin iradesi hilafına; başka bir anlatımla,
delegeyi yetkilendiren üyeleri konu mankenleri yerine koymak suretiyle baş danışmanlığına
getiren Dersimli’yi, partililere saygısızlık yapan biri olarak ilan kabul ediyorum…

Partili gençleri; “Hepimiz Seyit Rıza’yız” diye bağırtan Kemal Kılıçdaroğlu (KK) ile aynı görüşleri
paylaşan zeka fukaralarını da ihanet içerisinde görüyorum…
Parti içi demokrasiyi getireceğiz diyerek, genel başkanlığa gelen, partiyi ele geçirdikten sonra
bu sözünü unutup, 110’ye yakın milletvekilini merkez yoklaması ve genel başkan kontenjanı ile
atamaya karar veren “Kundi” Kemal’i sizin gibi sevimli bulmuyorum…

“Aşure günleri” düzenleyerek CHP’yi Cemevine dönüştüren, dergahların açılmasını gündeme
getirterek AKP’den önce laiklik ilkesinin içini boşaltan Gandi Kemal’inize hiç ama hiç
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güvenmiyorum…

Bebek katili Öcalan’ın talepler listesini, CHP’nın programı gibi halka anlatan ve kapı kapı dolaşıp,
30 bin şehit ailesini inciten Şeyh Sait hayranı genel başkanınızı, bu fırsattan yararlanarak bir kez
daha kınıyorum…
CHP’de bir Allah’ın kulu çıkıp da “Parti programında terörle mücadele edilir yazıyor, programı
değiştirmeden terörle müzakereye destek vermek programa aykırılık teşkil eder” diyemediği
gibi, diyenleri ihraç eden zihniyeti ve onlara sahip çıkmayan kapı kullarını lanetliyorum…

Bir kere olsun parti Tüzüğü ile Programını zahmet edip okumadığı halde, her konuda ahkam
kesen zavallılara acıyorum…
Sahi siz CHP Tüzük ve Program’ını okudunuz mu acaba?

Okudunuz da mı bana sorular sorup doktora gitmemi tavsiye ediyorsun?

(Siyaset bilimi ile ilgili uzmanlığınızı şimdilik bir tarafa bırakıp, sağlık sorunlarıma koyduğunuz
teşhis ve önerdiğiniz tedavi için uzmanlık belgenizi görmek istiyorum.)
Parti Program’ını okumadıysanız, aşağıda bağlantısını yazdığım son yazımın dipnotlar
bölümünden güvenle indirip okuyabilirsiniz.
Bağlantıyı veriyorum: http://cemilcan.gen.tr/2015/01/4-bakani-y-chp-kurtardi/)

Devam edelim mi?

Sizin gibi, yani takım tutar gibi parti tutarak, ihanetin gizlenmesine katkı sunmuyorum… CHP
Tüzüğü ve Programı’nın üyelere yüklediği ödevleri yapmaya çalışıyorum.
Büyük olasılıkla onların da ne olduğunu bilmiyorsunuz. Hadi onları da ben söyleyeyim bari:

Tüzüğümüzün 5. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde,
işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna
uygun davranırlar ve çalışırlar.”

Anlayacağınız CHP üyeleri Genel Başkanlarına uşaklık ve kapıkulluğu yapmazlar!

Aynı şekilde 5. maddenin 5. fıkrasına göre “Parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla
yükümlü ve sorumludurlar.”
Partililer, Tüzük ve Program’ı çiğneyen genel başkan dahi olsa onu Kurultay’da indirirler!..

Devam edelim:

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.

Bu açık hükümler karşısında, Atatürk İlkeleri’ne olan bağlılığım ve yürekten inancımın bir gereği
olarak, görevimi yapmanın huzuru içerisindeyim.
Aynı şeyleri siz de söyleyebiliyor musunuz?

Bundan böyle de doğru olduğuna inandığım uyarılarımı, her kademedeki partililere
yapmaya devam edeceğim…

Ödevlerimi, ne zaman nerede ne yapacağımı; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Gençliğe Hitabe”si ile “Bursa Nutku”ndan çıkarıyorum…
Başka amirim yok!..

Memur olmak için 40 takla atanları da ciddiye almıyorum…
43

TESEV kurucusu SOROSCU Kemal Kılıçdaroğlu’nun saçma sapan fikirlerine zerre kadar saygı
duymuyor, değer vermiyorum…

Hainleriniz sizlere, sizler de hainlere hayırlı olunuz…

CHP’yi de TEKEL gibi özelleştirdiler, hala anlayamadınız mı?

Bunu anlamamaktaki ısrarınız, görmekte olduğunuz tatlı rüyadan uyanmak korkusu olabilir mi?
Nasıl ki, TEKEL şimdi Türk halkının değilse, CHP de bizim olmaktan çıkmıştır.
O kadar işte!..

Bu gerçeği kabullenin de artık başımızın çaresine bakalım…

Aklı ve bilimi rehber edinmiş bizler, eskitilmiş ve iliklerine kadar sömürülmüş bir ismi takip
edecek kadar saf ve odun kafalılar olamayız her halde!..

Çünkü bizim ilkelerimiz ve bir ideolojimiz var.

Kısaca bunun adına: Atatürkçülük veya Kemalizm diyoruz…

Bu ilkeler hangi partide savunulup yaşatılıyorsa, Atatürk’ün bize bıraktığı parti, başka bir
söyleyişle miras odur…

Atatürk ilkelerini, halkı aldatmak için o da seçimden seçime hatırlayan Yeni CHP’nin yönetimi,
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in “Atatürk’te birleşelim”ve “6 OK’ta
birleşelim” teklifini duyduğunda; sanki analarına küfrediliyormuş gibi, acaba neden kuduruyor?

Bir fikriniz var mı?..

Onlara da doktora gitmeyi taviye edecek misiniz?

O zavallıları kendinize model alıyorsanız eğer, yukarıdaki sözlerimin tümü size de gider… Rantın
merkezi Şişli’yi, CHP’den yolsuzluğu nedeniyle ihraç edilen Cemaat hayranı Sarıgül’e
peşkeş çeken, partiyi babasının çiftliği gibi tepe tepe kullanan Dersimli için, bu seçimde hangi
yüzle
oy isteyeceksiniz?

Partiden ihraç ettiği yurtseverlerin arkasından “onları partiye ben almıştım, pişmanım” gibi sözler
edecek kadar küçülen bir adam bizim önderimiz olabilir mi?..
Koca Mustafa Kemal’in koltuğunda oturabilir mi?

Sanki babasından kalan şirkete müdür tayin edip de, ortaklarına pişman olduğunu anlatıyor…
Yoksa sizin göreviniz müdürünüze kurbanlık koyun bulmak mı?

Tek sermayeniz bu mudur?

Hedef göstermek ve ispiyon yapmakla mı yükseleceksiniz?..

Sizin gibilerin sayesinde CHP’nin içerisinde ne HALK kaldı ne de 6 OK… Atatürk ilkelerine sahip
çıkanları gözümüzün önünde birer birer tasfiye ettiler! Kör müsünüz?
Sağır mısınız? Dilinizi mi yuttunuz?

Üç maymunu oynamaktan ne zaman vaz geçeceksiniz?

Sizler takım tutar gibi parti tutanlar var oldukça, bu ülkenin kurtuluşu biraz daha gecikecek!
Sizler sahip çıktıkça, CHP’deki işgal, kolay kırılmayacak belki.

Ama eninde sonunda sonucu yine biz devrimciler, Atatürk’ün izinden yürüyenler belirleyeceğiz…
Bunu o kalın kafanıza sokun!..
Yoksa bütün bunlara rağmen hayırlı üye olmaya, eleştiri hakkını kullananları hasta ruhlu
göstermeye devam mı edeceksiniz?..
Devam edelim mi?
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Edelim dediğinizi duyar gibiyim. Peki, edelim:

Bugün Y-CHP kazara iktidara gelse, ülkeyi AKP’den daha beter hale getirir. Bunun farkında
olmayacak kadar aymaz mısınız?
Sizin gibi efsunlanmış üyeler, bu hainleri destekledikçe, 76 milyonu topyekun emperyalizme
köle edersiniz…
Bu kafalarla Y-CHP’nin iktidara gelme şansı sıfırdır… Bir an için Y-CHP iktidar oldu diyelim.
Bu kadrolar, ülke için ne yapabilirler?

Muhalefetten ne yaptılarsa, ondan daha fazlasını elbette…

Değişmez ve değiştirilmez kadrolarını hangi işler için seferber edecekler?.. Halktan ve emekten
yana bir tek sözlerini duydunuz mu? Hala utanmadan, CHP’nin geçmişine söverek iş adamlarına
yanaşmaya çalışıyorlar!..
Böyle bir anlayış iktidar olsa Türk halkı için ne yapabilir?

CHP’li bir tek kişiyi bile yanına almadan, otel odasında ABD elçisi ile 2,5 saat Atatürk’ün
partisinin genel başkanı acaba ne konuşabilir?
Partililerden bir tek kişi ile paylaşılamayan bu sır sizce nedir?

Deniz Baykal’a yapılan kaset komplosunun ürünü olan biri, Atatürk’ün koltuğuna yakışıyor mu?
Evet diyorsanız, siz de bu sözlerin fazlasını hak ettiniz…
Yetmedi galiba, devam ediyorum öyleyse:

Libya‘ya silahlı kuvvetlerimizin gönderilmesini isteyen kadrolar, CHP’li olabilirler mi? Ülkesini
savunan Esat‘ı sabah akşam kötüleyenler Atatürk’ün izinden mi gidiyor sanki?

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

Sizin gibi aklını kiraya verip fikrini şaşıranlar, yukarıda özetlenen gerçekleri görüp, halkı
uyandırmaya çalışanları, “AKP’nin yol arkadaşları” gibi gösterme densizliğini bile
yapabiliyorsunuz!..
Bu ne cüret?!

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

Yoksa Türk olan bir peygamber mi vardı da, biz bilmiyoruz? Bu sefilin sermayesini nelerin
oluşturduğunu görüyorsunuz!
Yer küre üzerinde; yolsuzluk batağında debelenen, hırsızlıkları ayyuka çıkan bir iktidarı
eleştirdiği için oyu azalan bir siyaset adamı daha gösterebilir misiniz?
Halka güven vermeyen Dersimli Kemal’e destek vererek ne yapmaya çalışıyorsunuz? Oturduğu
koltuğun sahibine ihanet eden birine halk neden güven duysun?

CHP’lileri, Ekmeleddin adlı bir gericiye, üstelik de “tıpış tıpış” oy vermeye mecbur eden bu çapsız
adam karşı tarafa çalışmıyor mu?
Peki, Ekmeleddin’iniz şimdi nerededir?

Ülkenin hangi sorununa karşı görüşünü açıkladı?

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

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda; yeni anayasadan “Türk” ve “Türklük” kavramlarını çıkartıp,
yerlerine “Türkiye vatandaşlığı”kavramını koymaya çalışanları ne tez unuttunuz?

Bu saçmalığa karşı duran Prof. Süheyl Batum hocanın partiden ihraç edilmesini içinize nasıl
sindirebildiniz?
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Daha dün Prof. Birgül Ayman Güler’in Hulki Cevizoğlu’nun programına katılmasına neden karşı
çıkıldı?
Bu hanım efendi daha önce CHP’nin sözcüsü değil miydi? Disipline verilmesine aklınız yattı mı?..
O kadar mı aklınız?

“Özerk” veya “bağımsız” Kürdistan’ı kurmanın önünde engel olan “Avrupa Yerel Yönetimler

Özerklik Şartını mutlaka getireceğiz” diyen Dersimli Kemal ile PKK’nın görüşleri aynı değil
mi?… Sizler uyanmadıkça bu halk daha çok çekecek demektir…

Sizler de millete ve memleketin önünde moloz yığını gibi dikiliyorsunuz!.. Bir kere olsun
yanlışlara HAYIR diyemez misiniz?..
Gelin bir defa da ihanete HAYIR diyerek, hayırlı olmayı deneyin lütfen… BU MEMLEKET
HEPİMİZİNDİR!..
Şimdi söyle bakalım “admin” sen kimsin?.. Yoksa sen de Y-CHP’den milletvekili adayı mısın?

***

“ADMİN” İSMİNİ AÇIKLADI.

DOKTORA GİTMEM KONUSUNDA HALA ISRARLI: Ben de gidiyorum…

Faydasını görürsem “admin”e de önereceğim!!
***

Sayın Cemil Can,

Görüş ve önerilerimiz www.chptabanhareketi.com internet sitesinde yazılıdır. 2004 yılından
itibaren yazılanlar, istekler, öneriler, eleştiriler silinmeden duruyor.

Ortak görüşü yazdığımda admin kimliğini çekinmeden kullanıyorum. Ancak kişisel görüş olarak
yazdıklarıma da kişisel görüştür diye yazıyorum.

Size; (size siz olduğunuz için değil, hitap olarak kullanmak zorunda olduğum için siz
diyorum)CHP’nin eski Genel Başkanlarından Sayın Bülent Ecevit’in bir sözü ile yanıt vermek
istiyorum. “Hukukun üstünlüğünün savunulmadığı, özgürlüklerin korunmadığı yerde insandan ve
insanlıktan bahsedilemez”.
Admin kimliğinin arkasına da sığınmıyorum. İsmim Muammer ÖZKOCA. Her ne kadar
yazdıklarınızın içinde bir tek olumlu cümle olmamasına, kendi mesleğiniz içinde olması gereken
özgürlükleri savunma becerisini bile göstermemenize rağmen yazınızı okuyunca birden kendime
geldim. Siz ne kadar haklısınız. Birden ikna oldum. Birden kendime geldim. Size doktor
önermiştim, galiba kendim gitmem gerekiyor.
Not: Bunlar kişisel görüştür. CHP TABAN HAREKETİ çalışma arkadaşlarının katkısı ve bilgisi
yoktur.

Sizinle aynı toplumda yaşamak zorunda olduğum için gerçekten size sağlıklar diliyorum.
Muammer ÖZKOCA

Yeminli Mali Müşavir – İstanbul YMM Odası Sicil No: 1796 (YMM’lik sınavla alınmıştır) Bağımsız
Denetçi – Kamu Gözetim Kurumu Sicil no: 2574 (Uluslar arası geçerliliği vardır)
http://muammerozkoca.com.tr/ulkemizin-vergi-sistemi-2/
***

46

4 BAKANI Y-CHP KURTARDI!..
Muhalefetin Cemaat’e verdiği hesapsız destek AKP’li dört bakanı kurtardı!..

Dikkatinizi çekmiştir mutlaka. Cemaat’in sözcüsü Hüseyin Gülerce’nin yerini bugünlerde
CHP’den Oktay Ekşialdı. Ergenekon ve Balyoz davalarında aydınlar ve komutanların
tutuklanırken hazret üç maymunu oynuyordu. Samanyolu’ndan Hidayet Karaca tutuklanınca,
adeta “özgürlük savaşçısı” kesildi… Fetullah Gülen’in ne çok müridi varmış!..

Bunu kabul edelim artık:CIA’nın güdümünde olduğu tartışmasız kabul edilen Cemaat‘in
başlattığı 17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları, ABD’nin iç işlerimize müdahalesi
olarak algılanmıştır. Muhalefet bu algıyıyok edecek yerde, Cemaat’a kol kanat gererek, daha da
pekiştirmiştir. Bu atmosfer içerisinde yapılan oylamada;elbette 4 bakan Yüce Divan’da
yargılanmaktan kurtulacaktı…
Bir anlamda o gün TBMM’nde ülkemezin bağımsızlığı, egemenlik haklarını kullanıp
kullanamayacağı oylanmış oldu diyebiliriz…

Çünkü Y-CHP, 5. İstanbul Formu’nda sıcağı sıcağına ABD’nin en iyi “partneri” olduğunu
açıklayarak, ABD’nin Türkiye’deki sesi olduğunu ilan etmiştir…
ABD, Yeni CHP vethe Cemaat aynı yolun yolcuları
üçlünün isteğine karşıolması son derece doğaldır…

olunca,

oylama

sonucunun da bu

Yer küre üzerinde emperyalizmi ilk defa yenen Mustafa Kemal Atatürk’ün tam bağımsızlıkçı ve
anti emperyalist partisinin son Genel Başkanı, ABD’ye “partner” olmak için gece
kıyafetini giyip efendisini beklerse, olacağı budur…

Bu asil Millet, istiklalini kaybetmektense,demek ki hırsızlığa göz yumabiliyormuş!.. Bunu da not
edelim bir yere…

Hiç kuşku yok ki, 17 ve 25 Aralık operasyonlarının sonunda; Erdoğan hükümeti
itibarsızlaştırılarak düşürülecekti ve yeni hükümet ABD’nin desteği ile Cemaat’e
kurdurulacaktı. Kim ne derse desin Türk halkı, ABD’nin tam olarak kontrol edemediği için
değiştirmeye karar verdiği Erdoğan’ı sahiplenmiştir. ABD’li düşünce kuruluşları ve bizdeki
TR kodlu adamları böylesine bir s o n u c u asla öngörememişlerdir…
AKP’nin yolsuzluk ve rüşvet olaylarını son yerel seçimlerde diline pelesenk eden çapsız
Kemal, yapılanbütün eleştiri ve uyarılara inat; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de aynı yolu
47

izleyerek Erdoğan’ı köşke çıkarmıştır... Bu başarı da ona aittir! Kimsenin hakkını
yemiyelim:Sezar’ın hakkı Sezar’a, haininki haine…
Bu kadarı yetmemiş gibi, Dersimli papağan gibi aynı şeyleri tekrarlayıp, 4 bakanın Yüce
Divan’a gönderilmesini de engellemiştir… Millete ve memlekete hayırlı uğurlu olsun!..

Kemal efendi, dahi zekasıyla Albert Einstein’ı bir kez daha doğrulamıştır. Neymiş efendim: Aynı şeyi
defalarca tekrar edip, farklı sonuç elde edilemiyormuş. Y-CHP Genel Başkanı‘nın odasına,
görünür bir yere, okunaklı şekilde yazılsın!..

MUHALEFETTE İKEN ERİYİP TÜKENDİ

Kadir Has Üniversitesi’nin yaptığı ankette, Kılıçdaroğlu’nu başarılı bulanlar 2011′de yüzde 23.4
iken, bu oran bugün yüzde 15.4‘e indi. Dersimli Kemal’i başarısız bulanlar yüzde 70′e çıktı.
Kemal efendi kendisine verilen görevi yerine getirdi sayılır!.. Genel Başkanlığı sürdürmeye yeniden
hak kazandı!.
CHP’nin iktidara gelme olasılığı ise sıfır!..

Kulislerde Kılıçdaroğlu’nun Bekaroğlu’ndan sonra Nazlı Ilıcak’ı da transfer edeceği
konuşuluyor. Ilıcak’ın, CHP’nin ilkelerini benimsemediğini söylemeye gerek yok. O da
Bekaroğlu gibi kendi görüşleri ile gelecek ve CHP’nin Y-CHP’ye dönüştürülmesi için elinden
geleni yapacaktır…

Anlaşılan Dersimli kendisine tanınan sürede, mevcut kadrosu ile dönüşümü
gerçekleştirememiştir… Müfrit “Altı Ok” düşmanlarına bu nedenle ihtiyaç duymaktadır.
Genel Başkanlık makamından her Allahın günü ihaneti seslendirmek çok kolay olmuyor tabii. Bu
yüzden kendi sözlerini tekrarlayacak yeni figuranlara ve paratonerlere ihtiyacı vardır!..

“İLERİ DEMOKRASİ”

“The Economist”in yaptırdığı “2014 Demokrasi Endeksi”nde, Türkiye otoriter rejimler
sınıfında 98. sırada yerini aldı. Bizim “İleri Demokrasi”, insan eti yediği söylenen eski Uganda
diktatörü İdi Amin’in ülkesinden bile gerilerde kaldı…
Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz’in ölümü nedeniyle kendi ülkesinde yas ilan
edilmezken, bizimkiler bayrakları yarıya indirdi. ”İleri demokrasi” böyle bir rejimdir işte.
Kokuşmuşluğun, yağcılığın ve erozyona uğramışlığın zirve yaptığı böyle bir
dönemi
yaşıyoruz. Anadolu toprakları AKP ile en kötü ilkleri yaşıyor…

“İleri demokrasi”mizin ana muhalefeti de zevzeklikte iktidarı aratmıyor…

Altı milletvekilini1 “Hrant’la, soykırımla yüzleşin” pankartının arkasına yerleştirip soykırım
iddialarınadestek veriyor, üç milletvekilini 2 de Perinçek’in “Ermeni soykırımı uluslararası bir
yalandır” tezini desteklemek üzere Stazburg’a gönderiyor!..
Y-CHP, Program’ını (3)3 bile takmıyor artık. Değiştirmeye de cesaretleri yok!..

“Ermeni soykırımı” yalanına hem destek veriyor, hem karşı çıkıyorlar!.. Bu tutum “ileri
demokrasi”de “ileri ana muhalefeti” olmaya pek yakışıyor!..

Polislerce dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz’ın davası da sonuçlandı. Korkmaz’ı öldüren
polislere ihale yerine, yanlışlıkla az da olsa cezalar verildi!..
Türkiye demokratikleşiyor!..
***

Şafak Pavey, Süleyman Çelebi, Kadir Gökmen Öğüt, Hüseyin Aygün, Umut Oran ve Sezgin Tanrıkulu
“Ermeni Soykırım” iddialarını destekmeyen pankartın arkasındaydı.
2 Deniz Baykal, Gülsün Bilgehan ve Haluk Koç ise Strazburg’a gidip Perinçek davasına destek verecekler.
3 CHP’nin Ermeni meselesi hakkındaki görüşleri Program’ın 131 ve 132. sayfalarda yazılıdır. CHP_Program
1
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Y-CHP CEMAAT İLİŞKİSİ KESİNLEŞTİ
Dersimli Kemal, Prof. Birgül Ayman Güler hocanın Y-CHP’nin Cemaatle ilişkisini ortaya koyan
12 sorusu karşısında sınıfta kaldı. Seçimlere kadar suya sabuna dokunmadan 110
milletvekilliğini, 1 CHP’de siyaset yapmayı düşleyen partililere mavi boncuk gibi dağıtarak
geçireceği kesinleşti…
Ulusal sorunlar konusunda sağır olan Kemal Kılıçdaroğlu, “mağdurların yanındayız” diyerek,
Cemaat’e sahip çıkmaya devam ediyor… Kıvırma payı yok artık!..

İktidarın açtığı konu başlıklarında ana muhalefetin debelenip durması, “diyet ödeme” meselesidir
ve Baykal’ın kaset olayına kadar uzanıyor!..

Bu yüzden, Y-CHP’nin ülkenin gerçek
yakından ilgisi kalmamıştır!..
“DERSİM SOYKIRIMI” YALANI

gündemi ve

Türkiye

gerçekleri

ile

uzaktan

Y-CHP, Dersim İsyanı’nın bastırılmasını “soykırım” olarak kabul ettirme çalışması ile meşgul… O
bakımdan Perinçek Davası ile ilgili söyleyecek sözleri yok.

Dersimli Kemal’in çiftlik kahyası Gürsel Erol, Halk TV‘de yayınlanan kişisel tanıtım reklamında,
utanmadan Seyit Rıza’yı öne çıkarıyor…

Dersimli Kemal, bu seferki “paratoner”ini en yakınından seçmiş…

İlginçtir hainlerin efendisi hala akıllanmadı. Cumhuriyet düşmanı, gerici ve hain Seyit
Rıza‘dan medet umuyor…
BİR FIRSAT MI?

Tehcirin 100 yılında, Ermenilerin lobi faaliyetleri karşısında yer alanların arasında bu nedenle
Y-CHP‘nin adıgeçmiyor!

Akıllarınca Ermeniler “başarı” kazanırsa, onlar da Dersim isyanının bastırılmasını “soykırım” ilan
edecekler!

Son anketlere göre CHP’nin oyları yüzde 20-25 arasında görünüyor. Merkez yoklaması ve genel
başkana ayrılan kontenjala birlikte; Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Sezgin Tanrıkulu ayarında 110 civarında
milletvekilini ön sıralara yerleştirmesi kesinleşti gibi. Y-CHP’de “siyasi mücadele” iktidara gelme
mücadelesi olmaktan çıkıp, milletvekilliklerini kapma mücadelesine dönüştüğü bir gerçek…
1
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İşçi Partisi‘nin lideri, Türkiye’nin ulusal meseleleri yanında; iç politikaya da damgasını vurdu:
“Atatürk’te birleştik” ve “Altı Ok’ta birleşiyoruz” sloganları ile CHP’nin 6 Ok’una ve
Atatürkçülüğe sahip çıkıp, Türk halkının umudu olmuş…

Perinçek, Ermeni meselesi konusunda da devletin yapamadığını yaptı. Başından beni
“Ermeni soykırım iddialarıuluslararası bir yalandır” diyerek, AB ülkelerinin çıkarttığı yasaları
yerlerinde çiğnedi!
AİHM‘nde Türkiye adına koca bir zafer kazanıp Türk halkına armağan etti!..

Dersimli Kemal ve yol arkadaşları, 6 Ok’uyeniden yorumlayarak emperyalizmle uyumlu hale
getirmeye çalışıyorlar…
Birgül Ayman Güler hocanın, soykırım yalanları ile ilgili çalışma yapmak üzere CHP Grup
Başkanlığı’na sunduğuönergeyi, Kemal efendi acaba neden reddetti!..

Kemal efendinin efendileri, CHP içerisinde bu tartışmalar başlarsa, “Dersim soykırımı” iddialarının
dasafsatadan ibaret olduğu gerçeği ortaya çıkar diye mi korkuyorlar?
FIKRA GİBİ

Trabzon’daki sağırlar, bu yıl Ankara’dan gelen körleri çok iyi ağırladılar!..

Trabzonspor’un eski yöneticisi Recep Denizer, Dersimliye güzel bir orta yapmış. Recepleşen
Denizer, sanki Türkiye’nin ve Trabzon’un tek derdi spormuş gibi, Dersimli Kemal’e futbolda şike
iddialarını sordu. Recep’e sorsalar güzel bir Karadeniz fıkrası üretiyordu!..

Salı günlerinin genel başkanı Dersimli Kemal, böyle içi boş, çanak sorulara pek bayılır.

Bu yüzden Trabzon balık halinde bu sorunun üzerine balıklama atladı. Bir kasa zargan
balığını Volkan Canalioğlu’na satma numarası ile hem yeni milletvekili adayını açıklamış oldu hem
de günü kurtardı!
Şaka yapmıyorum; Trabzon’da Yeni CHP’nin bu atakla rakiplerinin önüne geçtiğine inananlar bile
var!.. Anlaşılan Y-CHP Trabzon da yarışa, yine Canalioğlu avantajı(!) ile önde başlayacak!..
MUHALEFETİN KONU BAŞLIKLARI

Yeni CHP’nin Strazburg’taki Perinçek davası ile ilgili görüşünün ne olduğunu bilen yok! Çünkü
muhalefetin hangi konuda konuşacağını iktidar belirliyor.

İktidar, muhalefet için seçtiği yeni konuyu, AKP’nin Balıkesir Milletvekili Tülay Babuşcu’ya
söyletmiş… Tülay, Cumhuriyet için “600 yıllık imparatorluğun 90 yıllık reklam arası sona erdi”
diyor…

Bu yeni türeme lale tüccarı, gelen tepkiler üzerine bir adım bile geri atmamış! (2) 2 Görevli olduğu
buradan belli!
Bir önceki haftaya da Cumhurbaşkanının 16 Türk Devleti (3) 3 muhafızları
defile damgasını vurmuştu…
2

ile

yaptığı

“Arkadaşlar reklam arası bitti, film başladı ve 2023′te isteseniz de istemeseniz de vizyona girecek” dedi.

http://t24.com.tr/haber/tulay-babuscu-arkadaslar-reklam-arasi-bitti-film-basladi-2023te-vizyona-girecek,284118

Ortaçağ Türk Tarihi’nin en yetkin isimlerinden Hüseyin Nihal Atsız, Ötüken dergisinin 65. sayısında: “16
Devlet masalı ve Uydurma Bayraklar” başlıklı yazısında Türk olmayan Samanlılar devletinin bayrağı 16
devlet arasında vardır ama Türk olan Akkoyunlular, Karakoyunlulular, Safeviler, Mısır Kölemenleri,
Cengiz devleti gibi büyük ve muhteşem Türk devletleri yoktur” diyor…
http://www.nihal-atsiz.com/yazi/16-devlet-masali-ve-uydurma-bayraklar-h-nihal-atsiz.html
3
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Sağ olsun Suudi Arabistanlı İmam Mohammed Sale al Munajjid (4) 4 de devreye girerek,”kardan
adam yapmak günahtır” diyerek, yol arkadaşlarına bayağı yardımcı oluyor!..
İktidardan bağımsız hareket edemeyen ve diyet ödemeye mecbur bırakılmış ayarlanmış muhalefet,
Türkiye’nin en önemli gündem maddesi hakkında fikrini söyleyemiyor!..
HRANT DİNK CİNAYETİNDE CEMAAT’İN PARMAK İZİ

Agos gazetesi yazarı Hrant Dink’in ölümünün 8. yılında, cinayette Cemaatin parmak izlerine
rastlanmış. Kesin bir yargıya varmadan önce, mecburen yargılamanın sonucunu bekleyeceğiz.
Dink’in 25 Nisan 2006 tarihinde Malatya İşadamları Derneği’nin etkinliğindeki sözlerini ise
hiçbir zaman unutmayacağız. (5) 5 Çünkü Hrant’ın öldürülmesine neden olan; onun Ermeni
kimliği değil, Ermenistan’ın ilk Başbakanı Ovanes Kaçaznuni ile paralel sözleriydi… (6) 6

Hrant Dink de Ovenes Kaçaznuni gibi emperyalizmi pahalıya tanıdı!.. Bu yüzden her ikisinin
analizini okumanızı öneriyorum…
Sonunda Türk halkı; bilgili, cesur, dürüst ve inançlı liderini buldu.

İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek her ulusal meselede üç adım öne çıkarak kendini kanıtladı.
Kalan işi “-Gayrik yeter!..” (7) 7 diyen Türk halkı halledecek elbette…
Perinçek’in Ergenekon Davası’nda yaptığı savunma, yargılama olmasının yanında, bir yol haritası
gibiydi… Bütün hastalıklarımızı osavunma ile teşhis etti!.. Tedaviyi belirlemek de ona yakışır!
Yüzümüzü Doğu’ya çeviriyoruz!..
***

Suudi Arabistanlı İmam Mohammed Sale al Munajjid, kardan adam yapmanın dinen yasak olduğunu
buyurmuş. Çünkü kardan adamla oynamak Müslümanları cinselliğe ve lükse sürüklüyormuş!..
http://www.aktifhaber.com/imamdan-kardan-adam-fetvasi-1105308h.htm
4

“Geçmişte İngilizlerin, Fransızların, Rusların, Almanların şu topraklar üzerinde oynamış oldukları rol
neyse, bugün aynen tekrarlanıyor. Geçmişte Ermeni halkı onlara güvendi, kendilerini Osmanlı’nın
zulmünden kurtaracak sandı.
Ama yanıldı. Çünkü onlar geldiler, kendi hesaplarını yaptılar. Çekip gittilerv e burada kardeşi kardeşle
kan içerisinde bıraktılar. Bugün Kürtlerin yaşadığı aynı şey. Amerika geldi, Kuzel Irak’ta bir Kürt
devleti oluşturmak üzere. Kürt kardeşlerimiz için orası bir çekim alanı mı oldu? Ümit mi oldu? Bu çok
tehlikeli bir gidiş, Amerika bu! Gelir kendi hesabını yapar, işine bakar, işi bittiğinde de çeker gider. Ondan
sonra da burada insanları kendi didişmesi içerisinde bırakır.”
https://cetinbayramoglusorun.wordpress.com/category/video/
5

“1915 yaz ve sonbahar döneminde Türkiye Ermenileri zorunlu bir tehcire tabi tutuldu. Türkler ne
yaptıklarını biliyorlardı ve bugün pişmanlık duymalarını gerektirecek bir husus bulunmamaktadır.
(…)Askerî operasyonlara katıldık. Kandırıldık ve Rusya’ya bağlandık. Tehcir doğruydu ve gerekliydi.
Gerçekleri göremedik, olayların sebebi biz(6)iz. Türklerin millî mücadelesi haklıydı. Barışı
reddetmemiz ve silahlanmamız büyük bir hataydı. Türklere karşı ayaklandık ve savaştık. Sevr
Antlaşması gözümüzü kör etmişti. İsyanımızın temelinde İtilaf devletlerinin bize vadettiği büyük
Ermenistan hayali vardı. Ama biz hiç bir zaman devlet olamadık. Türkiye Ermenistan’ı diye bir
devletin hayalden öte olmadığı gerçeğini göremedik…(…) Kötü kaderden şikayet etmek ve
felaketlerimizin sebeplerini kendi dışımızda aramak acıklı bir durumdur. Bu bizim (hastalıklı) milli
psikolojimizin karakteristik bir özelliğidir ve Taşnaksutyun partisi de bundan kaçamamıştır. (…) Sanki
uzak görüşlü olmamamız bir kahramanlıktı çünkü isteyen herkes, Fransızlar, İngilizler, Amerikalılar,
Gürcüler, Bolşevikler tek kelimeyle bütün dünya bizi kolayca aldattı, atlattı ve ihanet etti, oysa
bizler safça bu savaşın Ermeniler için yapıldığına inandırılmıştık. “
http://1905.az/tr/ermeni-belgeleriyle-soykirim-yalani-ovanes-kacaznuninin-itiraflari/
6

7

http://www.siir.gen.tr/siir/n/nazim_hikmet/turk_koylusu.htm
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PARİS’TEKİ BİR “İŞ KAZASI”DIR!..
“Gülen Hareketi” adlı kitabın yazarı Houston Üniversitesi’nin Dünya Dinleri Sosyolojisi 1 öğretim
üyesi Prof. Helen Rose Ebaugh’a (2) 2 göre, 11 Eylül 2001′deki terörist saldırıdan sonra Amerika’da
herkesin sorduğu; “Bir din nasıl olur da binlerce insanın yok edilmesini teşvik edebilir?”di..

Halbuki İslam dini, insanın yok edilmesini değil, insana hayat verilmesini teşvik edip
ödüllendiriyor… (3) 3
“Cihad” konusunda yanlış anlaşılan 3 ayetin (4) 4, radikal İslamcı terör örgütlerinin (5) 5 çıkış
”Bir toplum olayı ve kurumu olarak dini ele almak, din ve toplum ilişkileri ve etkileşimini, bu
çerçevede ortaya çıkan olgu, süreç, teşkilat ve gruplaşmaları sosyolojik bir yaklaşım perspektifinde
bilimsel olarak araştırıp incelemek üzere din sosyolojisi bilimi ancak modern dönemde ve onun
şartlarında ortaya çıkmış ve giderek gelişme göstermiş bir disiplindir.” DİN SOSYOLOJİSİNİN TARİHSEL
GELİŞİMİ VE TEMEL SORUNLARI Prof.Dr. Ünver Günay, Erciyes Üniversitesi, İlahıyat Fakültesi)

1

Türkiye’de Gülen Hareketi’nin niyetlerinin şeffaf olmadığı, askeriyeye, hükümete ve polise nüfuz ettikleri
yönündeki eleştirilere Prof. Dr. Ebaugh, “İslam devleti, şeriat devleti kuracağı yönünde korkular var.
Araştırmalarımda bu niyetlerle hareket arasında herhangi bir bağlantı tespit edemedim. Bu hareketi
eleştirenlere de, bu niyetlerle hareket arasında bağlantı olup olmadığını sordum. ‘Yok’ dediler. Dolayısıyla bu
eleştiriler gerçek veriye ve kanıta dayalı değil” diyerek Gülen Hareketinin küresel olma potansiyeline işaret
etmiş ve şeffafolduğunu savunmuştur… http://tr.fgulen.com/content/view/19056/11/
2

Maide Suresi 32. Ayet: “İşte bu yüzden biz, İsrailoğulları üzerine şunu yazdık: Kim bir kişiyi, bir kişiye
karşılık yahut yeryüzünde bir fesat sebebiyle olmaksızın öldürürse, insanları toptan öldürmüş gibidir. Ve
kim bir kişiye hayat verirse insanlara toptan hayat vermiş gibidir. Andolsun, resullerimiz onlara açıkseçik kanıtlar getirmişlerdir. Ama onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde zulüm ve azgınlığa
sapmaktadır. (Yaşar Nuri Öztürk‘ün çevirisi) http://www.kuranmeali.tv/5/32

3

Bu ayetlerin başında; pek çok uzman tarafından “cihad” olarak Prof. Yaşar Nuri Öztürk tarafından ise
“gayret gösterin” şeklinde çevrilen Maide Suresinin 35. Ayeti geliyor:
“Ey iman edenler! Allah’ın buyruğuna ters düşmekten sakının; O’na varmaya vesîle arayın. O’nun yolunda
gayret gösterin ki, kurtuluşa erebilesiniz.”
http://www.kuranmeali.org/5/maide_suresi/35.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
Aynı şekilde, İslam konusu ile ilgilenen pek çok yazar, “cihad” konsundaki aşağıdaki ayetlerin en fazla
yanlışanlaşıldığı savunuyor:
4
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noktası olduğu kabul edilir…

Derinlemesine dini bilgisi olmayan ve bu dünyadaki yaşamları işkenceye dönüşmüş militanlar,
Allah’ın emrini yerine getirmek ve karşılığında ebedi bir yaşam süreceği Cennet’e gitmek için, en
kestirme yolun “Cihad” ile ilgili ayetlerdeki buyrukları yerine getirmek olduğuna inanırlar…
Radikal İslamcı örgüt militanlarını, atom bombasından daha tehlikeli silah haline getiren öteki
dünya inancı…

“Şahadet şerbeti”ni (6) 6 içtiklerinde, Cennet’in kapılarının ardına kadar kendilerine açılacağına
olan inançtır, tek yaşam kaynakları!..
Bu yüzden ölmekten korkmazlar; ele geçirdikleri yolcu uçaklarını bir ok gibi ikiz kulelere
saplayabilirler, öldürüleceklerini bile bile, Paris’in orta yerinde, yerde yatan yaralı polisin kafasına
kurşun sıkabilirler!..
Müslüman toplumlarda bu inanç var oldukça, dünya daha nice 11 Eylüller, 8 Ocaklar yaşar!…

Bu yakıcı gerçeklikten yola çıkan küresel güçler, alışılagelmişin dışında önlemler alma arayışına
girmişlerdir. Radikal İslamcı akımların karşısına “Ilımlı İslam”ı koyma projesi bunlardan bir
tanesidir.

İslam’ı “ılımlaştırma” din açısından kabul edilebilecek bir şey değildir. Böyle bir durum en hafif
tabiriyle Allah’ın ayetlerini değiştirme şeklinde algılanacağı için “şirk” (7) 7 hükümlerine tabidir.
Son derece tehlikeli olduğu için kolay kolay kimsenin göze alabileceği bir şey değildir…

Küresel güçler bu işi sahiplenerek “müşrik” durumuna düşmemek için, “paratoner” olarak Fetullah
Gülen Hocayı kullanmaktadırlar. Zaten kendisi de “Ilımlı İslam”a gerek yoktur, İslam’ın kendisi
ılımlı bir dindir” demekle onlara bu olanağı tanımış bulunmaktadır!..

“Ilımlı İslam”, “Dinler arası diyalog”, “Medeniyetler ittifakı” ve “Medeniyetler çatışması” gibi teoriler,
radikal İslam’ın gerçek İslam’la bir ilgisi olmadığını ortaya koymak ve İslam’ı itibarsızlaştırmak

“Allah’a itaat edin. Peygambere itaat edin. ulu’l-emrinize de…” (Nisa, 59)
“Müşrikleri bulduğunuz yerde öldürün…” (Tevbe, 5)
“Hiçbir fitne kalmayıncaya ve din bütünüyle Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın” (Enfal, 39)
”Cennet kılıçların gölgesi altındadır” (Buhari, Cihad, 22)
“Savaş bir hiledir” (Müslim, Cihad, 17)
“Sizden biri bir kötülük gördüğünde, gücü yetiyorsa eliyle düzeltsin. Yetmezse diliyle düzeltsin. Onu da
Âl-i İmrân Suresi, 170. Ayet
Nisa Suresi 69. Ayetyapamazsa, hiç olmazsa kalbiyle buğz etsin. Fakat bu, imanın en zayıf mertebesidir.”
(Tirmizi, Fiten, 11)
Âl-i İmrân Suresi, 170. Ayet Nisa Suresi 69. Ayet
http://www.koprudergisi.com/index.asp?Bolum=EskiSayilar&Goster=Yazi&YaziNo=762
Eylemleri ile isim yapmış belli başlı radikal İslamcı örgütler şunlardır: El-Kaide, El-Nusra, Hamas,
Hizbullah, Hizbut-ut Tahrir, IŞİD, Müslüman Kardeşler, PKK, Taliban v.s…
Terör örgütü olarak tanımlanmış örgütler listesi

5

“Şahadet şerbetini içmek” günlük konuşma dilinde “şehit olmak” anlamında kullanılmaktadır. Şehit:
İslamdininde Allah yolunda vefat etmiş bir müslümana verilen isimve makamdır. Kur’an‘da sıklıkla bu
kimselerin kurtuluşa erdiği, ahiretteki makamlarının diğer insanlardan üstün olacağı belirtilir. (Ali
İmran Suresi 170. Ayet ve Nisa Suresi 69 Ayet)
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eehit
6

Şirk: Arapça kökenli bir kelime, İslam‘da Tanrı‘ya ortak kılma anlamına gelir. Kuran‘a göre en önemli
iman meselesi olan şirk, Allah‘a ortak koşmak, bir şeye veya din bilginlerine, şahısa ilahi özellikler atfetmek
anlamına gelir. Şirk eyleminde bulunanlar müşrikolarak isimlendirilir. Nisa Suresi 116. Ayette: “Allah,
kendisine ortak koşulmasını affetmez ama bunun dışında kalanı/bundan az olanı dilediği kişi için affeder.
Allah’a şirk koşan, dönüşü olmayan bir sapıklığa dalıp gitmiştir” denmektedir.
http://www.kuranmeali.org/4/nisa_suresi/116.ayet/kurani_kerim_mealleri.aspx
7
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için üretilmiş söylemlerdir…

Bu kapsamda; Cübbeli Ahmet, “Yahudiler ve Hrıstiyanlar da Cennet’e gidecek” diyen Hayrettin
Kahraman’ı, Hazreti Muhammet’siz “Yeni İslam” inşasına çalışmakla suçlayıp, tövbe etmeye
çağırmaktadır!..
Ne acıdır ki, küresel güçler Türkiye’nin gündemine “Yeni CHP” ile “Yeni Türkiye” kavramlarından
sonra “Yeni İslam”ı da yerleştirmişlerdir…

Eğitim seviyesi son derece düşük olan Türk halkı, Cennet’e kimlerin gireceği veya giremeyeceği
tartışmasına katılıyor. Bu tartışmalarla birlikte İslam dinini köklü bir “reform”a ihtiyaç duyacak
şekilde kavram kargaşasının içerisine düşeceği gün gibi ortadadır!..

Tıpkı, Ortaçağ’da Hrıstiyanlığın başına gelenler gibi…

Bu tartışmalardan kim galip çıkacaktır? Küresel güçlerin “Ilımlı İslam”ı mı, yoksa “Radikal İslam”ı
mı, bu aşamada bilinemez! Ne var ki, emperyalizmle yatağa giren sözde Müslümanların
kaybedeceği her halde kesindir!..

Küresel güçler, petrol ve doğalgaz gibi enerji kaynaklarını ele geçirmek amacıyla; Sudan’da, Kuzey
Afrika ülkelerinde, Afganistan’da ve Ortadoğu ülkelerinde; “demokrasi ve özgürlük getirmek”
yalanını kullanarak, pek çok işbirlikçi haini kendi saflarına kazandırmışlardır…
Bu işbirlikçi hainler marifetiyle; meşru iktidarları düşürmek, rejimleri değiştirmek ve sınırları
yeniden çizmekiçin, terör örgütleri ile de iş tutmaktan asla çekinmemişlerdir…

Radikal İslamcı örgütleri bu amaçla kullanan küresel güçlerin başında ABD gelmektedir. Koalisyon
ortakları ise: İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer AB ülkelerdir…

Varşova Paktı’nın dağılmasıyla NATO’nun kuruluş amacı da ortadan kalkmıştır. Bu yüzden NATO
artık, küresel güçlerin dünyayı sömürmesinde askeri güç olarak kullanılmaktadır…

Küresel güçlerin nihai hedefinde olan Türkiye de, ne yazık ki, NATO üyesi olmakla bu kirli ittifakın
içerisinde yer almaktadır. Bu noktada Türkiye’nin üstlendiği görevin ne olduğunu Libya’ya yapılan
müdahaleden görebiliriz. İtalyan amirallerin emrine vermiş olduğu 5 savaş gemisi ile libya halkının
bombalanmasına katıldığımızı unutmamak gerekir!..

7 Ocak Çarşamba günü Paris’te Charlie Hebdo dergisini “Allahuekber, Muhammed’in intikamını
aldık” sloganları ile basarak, 12 masum insanı öldürenler, sadece radikal İslamcı El-Kaide örgütü
militanları değildir…
“2013‘teki kimyasal olay sırasında Suriye’ye müdahale etmediğimize pişmanım” diyerek, başka
ülkelere müdahaleyi kendilerine hak gören Francois Hollande’nin Fransa’sı da, bu adi
koalisyonun içerisindedir. Dolayısıyla bu katliamın birinci derecedeki sorumluları arasında
Fransa da vardır!..

Terörü amaçları doğrultusunda silah gibi kullanan ülkelerin elinde bir gün o silahın patlaması, son
derece doğaldır. Bu durumu 8 iş kazası gibi değerlendirmek gerekir!..
***

Küresel güçler 11 Eylül saldırısını bahane ederek Afganistan’ı işgal ettiler. Paris saldırısını bahane ederek,
IŞİD ve El-Kaide’ye operasyon başlatma adı altında Suriye’nin Kuzeyini Esat yönetiminden ayırmayı
deneyebilirler. Böylece bu saldırıyı Suriye’nin Kuzeyindeki bölge ile Kuzey Irak’taki Kürdistan Yönetimini
birleştirip petrolü güvenli bir şekilde Akdeniz’e akıtma planına hizmete çevirebilirler. Radikal İslamcı
örgütler, küresel güçlerin kontrolünde iken, zaten onların amaçlarına hizmet ederler. Kontrol dışına çıkıp
küresel güçlere karşı eyleme kalkışırlarsa, bu defa da bu eylemleri bahane edilerek işgal edilmesi
planlanan ülkelerin işgalineortam hazırlamış olurlar…
8
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TEK DERTLERİ CUMHURİYET
CIA’nın kulu Sezgin Tanrıkulu’nun bilinç altı, Uludere’de 34 kişinin hayatını kaybettiği olayların 3.
yıldönümünde bir kez daha ortaya çıktı: “Bir Cumhuriyet kendi uçaklarıyla yurttaşlarını
bombaladı” dedi…
Tanrıkulu’nun bütün derdi Cumhuriyet’le belli…

Olaydan hükümeti sorumlu tutmadı…

O tarihte Başbakanlık görevini yürüten Recep Tayyip Erdoğan için de bir şey söyleyemedi…
Hazret yanlış istihbarat veren CIA’yı da suçlayamadı!..
Efendisi Kemal de yıllar önce, Dersim İsyanı ile ilgili olarak kendisini “mağdur” ilan etmişti!..

Bir gün ansızın Gençlik Kolları Genel Sekreteri Ozan Özgür Doğru’yu ileri sürüp, “Hepimiz Seyit
Rıza’yız” sözlerini söyletmişti!..
Kemalin bütün derdi Cumhuriyet’in kurucularıyladır!..
Bu konuda en ufak kuşkumuz kalmadı artık…

Dersimliye göre Dersim İsyanı’nın sorumlusu da Cumhuriyet’tir… Emperyalistlerin uşağı
dedelerinin bu işte hiç suçu olmadı!?..
O yüzden Dersimli “Biz 1930’ların Halk Partisi değiliz” demeye başladı… Cesaretini toplayıp,
ulusalcılara savaş ilan etmek öyle kolay mı?..

ABD’yi arkasında görünce, daha da ileri gitti: “Atatürk’ün CHP’si değiliz” bile dedi… Grup
Başkanı Levent Gök, ondan biraz daha insaflı.

Ona göre, Uludere’de “Adalet devlet eliyle katledildi”… Gök, bu aşamada Cumhuriyet’i suçlamayı
göze alamadı belli!..
ABD’nin yanlış istihbarat vererek, Erdoğan’a suç işletmesi ve bunun neticesinde hükümeti iyice
köşeye kıstırıp, taviz koparmayı planladığı hiç akıllarına gelmedi!..

CHP’deki işgal birliği, her fırsatı yakaladığında, Cumhuriyet’e ve cumhuriyetin kurucu önderlerine
saldırmayı görev edinmiş!..

Cumhuriyet’le derdi olanları Cumhuriyet Halk Partisi’nin başına nasıl geçirdik?.. Bunlardan
kurtulmak ihtimali ise giderek zorlaşıyor…
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Bir kısım partililer, “parti içerisinde kalıp mücadeleye devam edelim” diyor…

Bir Tanrıkulu ile baş edemezken, Tanrıkullarını 100‘e çıkartırsak baş etmek mümkün olur mu?
Yaklaşan genel seçimlerde önseçim yapmayacak olan bu CIA’nın kulları, daha da güçlenerek
gelirlerse; Tüm kadroları da A’dan Z’ye değiştirirler…
Bu yüzden;

“Parti içi mücadele” sözlerinin içini boş görüyorum. Sıkça tekrarı, karanlıkta ıslık çalmaya
benziyor… İnsanın kendini aldatması ne kötü bir durum… Her gün havanda su dövmeye
gidiyorsun!..
Hainlere güç katarak onların işini kolaylaştıracağımız son derece belli değil mi?

Son anketlere göre, CHP yüzde 20’lerdeymiş. Yeni CHP her geçen gün biraz daha eriyorsa bunun
sorumlusu kim?..

Çıkıyor bir zavallı, CHP adına Dersim için özür diliyor. Bir diğeri, iyi yetişmiş bir otobüs hostesi
kalkıyor Kürtler’den özür diliyor!..
Özür dileyecekseniz;

Yalan konuştuğunuz, sözünüzü tutmadığınız, halkı aldattığınız ve gizli ajandaya sahip olduğunuz
için Türk halkından özür dileyin…
NE BİTMEZ ASKERLİKMİŞ

PKK Amerikan ordusunda askerliğe başlamış!..Sorsan “müttefik”mişler!.. Terhis olup eve dönme
ihtimalleri sıfır!..
ABD’nin Ortadoğu’daki işi bitmiyor ki…

Askere, polise efelenmeleri, mahallelerin girişine hendek kazıp, egemenlik haklarını kullanmaya
kalkışmaları, şımarık eylemlere başvurmaları, hep ABD’yi arkalarında görmelerindendir…
“Kürt sorunu”nu masa başında üretip, Türkiye’nin başına bela eden ABD de bu adi ortaklığı
gizlemiyor artık…

Marksizm’den başlayıp, 40 yılın sonunda BOP kapsamında “rol isteyerek” , emperyalizmin
bölgedeki bekçiliğine razı olan PKK, kabahat edip kaçtıktan sonra pişman olup geri dönerek,
ağasının ayağına kapananmarabaya benziyor…

Kürt halkını terbiye etme konusunda bayağı bir deneyim sahibi olan bu cinayet şebekesi, ABD’nin
çiftliğinde kâhyalığı garanti edip eline kırbacı aldığında, hiç kuşku yok ki her zamanki gibi yine
Kürtleri dövmeye başlayacak!..
Çünkü sadakat sınavından başka türlü geçemezler!..

Anlayacağınız ayı ile yatağa girmenin bedelini yine Türk ve Kürt halkları ödeyecek…
KARİYER

ABD’nin Türklere bakış açısı hiç değişmedi ki… “Kariyer” tartışmasını bakın nerelere
götüreceğim:
TDK’nın sözlüğüne göre kariyer:” Bir meslekte zaman ve çalışmayla elde edilen aşama, başarı ve
uzmanlık” olarak tanımlanıyor.

Demek ki “kariyer”den söz edebilmek için anneliğin de bir “meslek” olduğunu kabul etmek
gerekecek. Annelik “meslek” olurca, bu meslekte çalışmayla elde edilecek olan başarı ne olabilir
acaba?.. Buna verilecek cevabı çok merak ediyorum…
“Kariyer” meselesinin gündemi farklı konulara çekmek amacıyla ortaya atılmış bir zırva olduğu
kesin. Lakin, çok çocuk yapma fikritoplumun bilinç altına bu şekilde enjekte ediliyor olabilir de!..

Onu da hesaba katmak lazım.
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Ne de olsa pek yakında stratejik ortak ABD’ye asker lazım olacak!..

Vaktiyle George Soros efendi: “Türkiye’nin en iyi ihraç malı askeridir” dememiş miydi?..

BAŞKA ÇARE YOKSA

Geçen yıl Aile Bakanlığı 3.1 milyon hanede yaşayan 13 milyon kişiye 20.1 milyar lira para yardımı
yapmış…

Her aile ortalama 4 kişiden hesap edildiğinde, yaklaşık 7 milyon seçmen, bu kalemden AKP’nin
çantasında kekliktir…
Y-CHP yarışa bu şartlarda başlayacağını çok iyi biliyor.

Bu yüzden Dersimli Kemal, Bekir Coşkun’a “iktidar olamayız“ demiştir!..

Gerçeği bildiğin halde, CHP’nin başında durmak AKP’nin bir dönem daha iktidara gelmesini
sağlamak için değil mi?..

Acı ama gerçektir, bir ABD projesi olan Yeni CHP’yi sandığa gömmekten başka yolumuz kalmadı
gibi…
CHP’nin işgal altında bulunduğunu öğrendiğim günden bu yana hükümeti eleştirmeye fırsat
bulamıyorum. CHP de karşı taraf için çalışıyorsa, AKP’ye muhalefet etmek ne işe yarayacak?..
EMNİYET HUKUKTAN BAĞIMSIZ MI?

Duymuşsunuzdur Emniyet Gezi olayları sırasında Ethem Sarısülük’ü vuran polis memurunun
durumunu “meşru müdafaa” olarak kabul edip disiplin cezası vermemiş!..
Oysa ceza mahkemesinde, olayda suç bulunup sanığa ceza verilmişti.

Yürürlükteki hukukumuza
mahkemelerini bağlar!..

göre,

ceza

mahkemelerinin

olaya ilişkin

tespitleri

hukuk

Başka bir söyleyişle ceza mahkemesi bir olay için suçtur demişse, başka makamlar bunun aksini
iddia edemezler. Suça göre işlem yapmak zorundalar!..

Demek ki, bu dönemde hukuk mahkemelerini bağlayan bu kural, Emniyeti bağlamıyor!..
“Bağımsızlığımız” Emniyet’ten başlayarak genişliyor diyebilir miyiz?..
***
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ÖZERKLİĞE DOĞRU TAM GAZ!
Sırrı Süreyya Önder ile Yalçın Akdoğan “özerklik” konusunu görüşmüş. Mutabakata da
varmışlar.

Önder’e göre, “Özerklik bu toprakların yabancısı olduğu bir şey değil”. Bir de “yeni
cumhuriyet’ten” söz etmiş Sırrı Süreyya.
“Yeni” öyle mi?

Yok mudur bir hinliği Sırrı Süreyya Önder’in?

Yalçın Akdoğan ise, “Süreç güçlü bir siyasi irade ve kararlılıkla sürüyor” dedi…

Y-CHP‘nin değişmez ve değiştirilemez Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu da, açılım için
Meclis’e yasa teklifi sundu…
Paralel gidiyorlar yani.

Kılıçdaroğlu da, Yoldaki taşları temizleme işinin taşeronu.

Y-CHP‘nin Abdullah Öcalan’ın önerileriyle örtüşen teklifinde, AKP’nin “Akil Adamlar Heyeti”
yerine“Toplumsal Mutabakat ve Ortak Akıl Heyeti Komisyonu” önerilmiş.
AKP’nin “çözüme olan inancı zayıflatmakla” suçlandığı teklifte, PKK’nın görüşleri
sahipleniliyor. Y-CHP, açılım konusunda her zamanki gibi kraldan fazla kralcı…
FIRSATSIZLARIN FIRSATI

Yasa teklifi yeni anayasa fırsatının kaçırıldığından söz ediyor ve “Anadilde eğitim” ve
“eşit yurttaşlık” gibi ayrıştırıcı bir dil kullanıyor.
Kaçan fırsattan da Süheyl Batum hocayı sorumlu tutuyor. Hoca ihraç, işlem tamam!!

Ötekiler zaten, milletvekilliğini riske atamaz.
SENA’NIN YARASINI KANATMIŞ

Y-CHP’de Batum’dan sonra sıra “Türk ulusuyla Kürt milliyetini bana eşit gördüremezsiniz”
diyen Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’e gelmiştir.
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Alelacele disipline sevkedilen Güler’i, en çok da “Atatürk ilkelerinin ve Cumhuriyetin
bekçisi değilim, olmak da istemiyorum” (1) 1 diyecek kadar küçülen, Bursa Milletvekili
Sena Kaleli eleştiriyor. (2) 2
Oysa Kaleli’den biz, karayollarında seyahat firmalarının sorunlarını takip etmesini bekliyoruz.
Herkes uzmanlık alanında konuşsa daha uygun olmaz mı?
O, otobüslerin yol güzergah belirlemesine katkı sunacak.

“Kürt realitesi” konusunda konuşması için çok fırın ekmek yemesi gerek. Parti okulunu değil,
muavinler okulunu yönetmesi gerekiyor.
HERKES KENDİ GÖREVİNİ YAPIYOR

Şimdi sıra Cumhuriyete ihanet etme yarışına katılacakları seçtirmeye geldi.

Parti içi demokrasiyi işleteceği vaadiyle genel başkanlığa gelen Dersimli, merkez yoklaması
ile Sengin Tanrıkulu çizgisindeki 100 civarında milletvekili adayını belirleyerek önümüze
getirecek.

Bizden beklediği; her zaman olduğu gibi, “oyları bölmeyelim”. Bu defa bu oyuna asla
gelmeyeceğiz!

Hedef Meclis’te Sezgin Tanrıkulu sayısını 100′e çıkartmak olduğuna göre, Y-CHP’ye oy vermek
bu hain planı desteklemek anlamına gelecektir!..
Y-CHP Meclis’te güçlü bir şekilde temsil edilirse, o zaman küresel güçlerin beklentisi
karşılanacaktır.
Açılım safsatasının önünde durmak çok daha zorlaşacaktır!.. Böyle bir duruma asla izin
vermemek gerekir!..
AKP’NİN İŞ ORTAKLARI

PKK’nın yayın organı Fırat Haber Ajansı (ANF), Cahit Mervan imzası ile yayınladığı bir
yazıda; 2013 yılında “Öcalan’ın özgürlüğü” için anlaşıldığını, AKP hükümetinin ev
ödevinin ise kamuoyunu “uygun hale getirmek” olduğu belirtiliyor…(3) 3 Ülkemizin gerçek
gündemi budur..
Cumhurbaşkanının “Türkçe ile felsefe ve bilim yapılamaz” sözleri ile Dersimli Kemal’in “Rüşvet
ve Yolsuzluk Haftası” etkinlikleri ve İstanbul Müftülüğü’nün iş güvenliği önlemleri ile ilgili
olarak söylediği “Bu husustaki aşırılık Yüce Allah’a güveni sarsan bir davranış haline
dönüşür” şeklindeki, saçma sapan hutbenin işlevi; gündemi saptırmaktır…

16 yaşındaki Mehmet Emin’in tutuklanmasını da -muhaliflere gözdağı vermenin yanındaaynı katagoride değerlendirmek gerekir. Bütün bu gündem dışı faaliyetler, gerçekte
içerisinden geçmekte olduğumuz tehlikeyi Türk halkından gizlemeye hizmet etmektedir…

AKP’nin görevini proje ortağı BDP itiraf etti:Ülkenin bölünmesi konusunda kamuoyunu
uygun hale getirmek. Buişi Milli Görüş döneklerine ihale ettiler!..
***
1

http://www.sanalsecim.com/AKP/afyon/ataturk_ilkelerinin_ve_cumhuriyetin_bekcisi_degilim-haberi.html

3

http://www.odatv.com/n.php?n=ocalan-konusunda-anlastik-hukumet-toplumu-hazirliyor-2512141200

2

Sena Kaleli: ”Birgül Ayman Güler konusu bizi derinden yaralayan bir konu. Ancak geçtiğimiz
günlerde daha fazla yaralandık. Güler’in ‘Türk ulusuyla Kürt milliyetini bana eşit gördüremezsiniz’
açıklamları resmi rakam 15 milyon olsa da Türkiye’de 25 milyon nüfusa sahip Kürt realitesine ciddi bir
hakarettir” demiş..
http://www.odatv.com/n.php?n=kurt-halkindan-ozur-dilerim-2612141200#.VJ2jO5zeyMZ.facebook
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DEVLETİN “MEŞRU SAVUNMA”SI!..
Anayasa’daki “hakimlik teminatı” ve Hakimler ve Savcılar Kanunu’ndaki paralel
düzenlenmeler karşısında; “F Tipi”ni Yargı’dan söküp atmak çok kolay olmayacaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Gebze Teknik Üniversitesi’nde Fetullah Gülen Cemaati’ni
kastederek; “Milletin parasıyla, himmet adı altında topladıkları parayla okudular, soru
çalarak belli
kurumlara
sızdılar” şeklindeki itirafından (1) 1 sonra bile, hala işin
ciddiyetini kavrayamayanlar var!..

İktidarının 12. yılı sonunda, “Ne istediler de vermedik” diyerek, eski koalisyon ortağına
sitem eden ve aynı zamanda çıplak gerçeği sergileyen eski başbakanın, soruların çalındığını
itiraf etmesi hiçbir şekilde hafife alınmamalıdır. Yargının hırsızlıkla ele geçirildiği en yetkili
ağız tarafından itiraf edildikten sonra; her ne sebeple olursa olsun Cemaat’i savunmaya
çalışmak; aymazlıktır, sapkınlıktır, ihanettir…

Düşünebiliyor musunuz, çocuğunuz hakim veya savcı olmak amacıyla; gece gündüz çalıştı
ve yazılı sınava girdi. Hak ederek de 99 puanı aldı. Cemaat üyeleri ise, soruları çalarak 100
puanı aldılar ve çocuğunuzun yerine, yazılı sınavı kazandılar. Birkaç yıl sonra ise, Cemaat
HSYK‘yı da ele geçirdi. Bu defa da diyelim ki, çocuğunuz 99.9 puanla sınavı kazandı. Allah
ile aldatan bu hırsızlar, 99.9 puan alanları da mülakatta elediler. Çünkü 100 puan her zaman
onların ceplerindedir! Dikkat çekmesin diye, bu defa da hak edenlerin yerlerine, 98 puan
alan Cemaat üyelerini kazandırdılar… O kadar da akıllılar! Böyle bir durumu kabul edebilir
misiniz? Bunun adı hırsızlık değilse nedir? Bu hainler çocuklarımızın da geleceğini çaldılar!..
Böyle ahlaksız insanların kamu kurumlarında, kamu gücünü kullanmasına izin verilebilir mi?..
Bu durumun hiç bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkmasından sonra, bir saniye
bile beklemeden, Yargı’dan Cemaat’in tamamen temizlenmesi şarttır!..

Anayasamızın 139. maddesi, hakim ve savcılarımızın azlolunamayacağını, kendileri
istemedikçe Anayasada öngörülen altmışbeş yaşından önce emekliye ayrılamayacaklarını,
bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık ödenek ve diğer özlük
1

http://www.radikal.com.tr/politika/cumhurbaskani_erdogan_sorulari_caldilar-1252251
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haklarından yoksun kılınamayacakları hüküm altına almıştır… (2) 2

“Hakimlik teminatı” olarak tanımlanan bu esasa göre görev yapan hakim ve savcıların;
sınav sorularınıçalarak, başka bir ifade ile kopya çekerek mesleğe kabul edilmiş
oldukları ortaya
çıkmıştır. Bu hırsızların, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 8. maddesinde
belirtilen “Adaylarda aranan nitelikler”den, “Yazılı yarışma sınavı ile mülakatta başarı
göstermek” koşulunu kaybettikleri tartışmasızdır. Söz konusu Yasanın 53. maddesinin (b)
bendi uyarınca bu durumda olan yargıç ve savcıların “mesleğe alınma koşullarından
herhangi birini taşımadıklarının sonradan anlaşılması” (3) 3 nedeniyle görevlerinin derhal
sona erdirilmesi gerekmektedir!..

Bu sürecin işletilmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yukarıdaki açıklaması “ihbar” kabul
edilmelidir. AKP hükümetleri döneminde yapılan tüm yazılı sınavlar ile mülakatlar
incelenerek, şaibeli olanlar iptal edilmelidir. Hileli yollardan bu kutsal mesleğe girenler,
derhal görevlerinden alınmalıdır… Burada şöyle bir sorunla karşılaşmak olanak
dahilindedir: Sorulara çalarak kendi yandaşlarına veren abileri, bu durumun daha sonra
ortaya çıkmasını önlemek için delilleri yok etmiş olabilirler! Dolayısıyla soruların çalındığını
hukuken geçerli kanıtlara bağlamak zorlaşabilir, hatta imkansız hale gelebilir. Böyle bir
durum karşısında; acil önlem olarak Yargı’ya sızanları dönemler itibariyle ele alıp; “bypass” etmek yanlış değildir. Hükümetin iş yükü fazlalığını ileri sürerek, Yargıtay ve
Danıştay’da yeni daireler oluşturmasını ve buralara yeni hakim ve savcılar atamasını bu
düşünce ile yapılmış kabul edebilir miyiz?.. Hükümet böyle bir fırsattan yararlanarak,
yandaşlarını Yargı’ya doldurmayı deneyebilir de!.. Bu olasılığı da gözönünde tuttuğumuzda,
korunmakta olan yararın önemine ve önceliğine bakmamız gerekir. Hükümetin yandaşlarına
kadro açtığını anlatacağız diye, Cemaat’in Yargı’dan temizlenmesine karşı çıkamayız!..
Çünkü Cemaat, Ergenekon ve Balyoz Davaları ile neler yapabileceğini açık seçik
göstermiştir. Sahte delil üreterek milli kurum ve kuruluşlarımıza kumpas kuran, yabancı gizli
servislerin elinde piyon olan ve küresel güçlerin çıkarlarını savunan Cemaatin,
yapamayacağı kötülük yoktur.(4) 4 Buna karşılık, ne yapacağı henüz bilinmeyen, ve fakat
AKP’ye yakın oldukları düşünülen hakim ve savcılar göreve getiriliyor diye, bu önlemlere karşı
çıkmak, pek de akıllıca bir davranış olarak kabul edilemez. AKP’ye muhalefet ediyoruz
derken, daha ilk adımda Cemaat üyelerinin Yargı’daki işgalini savunma konumuna
düşebiliriz!..

Cemaat üyelerinin yargıda bulunmasının ikinci sakıncası; tarikat üyeliğinin “bağımsız ve
tarafsız” davranmaya engel olmasıdır. “Yurttaşlık bilinci” gelişmeyen, ümmetçiliği savunan
ve “biat kültürü”nden gelen Cemaat üyeleri; şeyhlerine ve imamlarına kayıtsız ve koşulsuz
bağlıdırlar. Böyle kişilerin “bağımsız ve tarafsız” olması gereken makamlara getirilmesi akıl
ANAYASA
B. Hâkimlik ve savcılık teminatı
MADDE 139- Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan
önceemekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek
ve diğerözlük haklarından yoksun kılınamaz.
Meslekten çıkarılmayı gerektiren bir suçtan dolayı hüküm giymiş olanlar, görevini sağlık bakımından
yerine getiremeyeceği kesin olarak anlaşılanlar veya meslekte kalmalarının uygun olmadığına karar
verilenler hakkında kanundaki istisnalar saklıdır. http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm
2

3

http://www.hsyk.gov.tr/Mevzuat/Kanunlar/Hsk.html

AKP Diyarbakır Milletvekili Cuma İçten’e göre “Paralel Yapı” denen Cemaat’in, 17 bin 500 cinayette
parmağı vardır. Eski Organize Suçlar Şube Müdürü A.Serdar Saçan ise, Ulusal Kanal’da katıldığı bir
programda; Cemaat’in “Şahinler” adında silahlı kanadının olduğunu ve Behcet Oktay cinayeti dahil pek
çok çinayeti (Danıştay, Hrant Dink, Rahip Santoro cinayetleri vb.) plandığını ileri sürdü…
http://www.aydinlikgazete.com/politika/cemaatin-silahli-kanadi-sahinler-h58787.html
4
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işi değildir. Geçmiş yıllarda bazı Yargıtay üyelerinin ellerindeki dosyaları Fetullah Gülen’e
göndererek; ne şekilde karar vermeleri gerektiğini sormaları hiç bir zaman akıldan
çıkartılmamalıdır!..(5) 5 Gülen’in “İcabında hakim de kiralayacaksınız”(6) 6 sözlerini
unuttunuz mu?!..

Cemaat müritlerinin Yargı’da bulunmasının üçüncü sakıncası; Türk halkı adına kullanılan
“egemenlik yetkisi”ni; evrensel hukuk prensipleri, çağdaş hukuk değerleri, yürürlükteki
yasalar ve yerleşik içtihatları göz önünde tutarak, devletin temelini teşkil eden “adalet”i
gerçekleştirmek amacıyla Cumhuriyet’i koruyup kollayacak yurttaşlara vermek yerine; din ve
dince kutsal sayılan değerlere göre hareket eden, şeyhlerinin ve imamlarınrın emirlerini
yerine getirmeyi ibadet kabul eden tarikat muritlerine bırakılmış olur ki, bu durum asla
kabul edilemez. Ve böyle bir durum devletin temellerine dinamit koymakla eş değerde bir
ihanet olur!..

Denebilir ki, Devletin hileli yollardan ele geçirilmiş olan yargı erki, bugün “meşru müdafaa”
konumundadır. “Tarafsız”lığını ve “bağımsız”lığını koruyabilmek ve işgal edilmiş olmaktan
kurtarılması için, ilk bakışta “hukuk dışı” gibi gözüken bazı önlemlere başvurabilir!.. Bu
normaldir. Cemaat’in “hırsızlık” şeklindeki eylemi ile devletin egemenliğinin bir kısmını
kaybettiği tartışmasızdır. Bu kaybedilen değerin geri alınabilmesi için başvurulacak
önlemlerin ağırlığı ölçü olarak kabul edilmelidir. Cemaat’in hırsızlığını bertaraf edebilmek için
orantılı olan bütün önlemler, devletin meşru çizgideki savunması olarak kabul etmek gerekir!..

Nasıl ki, meşru müdafaa durumundaki bir insanın adam öldürmesi, zaruret halindekinin
başkasının malına zarar vermesi suç teşkil etmiyorsa, Devletin de varlığını ve egemenlik
hakkını koruması için alacağı önlemler suç kabul edilemez!.. Seçimle iktidara gelen
AKP’den seçimle kurtulmak olanaklıdır ama yer altında örgütlenerek devlet kurumlarına
sızan Cemaat’ten seçimle kurtulma şansı, yok denecek kadar azdır. Kaldı ki, AKP’nin
iktidardan düşmesi halinde, yerine gelecek olan Yeni CHP veya Yeni MHP de daha bugünden
Cemaat’le iç içe girmiş ittifak halindedir. Bu yüzden AKP seçimle gitse bile, Cemaat’ten
kurtulmak kolay olmayacaktır!..
Hükümetin “paralel yapı”, Milli Güvenlik Kurulu’nun “Legal görünümlü illegal yapı”,
kamuoyunun “Cemaat”, kendilerinin “Hizmet hareketi” ve muhalif basının “F tipi” olarak
adlandırdığı bu yapı, Yargı’da ve Emniyet’te örgütlüdür. Bunları tasfiye etmek, aynı zamanda
antiemperyalist bir eylem kabul edilmelidir. “F Tipi”nden kurtulmak, demokrasiye inanan
güçlerin öncelikli ve elbirliği ile başarması gereken acil bir yurttaşlık ödevidir!..
***

5
6

http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/yargitayin-imamiyla-ilgili-belgeleri-gonderdi
https://www.youtube.com/watch?v=rxFNCeZMWB8
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FATİHALAR YASİNLER BİTMEZ KARADENİZ’DE...
“Ankara’da festival Şu Taksim‘de Gezi var/Bu soysuzların var ya her tarafta bezi
var” (1) 1 sözleri ile Gezi eylemlerine katılanlara “soysuz” diyen Rizeli türkücü İsmail Türüt;
Hrant Dink’in öldürülmesi olayının tetikçisi Ogün Samast ile azmettirici Yasin Hayal’e
atfen;
“O gün öyle desinler, bugün böyle desinler/ Fatihalar, Yasinler bitmez
Karadeniz’de” türkü sözleri ile övgüler dizmiş, bayağı da alkışlanmıştı… (2) 2
Ne yazık ki, okuma alışkanlığı bulunmayan ve buna bağlı olarak analiz yapma yeteneği
gelişemeyen Türk halkının önemli bir kesimi, bu tür kışkırtıcı eylemler İsmail gibi, güzel
sesinden başka hiçbir özelliği bulunmayan cahil, odun kafalı türkücülerin yorumları ile
kavramak durumunda kalıyor…

Ogün Samast, bugünlerde polis şefleri Ramazan Akyürek ile Ali Fuat Yılmazer’in etkisi
kalmadığını düşünerek konuşmaya başlamış. “İçimdeki korkuyu yendim” diyen Samast,
ifadesini alan Savcı Yusuf Hakkı Doğan’a, bunları korktuğu için çocuk mahkemesinde
söyleyemediği yönünde ifade vermiş. Olay tarihinde 16 yaşında suça sürüklenen Ogün, şimdi
“Yaşamımın en güzel çağlarını benden çaldılar” diyerek polis abilerini suçluyor… Ogün’ün
yaşadıklarından ders alındı mı? Hiç sanmıyorum…

İYİ İŞ “BAŞARMIŞLAR”

Eski AKP Elazığ Milletvekili Feyzi İşbaşaran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “Twitter”dan hakaret
ettiği iddiası ile tutuklanmış. Hakaret suçunda tutuklama görülmüş şey değil. 5. Sulh Ceza
Hakimliğinin verdiği tutuklama kararına yapılan itirazı, 6. Sulh Ceza Hakimliği:
“Delillerin
tam olarak toplanmamış olması” gerekçesi ile reddetmiş. “Twiter” üzerinden
hakaret edilmiş ise, delil görüldüğü anda zaten kayıt altına alınarak toplanmıştır. Şüphelinin,
bu noktadan itibaren delilleri karartması söz konusu olamayacağından tutuklanması gerekli
değildir. Sanırım, İşbaşaran “hakaret” suçunu işlediği iddiası ile tutuklanan ilk kişi olarak
kayıtlara geçecektir. Sulh ceza mahkemelerinin kaldırılarak, yerlerine sulh ceza hakimlikleri
kurulması ile elde edilmek istenen yarar bu olayda, açık seçik ortaya çıkmıştır. İyi iş

1
2

http://www.sanalalemci.com/tag/gezi-parki-turkusu-sozleri-ismail-turut-sarkisi-sozlerin-tamami
http://www.sarki-sozleri.net/ismail-turut-plan-yapmayin-plan
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başarmışlar, denebilir!..

İşbaşaran, götürüldüğü Beyoğlu Emniyet Müdürlüğü’nden çıkışında ve Çağlayan Adliyesi’nin
girişinde; “Hepimiz Tayyib’in askerleriyiz” şeklinde slogan atan bir grup tarafından linç
edilmek istendi!.. Bu olaydaki birinci ilginçlik, saldırganların ellerindeki döviz ve pankarataları
o anda değil, önceden hazırlanmış olduklarıdır. İkinci ilginçlik; Feyzi İşbaşaran’ın emniyete
götürüleceğinin saldırganlara haber verilmiş olmasıdır!.. Üçüncüsü avukat kılıklı bir
militanın, karakol içerisinde İşbaşaran’ı yumruklamasıdır. Dördüncü ilginçlik ise, polisin
saldırganların hiçbiri hakkında işlem yapmamış olmasıdır… İyi iş çıkartmışlar!..
AKP GİDİYOR MU?

Bedelli askerlik yasa teklifine son anda, yaşı ne olursa olsun çürük raporu alanlar da
eklendi.

18.000 TL ödeyecek olan “çürük”ler de yasadan yararlanacaklar! Bu maddenin sahte çürük
raporu alanlar için eklendiği tartışmasızdır. AKP hükümeti, asker kaçaklarından sonra, sahte
çürük raporu alanları da kayıran yasayı çıkartmakla, aynı zamanda iktidardan gidişinin
yaklaştığını da kabul etmiştir. Belli ki, gelecek hükümetlerin sahte çürük raporu alarak
askerlikten yırtanlardan hesap sormasının önünü kesilmek istenmiştir. Bu “kişiye özel”
düzenleme ile “çürük” kişilerin AKP grubu üzerinde ne kadar etkili oldukları da ortaya
çıkartmıştır. Gerçek çürük raporu alan kişiler, zaten askerlik hizmetinden muaftı. Ne diye bir
daha 18 bin lira versinler?.. Demek ki işin içerisinde iş var, her şey görüldüğü gibi değildir!..

“ESET” DÜŞMANLIĞI YAPAYDIR

Hükümetin Suriye’ye bir kara harekatı yapılması için bütün imkanlarını seferber etmesi, salt
“Eset” düşmanlığı ile açıklanamaz. Erdoğan’ın dediğine göre 1,5 milyona ulaşan mültecilere
yaptığımız parasal yardımlar 500milyon doları aşmış. Diğer ülkelerden gelen destek 200
milyon dolar civarında kalmıştır. Esat iktidarda kaldıkça, Türkiye’nin mülteciler için
harcayacağı para daha da artacaktır. İşin içerisinde para girince, AKP’nin gözü karadır.
Parasızlık yüzünden memur maaşlarına, enflasyon oranındaki artışı yapamayan hükümet,
1150 odalı kaç“Ak Saray”ı da bitirememiştir… İş kazalarındaki en basit önlemlere dahi para
ayırmayan hükümet, yine parasızlık yüzünden çözümü madenleri yandaşlara peşkeş çekmekte
bulmuştur. Ağustos ayı verilerine göre, işsizlik yüzde 10‘u aşarak, işsiz sayısı 3 milyona
dayanmıştır…(3) 3
Seçimler yaklaşıyor. Hükümetin öncelikle işsizler ordusunun gönlünü alması gerekir. O da
daha çok makarna, bulgur ve kömür dağıtılması ile mümkün olabilir. Belki biraz da para
lazım olabilir. “Milletin sarayı”nı bitirmek için kim bilir kaç lira daha gerekir? Bir önceki bedelli
askerlikten toplanan paralar, güya şehit ailelerine dağıtılacaktı. Dağıtılmadı ne dağıtılmadı,
bugünlerde gaziler, belediye otobüslerinden tekme tokat aşağıya atılmaya başlandı. Zorunlu
Deprem Sigortası’ndan toplanan paralar da amaç dışı kullanılmış. 2003 yılından bugün kadar
özelleştirmelerden elde edilen 61.2 milyar dolar (4) 4 uçup gitmiş. Başbakanlık bütçesinden
2003 ile 2014′in ilk altı ayını kapsayan dönemde “Gizli Hizmet Gideri” adı altında, örtülü
ödenekten harcanan para, 6 milyar 424 milyon 190 bin liraya ulaşmış… Erdoğan kendisinden
önceki 4 başbakanın 10 yılda harcadığı paranın 20 katından fazlasını harcamış… (5) 5
Denetimsiz olarak kullanılan bu paralar nerelere harcanmış bilen yok!
Bu işlerin sorumluları bir gün hesaba çekilecek olursa ne diyecekler?

En kolay açıklama, savaş bütçesi ile olur. Kaç bomba atılmış, ne kadar mermi harcanmış, kaç
sorti yapılmış kimse bunların hesabını tutamaz! Şehit cenazelerinin geldiği bir ortamda, doğal
olarak kahramanlık türküleri söylenecektir. Böyle günlerde para hesabı yaparak

http://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/421692–issizlik-yuzde-10-1-oldu
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/27647811.asp
5 http://sozcu.com.tr/2014/gundem/ortulu-odenek-harcama-rekoru-yine-erdoganda-566933/
3
4
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maneviyatımızı zayıflatanlar hain ilan edilirler! Ogünler, Yasinler adamı linç ederler!.. ABD
ve AB’nin çıkarına olan kirli bir savaşta, küresel güçler de keselerinin ağzını açabilirler…

Savaş bütçesi içerisinde bütün “yolsuzluk ve hırsızlıklar” kaybolup giderler… Bu yüzden
AKP, sonuna kadar “Eset düşmanlığı” yapmak zorundadır. ABD ve NATO işin içerisine
girmeden, savaşı başlatmak ise öyle kolay değildir. Erdoğan için kurtuluşu yolu gibi gözüken
Suriye’ye karşı bir kara savaşı, Obama’nın sonunu getirebilir…
KARŞIDEVRİMİN EN ÖNEMLİ ARACI DERSİMLİ KEMAL OLMUŞTUR!

AKP karşıdevrimini adım adım gerçekleştiriyor. Atatürk ve İnönü’yü itibarsızlaştırmadan
bu iş başarıya ulaşamaz. Bu konuda iktidarın en önemli taşeronu Kemal Kılıçdaroğlu’dur.
Atatürk’ün CHP’sinde Atatürkçülere karşı başlattığı savaşta önemli ölçüde yol almıştır. Devlet
kuran partiyi Cemaat’in kargo şirketi haline getirdiler. Eski Grup Başkanvekili Emine Ülker
Tarhan’ı partiden ayrılmaya mecbur bıraktıktan sonra, utanmadan “Partinin kurumsal kimliğine
zarar veriyordu” dediği eski Genel Sekreter Süheyl Batum’u da ihraç ettirdi. Şimdi de
“Atatürk’ün CHP’si değiliz” diyor. (6) 6 TSK’ya kurulan kumpas sonucu açılan Ergenekon ve
Balyoz davalarına “Ordu darbecilerden temizlensin” diyerek pasif destek veren bu
utanmaz adam, “F Tipi”ni “mazlum” olarak ilan etmiş ve başlatılan operasyon için “Yaşanan
süreç darbe sürecidir” (7) 7 diyerek kol kanat germiştir!..

Dersimli Kemal’in iktidara gelme iddiası hiç bir zaman olmadı. Zaten kendisine verilen
görev: AKP’ye karşı örgütlü muhalefetin oluşmasını engellemekti. Bunu da hakkıyla yaptı. CHP’yi
6 ok‘tan uzaklaştırdı, tipik bir Alevi ve Kürt partisi haline dönüştürdü. Kim ne derse desin, bu
dönemin en önemli siyasi figürü Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Bazen karşı gelerek bazen de
pasifdestek vererek, AKP’nin yolundaki taşları hep o temizlemiştir. Düşünebiliyor musunuz bir
“lider”, hükümet üyelerinin kuşkuya yer vermeyecek kadar açık olan yolsuzluklarını dile
getirdiği için her geçen gün biraz daha halk desteğini kaybediyor! İşte o adam, kişiliği
güven vermeyen, dürüstlük cilasıyla cilalanmış Kemal Kılıçdaroğlu’dur… Bu yönüyle siyaset
tarihinde bir ilktir. Recep Tayyip Erdoğan, “Kaburgalarında ateş bir yürek yerine idare
lambası yanan” bu adamın sayesinde, hem karşıdevrimi önemli ölçüde başarmış hem de
eylemli olarak başkanlık sistemine geçmiştir…
***

6
7

http://www.aydinlikgazete.com/politika/kemal-kilicdaroglu-ataturkun-chpsi-degiliz-h58568.html
http://www.aydinlikgazete.com/turkiye/kemal-kilicdaroglu-f-tpine-kalkan-oldu
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YURTTAŞLARIN ÜLKESİNDE!..
İmar rantının merkezi Şişli’de; İnönü’nün torunu Hayri ile eski belediye başkanı Mustafa
Sarıgül’ün oğlu Emir arasındaki kavga, gizlenemez boyutlara tırmanınca, Tunceli Milletvekili
Hüseyin Aygün bile çileden çıktı. Aygün, Dersimli Kemal’i şu sözlerle eleştirdi: “Eee,
İstanbul belediye başkanlıklarını bir kişinin aile şirketi olarak dağıtırsan olacağı budur.
Halka
ve
emeğe değil, sermayeye yüzünü dönersen sonuç budur. Siyasette ‘Beykoz
Konakları’nda karar alırsan, Sarıyer’de ‘Zekeriya Villaları’na işte böyle mahkumolursun”…

Bu sözler, her şeyi açık seçik anlatıyor. Ne bir şey eklemeye ne de yoruma ihtiyaç var!..

Düşünce dünyasının haritası yukarıya çıkartılmış bir aciz adam, Adana Bölge Toplantısında
“Parti içi demokrasi”den ne anladığını anlatıyor:

“Önseçim istiyoruz” diyen partiliye, “Bu arkadaş CHP’li değil, AKP militanıdır herhalde…
Kimseye bu partide kişisel şov yaptırmayacağım” diyecek kadar kendini kaybetmiştir!..

Anlaşılan bundan böyle, CHP’de “önseçim” isteyenler, AKP militanı olarak muamele
göreceklermiş!.. Mesela ben, hala ısrarla önseçim istiyorum!..
Küresel güçlerin Atatürk’ün partisine itekleyerek soktuğu bu adam, İzmir Bölge Toplantısında
ise “Militan” ve “üye” tanımı yaptı. Üyelere hak ve yetkilerini hatırlattı:

“Birbirimizi eleştirmekten bir şey yapamıyoruz. Elimize ne geçecek? Parti militanı gibi
olmalısınız. Parti militanlığı, her koşulda partisini savunmaktır. Parti militanı, eğri
olduğunu bilse bile, yanlış olduğunu anlarsa dahi partisini savunur. Parti üyesinin herhangi
bir yurttaş gibi konuşma hak ve yetkisi yoktur. Onun görevi parti programı, kurultay kararları,
tüzükler, genel başkan söylemidir. Ona uyacak, uymuyorsa ayrılır gider…” dedi…
Genel Başkan, üyelere “eğri” ve “yanlış” şeyleri savunmalarını öğütlüyor. Yanlış ve eğri
şeyleri savunacak olduktan sonra sana ne gerek var, AKP’yi savunuruz! Onlar senden eğri
değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaptığı militan değil, “kapıkulu” veya “uşak”
tanımlamasıdır… Bu tanıma da küresel güçlerin karşısında en uygun düşen adam kendisidir…
CHP Genel başkanlığı görevine gelebilmek için desteğine ihtiyaç duyduğu güçler, bizim için
düşmandır. Ne o güçlere boyun eğeceğiz, ne de kendisine değer vereceğiz… Ayrılıp gitmeye
gelince, önünde sonunda bu partiden defolup gidecek olan, halkı partisinden kovanlar
olacaktır… O günler yakındır!.. Lakin, hainlerin güçlenmemesi için onlardan oydesteğini de
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çekmek şarttır!..

Alternatif vardır ve her zaman olacaktır. “Eski partimize oy verelim, aman bu sefer de
bölünmeyelim” gibi duygusal sözlerin ne zamanıdır, ne de geçerliliği vardır!..

Samimi eleştiri yapan partilileri, partiden kovacak kadar aklını kaybetmiş bu genel başkan,
Diyarbakır Bölge Toplantısında; “CHP çözüm sürecine karşı değil” diyerek, PKK’nın siyasi
uzantısı HDP’den farklı düşünmediğini de açıklayıvermiştir… Dersimli Kemal, belli ki Türk
Ordu’sunun savaşmadan PKK’yateslim olmasını istiyor. Başka türlü tatmin olması da zaten
imkansız görünüyor. Ancak o zaman, hain dedesi Seyit Rıza’nın intikamını almış olacak… Bu
yüzden. “güvenlik ve terör sorunu” olduğu tartışmasız olan PKK’nın, toplumsal bir sorun
olarak kabul edilmesi için habire mesai harcıyor…

Dersimli Kemal: “Adı ne olursa olsun ortada bir gerçek var. 30 yıldır devam ediyor mu, evet
ediyor. CHP olarak söyledik, bu sorun güvenlik önlemleri ile çözülemez dedik… Akan kan
yetmedi mi hala?…” diyerek, etkisi iyice azalan “analar ağlamasın” edebiyatını, çözümsüzlük
ve “akan kan” edebiyatı ile süslemeye çalışıyor!..

Abdullah Öcalan’ın Kemal’i ile eş zamanlı olarak; CHP’yi ana muhalefet partisi olmaktan
çıkartıp, PKK’nın taleplerini dile getirmekle görevli birimi haline dönüştüren Sezgin Tanrıkulu,
TBMM Başkanlığı’na “Toplumsal Mutabakat Komisyonu” ve “Ortak Akıl Heyeti”
kurulmasını öngören bir yasa teklifi vermiş. Teklife göre, TBMM’ndeki dört partiden ikişer
kişi “Toplumsal Mutabakat Komisyonu’nda yer alacakmış, ayrıca 4 parti, ayrıca 3‘er kişi
seçerek “Ortak Akıl Heyeti”ni kuracaklarmış. Kararlar dörtte üç oy çokluğu ile alınacak tabi…
Ne kadar akıllılar değil mi? AKP+CHP+HDP ittifakına, MHP’nin itiraz etme olasılığını bile
düşünmüşler!..
Böyle şeyler yaşadığımız için diyoruz ki: Atatürk’ün Türk gençliğine emaneti olan
Cumhuriyet tehlikede, Cumhuriyet Halk Partisi de işgal altındadır. CHP’deki bu işgal
kırılmadan, ülkedeki gizli düşman işgalini kırmak olanaksızdır!..

Türk halkı için “vatan borcu” olan o kutsal “askerlik” kavramı, “bedelli askerlik” uygulaması
ile “Balyoz Davası”ndan daha ağır bir darbe yiyeceği kesindir. Onarım kaç yıl sürecek o belli
değildir. Türkiye’de askerlik artık bir “iş” gibi görülmeye başlanacak. Hükümet ve muhalefet,
Türk askerini, Sorus‘un istediği gibi “ihraç ürünü” haline getirmeye çalışıyor…

“Asker kaçakları”na da gün doğuyor tabii. Hem askerlik yapmaktan kurtulacaklar, hem de
askerlik hizmetinin karşılığı olarak belirlenmiş bedeli, yine vatandaşın mevduatlarından
bulacaklar. Bu arada zedelenmiş itibarları da iade edilmiş olacaktır. Onlar için bundan
böyle; “asker kaçağı”, “korkak”, “bencil” gibi nitelemeler kullanılamayacak… Bankalar
keselerinin ağzını açmış; tüketici kredisi gibi “askerlik kredisi” almak isteyenleri bekliyor…

Birkaç yıl önce, “Vicdani Ret” görüşünü savunan Y-CHP, “bedelli askerlik” uygulamasını
duyunca, sevincinden neredeyse havalara uçacak… Bir ara “profesyonel-paralı askerlik”
ihanetini savunan Kılıçdaroğlu, bugünlerde Türk Ordusu’nun toptan terhis edilmesi anlamına
gelecek sözler ediyor…

Kılıçdaroğlu, bedelli askerlik uygulamasından “Yoksul da bedelsiz yararlanmalı” demiş…
Yani paralı olandan alınsın, olmayanlar para vermeden askerlik hizmetini yapmış sayılsın,
demek istiyor… Bu saçma sapan sözler, Türk Ordusu’nun terhis edilip, dağıtılması ile eş
anlamlıdır!.. Allah’tan onu dinleyen şakşakçılarından başka kimse kalmadı!..

Paralı-profesyonel askerlik fikri de haince düşünülmüştür… Bu şekilde, göbekten hükümete
bağımlı hale getirilecek olan ordu, aynı zamanda NATO’ya da bağımlı
halde
tutulacak!..
Türk
Silahlı
Kuvvetleri,
başlıca
görevi
olan vatanı korumak ve kollamaktan
kopartılıp, küresel güçlerin bölgedeki vurucu gücü olarak kullanılacaktır! Bu güçlerin
CHP’nin başına getirdiği Kılıçdaroğlu’nun “Yoksulluk edebiyatı” ile savunduğu fikir budur
işte…
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Yeni CHP, her zamanki gibi, AKP’nin yolundaki taşları temizlemekle görevli olduğunu bir
kez daha göstermiştir…
***

Bir cümle ile söylemek gerekirse; Türk insanının temel sorunu, “yurttaş hakları”nı
mücadele ederek elde etmemiş olduğu için, hak ve ödevlerinin neler olduğunu bilemiyor
olmasıdır…

İnsafsız siyaset esnafının, “itaat kültürü” ile besleyip, din-iman çubuğu ile güttüğü bizim
gibi toplumlar, kolay kolay “tebaa” olmaktan kurtulup, “yurttaş” olamazlar!..

Mütegallibe, 1 yurttaşların çoğunlukta olduğu toplumlarda; rahat çalışma alanı pek bulamaz.
Çünkü, yurttaşa kimse din veya mezhep kurallarını dayatamaz!.. Yurttaşların ülkesinde,
kimse halktan toplanan vergileri çalamaz!
Yöneticiler,kamu

kaynaklarını yandaşlarına yağmalatamazlar!

Yurttaşların ülkesinde; insanların inançları, dini duygu ve düşünceleri, dince kutsal sayılan
değerleri, istismar edilipsömürülemez! İnsanları yurttaş olan bir ülke; hiçbir şekilde,
sahipsiz ve savunmasız bırakılamaz! Hiç kimse, askerlik hizmeti gibi kamu hizmetlerinden
muaf tutulamaz! Yurttaşların ülkesinde, kimse düşmanla işbirliği içerisine girip de üstüne
yatamaz, cezasız bırakılamaz! Geçmişlerine ihanet içerisinde olanlar bile, yurttaşların
ülkesinde rahat uyuyamazlar!..
Yurttaşlar, ödevlerini bilir ve haklarını ararlar!..

Haksızlığa uğradıklarında ise itiraz ederler, ses çıkartırlar!.. İtiraz, yurttaşlara özgü bir davranış
şeklidir!..

“Biat kültürü” ile yetişenlere “tebaa” denilir. Tebaa, haksızlıklar karşısında; susar, oturur,
kaderine razı olur… Böyle insanlar, her türlü işbirliğine açıktırlar ve sadece kendi
menfaatlerini düşünürler. Yeri geldiğinde, düşmanla işbirliği içerisine girmekten çekinmezler.
Küçük çıkarlarını korumak içinsatamayacakları değer yoktur. Memleketin anasını asıl
ağlatanlar, böyleleri içerisinden çıkar…
Yurttaşların ülkesinde, yurttaş oyunu takip eder, sırası geldiğinde hesap sorar…
Yurttaşlara kimse kendisini “kurtarıcı” olarak pazarlayamaz…

Yurttaşın
karşısında
bir
yukarıdaki gibi konuşamaz!..
***

1

genel başkan: haddini aşamaz, önünü

Mütegallibe: Zorba. Hak ve hukuka hürmet etmeden geçinmek isteyen.
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ilikli tutar ve

ORDU TERHİS EDİLSİN!..
Abdullah Öcalan’a TAHSİSLİ “Sayın” sözcüğünü uzun süredir kullanamıyorum… Hiç
kusura bakmayın ama “Sevgili” diye de hitap edemeyeceğim size.)
Pek Sevimli DENİZ BAYKAL VE ÖNDER SAV;

En sonda söyleyeceğimi sözleri baştan söylüyorum: İkinizin de Allah de belasını versin!..
TBMM‘nde görev yaptığınız sürece, aldığınız maaşlar zehir-zıkkım ve haram olsun!..

Belki bu dünyada yaptıklarınızın hesabını sorma fırsatı bulamayız ama öteki dünyada iki elimiz
yakanızda olacak!..

Haberiniz olsun!..

Siz ki, aşağıdaki sözleri söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Başkanlığı’na getirilmesine
destek verdiniz, size hakkımızı helal etmeyeceğiz…

Dersimli Kemal, bedelli askerlik çıkınca:

“Durumu iyi olan askere gitmeyecek iyi olmayana ‘haydi nöbet tutmaya’ diyeceksin. Bunu kabul
etmiyoruz, reddediyoruz. Bedelliyse bedelli. Amayoksulun çocuğu bedel ödemeden bundan
yararlanmalı” demiş…
Bakınız:

http://www.chp.org.tr/

http://www.turkiyegazetesi.com.tr/politika/211485.aspx

Varsıllar her zaman olduğu gibi bedel ödeyerek yine askerlikten yırtacaklar! Bunu anladık. Peki,
yoksullar bedel ödemeden nasıl bundan yararlanacaklar?
“YOKSULUN ÇOCUĞU DA BEDEL ÖDEMEDEN BUNDAN YARARLANMALI” diyor hazret…

Türkçesi: Kılıçdaroğlu diyor ki, yoksulun çocuğu bedel de ödemesin askerlik de yapmasın.
Başka anlamı olabilir mi bu sözlerin?

ORDUNUN TOPTAN TERHİSİNİ İSTEMEKLE EŞ ANLAMDADIR SÖZLERİ!..

Yemin ederim, “VİCDANI RET“çiler bile bu çapsız adamdan daha mantıklı!..
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Hatta PKK‘lılar dahi, Kılıçdaroğlu’ndan daha akıllı görünüyorlar! Onlar, Kürt gençlerinin askerlik
yapmamasını değil, dağda PKK emrinde askerlik yapmasını savunuyorlar!..
VE SİZ;

GAFLET, DALALET VE İHANET İÇERİSİNDEKİ KURULTAY DELEGELERİ; UYUMAYA DEVAM
EDİN!..

CUMHURİYET DEĞERLERİNİ İNKAR EDEN VE HER BULDUĞU FIRSATTA BUNLARA İHANET
EDEN, BU UFUKSUZ VE GÜVEN VERMEYEN ADAMI, BİR KEZ DAHA ATATÜRK’ÜN PARTİSİNİN
BAŞINA GETİRDİNİZ! ÖYLE Mİ?…
Şimdi hangi yüzle halktan oy isteyeceksiniz?..

Siz de tarihe, kara topraklar altında yatan Kuvayi Milliye şehitlerine ihanet eden aymazlar olarak
geçeceksiniz…
Özellikle de Deniz Baykal ile Önder Sav;

Kılıçdaroğlu konusunda halkı ASIL yanıltan sizlersiniz!..

YAPILANLARA SES ÇIKARTMAYARAK, ONA DOLAYLI DESTEK VERDİNİZ… PUSUDA
BEKLEYEREK, ÜLKENİN UÇURUMA YUVARLANMASINI SEYİR ETTİNİZ… BÖYLE GİDERSE,
DERSİMLİ KEMAL’İN ÖNSEÇİM YAPMAYACAĞI DA KESİN!..
YÜZDE 15 GENEL MERKEZ KONTENJANINI KULLANDI MI, ZATEN CHP‘NİN ALABİLECEĞİ
BÜTÜN MİLLETVEKİLLERİNİ O BELİRLEMİŞ OLACAK!…
BUNDAN BÖYLE KİMSE, İKTİDAR FİLAN BEKLEMESİN!..

2015 SEÇİMLERİNDE YENİ 80 SEZGİN TANRIKULU İLE MECLİSE GELMEZSE, GELİN YAKAMA
YAPIŞIN.
ÖZÜR DİLEYECEĞİM VE BİR ŞEY BİLMEDİĞİMİ KABUL EDECEĞİM!..
***
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YENİDEN YORUMLAYARAK İNKAR…
İşçi Partisi, ”Atatürk”de birleşelim” teklifini ortaya atınca, Kılıçdaroğlu paniğe kapılmıştı.
TGB‘nin “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganına karşı, alelacele ”Mustafa Kemal’in
yurttaşlarıyız” sloganını geliştirdiler. Besbelli askere ve asker olmaya kökten karşıydılar!..
Başarılı olamadılar tabi. CHP tabanınıküstürmek işlerine gelmiyordu. Dersimli Kemal, bu
yüzden Bağdat Caddesi’ndeki Cumhuriyet yürüyüşünde, 37 kez “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”
diye bağırmak zorunda kaldı…(1) 1

İşçi Partisi, bugünlerde “Altı Ok’ta (*) birleşelim” çağrısını yapıyor. Bu öneriden sonra da
PKK’ye göz kırpan “Öcalan’ın Kemali”nin yine ödü kopuyor… Atatürk’te birleşemeyen Yeni
CHP’nin, Altı Ok’ta birleşmesi imkansız gibi bir şey..
Y-CHP’nin asli görevi: Altı Ok’u yeniden yorumlayarak, ortadan kaldırmaktır. Dersim yalanları
ile Atatürk ve İnönü’yü katil ilan edip, itibarsızlaştırmaktır…

ABD’nin Ortadoğu’da dilediği gibi at koşturmasının önündeki en büyük engel TSK‘dır. TSK
ise, gövde olarak tıpkı CHP gibi, Atatürk ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır. Yönetim
kademelerine işbirlikçiler getirilmedikçe, bu iki engelin aşılması olanaksız gibidir. Bunu çok
iyi bilen küresel güçler; TSK’yakumpas, CHP’ye de kaset operasyonu düzenlediler…
Bu gerçeği görüp, kabul etmeden, yapılacak olan analizler hiçbir işe yaramazlar!..

ABD’li askerlerin başına çuval geçirerek, Süleymaniye’nin intikamını alan TGB’li gençlere kol
kanat geren İşçi Partililer olmasaydı eğer, bazı temel kavramları yorum yoluyla genişleterek
sulandırmak çok kolay olacaktı!..
İşte bu nedenlerle Y-CHP, enerjisinin çoğunu yeni kadroları ile Altı Ok’u yorumlamaya
ayırmıştır:

Çok kötü şekilde istismar edilip kullanıldıkları için, Y-CHP’de kısa süre içerisinde yıpranan
kadroların yerine, yenileri alınarak vitrin güncelleniyor. Bu şekilde Y-CHP’nin ömrü de
uzuyor tabi…
Şimdi görev sırası; Genel Başkan Yardımcılığına getirilen Selin Sayek-Böke’ye geldi. Hanımefendi,

1

http://www.dha.com.tr/kadikoyde-buyuk-cumhuriyet-yuruyusu_791449.html
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”Türkiye’nin bunalımdan çıkış yolunun güler yüzlü liberalizmden geçtiğini” söyleyerek,
CHP’nin Altı Ok’unun “Devletçilik İlkesi“ni yeniden yorumlamaya çalışıyor!..

Önceki haftalarda, tetikçilerine Peygamber soyundan geldiğini söyleterek, bir “Seyit”
olduğunu iddia eden Dersimli Kemal, ”Türkiye’de laiklik tehlikede değildir“, “Türbanı biz
çözeriz” diyerek, ”Laiklik İlkesi“niyeniden yorumlamaya kalkışmıştı!..

Son cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Ekmeleddin’i “çatı adayı” göstererek, halkı sandık
dışında bırakan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın birinci turda seçilmesinden, yine halkı sorumlu
tutuyor. Adeta sürgün cezasına çarptırılan CHP tabanı, Yeni CHP yönetimin, ”halk iradesi” ile
alay etmesine bir türlü alıştırılamıyor. ”Halkıçılık İlkesi” de bu şekilde yeniden yorumlanıyor!..

“Milliyetçilik=Ulusalcılık İlkesi” ise, aylar öncesinden Genel Başkan Yardımcısı Rıza
Türmen tarafından, “Hem ulusalcı hem solcu olunmaz” diyerek, yeniden yorumlanmıştı!
PKK açılımına “açık çek” yazarak, ulus devleti gözden çıkartan Y-CHP’nin Genel Başkanı
Dersimli Kemal, KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu’nun: “AKP’nin tutuklamalarına
karşı, halka karşı suç işleyen askerleri, polisleri ve kaymakamları tutuklayacaklarını”
söylemesi üzerine; ”Asıl açılımı biz yaparız” şeklinde karşılık vererek ve MİT‘in
ulusalcılar üzerinden CHP’ye operasyon yapabileceğini iddia etmiş ve “Milliyetçilik İlkesi“ni
yeniden yorumlamıştır!..
Yeni CHP’nin parlatılmış Genel Başkanı Dersimli Kemal, egemenliğin ve iktidarın
kaynağını, halkta arayacak yerde, Amerikan elçileri ile otel odalarında baş başa gizli
güçlerde
aramaya
devam
ediyor.
Bu
şekilde
görüşmeler yaparak, küresel
“Cumhuriyetçilik İlkesi“ni de yeniden yorumluyor!..

Atatürk’ün partisini kaset operasyonu ile ele geçiren Dersimli Kemal ve TESEVCİ
arkadaşları, baştaGülen Cemaati olmak üzere, karşı devrimcilerle kol kola girip, yıllarca “Ordu
darbecilerden temizlenmeli” mavalını okuyarak, Türk Ordusu’na kurulan kumpasta rol
almışlardır. Atatürk Devrimleri’nin en önemlisi kabul edilen Öğretim Birliği Yasası’nı
kaldıran yasaya da karşı çıkmamışlar, işin sadece ihale bölümleri ile ilgilenmişlerdir. Şimdi de
“Anadilde eğitim“i savunarak, “Devrimcilik İlkesini“ yeniden yorumlamaya çalışıyorlar!..
Anlaşılıyor ki, küresel güçlerin Türkiye’deki memurlarına verdiği yeni taktik: Reddedilmesi
imkansız gibi duran kavramları, yeniden yorumlayarak sulandırmaktır!..
Bakalım ne kadar başarılı olacaklar!..

(*) Yeni CHP’nin yorumlayarak sulandırmak istediği Altı Ok’tan neleri anlamak gerekir?

İşçi Partisi’nin gelin üzerinde birleşelim dediği Altı Ok:Bir bütün olarak, siyasi kimliğimizin,
ideolojimizin ve parti programımızın tarihsel en güçlü dayanağıdır. Tam bağımsızlık tutkumuzdur.
Halkın iradesine,yurttaşın özgürlüğüne ve modernleşmeye dayalı çağdaş bir toplum olma iddiamızın,
Cumhuriyet-Laiklik-Demokrasi altın üçgenini korumaya ve geliştirmeye yönelik kararlığımızın
kaynağıdır. Emperyalizme,kurulu düzenin yanlışlarına, eşitsizliğe, sömürüye ve her türlü imtiyazlara baş
kaldırımızdır. Uluslaşma sürecinin, Laik Cumhuriyet yapılanmasının, çağdaşlaşma hedefinin,
Aydınlanma Devriminin sürekliliğinin ifadesidir…
Cumhuriyetçilik İlkesi
Egemenliğin kaynağını ulusta bulan anlayıştır. Saltanat kavramının yıkılması ve milli iradeye dayalı
devlet düzeninin gerçekleşmesidir. Tebaanın yerini yurttaşın almasıdır…
Milliyetçilik İlkesi (Moda deyimiyle Ulusalcılık)
Irk, köken, din, mezhep, bölgecilik, kavimcilik anlayışının ulusal düzeyde aşılmasını ifade eder.
Ülkenin sorunlarının çözümüne ırk temelinde değil yurttaş temelinde yaklaşmayı esas alır.
Türkiye’ninbölünmesine ve parçalanmasına yönelik tüm düşünceleri kesinlikle reddeder. Milliyetçilik
anlayışımız;çoğulculuğu ve tüm yurttaşların hukuk önünde eşitliğini benimser. Bütün vatandaşların
ülkenin sahibi olduğu anlayışıdır. Bu anlayış, Devletin tüm etnik kimliklere eşit mesafede durmasını
öngörür. Bireysel Kültürel Haklara Saygı İlkesini savunur. Tüm yurttaşların birliğinin ve güvenliğinin,
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ülkeninbağımsızlığının ve egemenliğinin, Türkiye toprakları ve halkı ile bütünlüğünün koşulsuz olarak
korunmasını öngörür…
Halkçılık İlkesi
Siyasal meşruiyetin temelinin halkın iradesi olduğunu kabul etmektir. Sahipsizlerin sahibi olmaktır...
Devletçilik İlkesi
Devletin halka hizmet için yapılanmasını, katılımcı yönetimi ve demokratik hukuk devletini öngörür.
Yurttaş Devlet için değil, Devlet yurttaş için anlayışının yaşama geçirilmesidir. Piyasaların hata
yapabileceği gerçeğinden hareketle, Devletin düzenleyici ve denetleyici rolünün önemini kabul
etmektir…
Laiklik İlkesi
Din ve Devlet işlerinin birbirinden ayrı tutulmasıdır. İnanç ve vicdan özgürlüğünün omurgası, toplumdaki
farklı inançların barış içerisinde birlikte yaşamalarının önkoşulu ve güvencesidir.Cumhuriyetin,
demokrasinin,ulusal bütünlüğün ve iç barışın temel değeridir. Devletin ve kurumlarının, toplumun,
hukukun ve eğitimin laik olması, asla ödün vermeyeceğimiz temel kuraldır. Laiklik ilkesinin temel
amacı; aklın özgürleşmesidir. Siyasetin dini istismar etmesine kesinlikle karşı çıkmaktır. Ne dinin
siyasallaştırılması ne de siyasetin dinselleştirilmesi kabul edilemez. Devletin din ve inançlar karşısındaeşit
mesafede durmasını ifade eder. Anayasamızın değiştirilemez ve vazgeçilemez hükmüdür…
Devrimcilik İlkesi
Ülkemizi kurtarıcısı ve Devletimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti
kurarak başlattığı çağdaş medeniyeti hedefleyen kökten değişim sürecinin devam ettirilmesidir. Çağı
paylaşmadır, geleceğe atılımdır. Gençliğin enerjisini ve dinamizmini, değişimin itici gücüne
dönüştürmek,gençliğin değişim ve yenilik vizyonunun topluma aşılanmasıdır...
(Bu bölüm, CHP Programı’nın 11-17. sayfalarından özetlenerek aktarılmıştır. Aşağıdaki bağlantıyı
tıklayarak ilgili sayfalara ulaşabilirsiniz.)

CHP_Program.docx
CHP Program pdf
***

73

CHP İLÇE BAŞKANI’NA YANIT VERİYORUM !..
Anadolu Partisi’ne verdiğim destek üzerine; bana “Biraz daha bekle, belki ‘Trakya Partisi’
kurulur, ona oy verirsin” diyerek sitem etmiş!..

Hocam katıksız CHP’lidir, biliyorum. Küçük bir ilçemizin hala ilçe başkanlığını görevini
yürütüyor; özverilidir, dürüsttür, namusludur… Bundan kimsenin en küçük bir kuşkusu yoktur,
olamaz da…
Lakin bir eksiği var: Hocam Ecevit gibi bir şairdir, ince ruhludur… Siyasette ince ruhlu
olanlar kolay aldatılırlar!..

Akbulut hoca, CHP yönetiminin ihanet içerisinde olduğunu bir türlü kabullenemiyor. Kolay değil
tabi…

Küresel güçlerin TSK’ya kumpas kurabileceklerine aklınız yatıyor da CHP’nin kaset
operasyonu ile ele geçirebileceğine bir türlü inanmak istemiyorsunuz. NATO’ya karşı olan
subayların Ergenekon ve Balyoz davaları ile tasfiye edilmeleri karşısında şaşırıp kalmıyoruz.
Atatürkçü yurtsever subayların neredeyse kül halinde CHP’ye değilde İşçi Partisi‘ne geçmesine
ve hemen hemen tümünün genel başkan yardımcılığı görevini kabullenmesine nedense bir
anlam veremiyoruz…
İnsanın çocuğu gibi benimseyip kolladığı partisinin, bir gün düşman tarafından, üstelik bizim
hainlere işgalettirileceğini sindiremiyorsunuz. CHP’lilerin ezici çoğunluğunun yaşadığı
korkunç travma budur!..

Hocamın ikinci eksiği: Parti içerisinde mücadele ederek, yönetimin değiştirilebileceğine olan
inancıdır. Anadolu kasabalarından durum böyle gözüküyor olabilir. Ama yalın gerçek ne yazık
ki, bunu imkansız kılıyor. Bundan böyle, Y-CHP’de delege yapısını değiştirmek mümkün
değildir ve bu yapıyla da yönetimi değiştirmek olanaksız hale gelmiştir… Nedeni ise çok
basittir: Genel merkez tarafından, kurultay delegelerinin seçimine doğrudan müdahale
edilmektedir. Kılıçdaroğlu, geçenlerde Halk TV’ye çıkıp parti adına “Dersim’de soykırım
yapıldığı“nı savunan eski Tunceli Vakfı Başkanı Gürsel Erol’u bu işle görevlendirmiştir. İl
kongrelerini ne tez unuttunuz hocam!.. Vitrin süsü olsun diye Karayalçın ve Feyzioğlu gibi
bazı isimlerin delegelerin aralarına serpiştirildiğine bakmayın. Öyle birkaç isim, önemli
kararlarda etkili olamazlar…
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Seçimlerin demokratik yapıldığı havasını vermek için, listeye dahil
edilen
tanınmış
kişiler, kullanılıp daha sonra bir kenara atılmaktadırlar. Örneklerini burada saymak istemem.
Şimdi İstanbul İl Başkanılığı için kullanılma sırası Murat Karayalçın’a gelmiştir. O kadarını
söyleyeyim…
Demek istediğim; delege kontrolü Dersimli Kemal’in elindedir ve bir daha aleyhine asla
bozulamaz…
“Partime oy veriyorum” diyenlerin, dolaylı olarak desteklediği bu antidemokratik durumdur ki,
bu döngü işgalcileri daha da güçlendirmektedir…
Sevgili Hocam;

Bana “Biraz daha bekle” diyorsun. Neyi bekleyeceğim hocam? Karşıdevrimin tamamlanmasını
mı? O iş tamam zaten…

Karşıdevrim sürecinde AKP’nin yolundaki taşları temizleyen kimdi? Hadi onu da ben
söyleyeyim bari: Yeni CHP…

Cumhuriyet’in olmazsa olması olan “Laiklik ilkesi“nin içerisini boşaltanı hatırladınız mı?
Anlıyorum söylemeye diliniz bir türlü varmıyor. Onu da ben söyleyeyim: “Laiklik tehlikede
değildir” diyen ve “Peygamber soyu“ndan geldiğini deklere ederek bir “Seyit” olduğunu ilan
eden bir genel başkan. Bu adam Atatürkçü olabilir mi? Cumhuriyet’e sahip çıkabilir mi?
Beni daha fazla konuşturma isterseniz…

Peki, hocam… Prof. Dr. Rennan Pekünlü‘yü biliyorsun. Türbanlı öğrencileri, derse almadı ve
Rektörlüğe rapor etti diye 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ona destek veren bir tek YCHP’li gösterebilir misin? Hadi onu geçelim, kesinleşmiş
yargı
kararı
var
diyebilirsiniz. KCK Eşbaşkanı Sabrı Ok, geçen hafta mahalle aralarına giren Ordu
ve Emniyet mensuplarının tutuklanacağını söyledi. Bu konuda Y-CHP ne söyledi? Ben
duymadım, siz duyduysanız söyler misiniz….
“Haklısın biraz daha bekleyelim” dememi mi istiyorsunuz? Neyi bekleyeceğiz hocam?
GODOT’u mu?..

Belki MİLLİ MERKEZ bir parti kurar ve Meclis dışı muhalefet orada birleşirler de bizim de
oy verecek birpartimiz olur, demek istiyorsan, ona da eyvallah, bu fikrine katılırım… Lakin
kesinlikle Atatürk düşmanları ile bölücülere oy VERMEM. Böyle bir ihanetin içerisine asla
giremem…

Emine Ülker Tarhan Hanım’ın çıkışı son derece yerinde ve saygı değerdir. Emine hanım cesur bir
karar almıştır. Diğer milletvekilleri gelecek kaygısı ile bencilce hareket ediyorlar belli. Hepsinin
ona katılması gerekirdi… Hele de okumuş yazmış bir kadının, baş kaldırısı son derece
yurtseverce kabul edilmelidir. Emine hanım, sadece bu nedenle bile desteklenmeyi hak
etmiştir!.. Kendi geleceğinden başka bir şey düşünmeyen, o kadar erkeğin arasından bir
kadın cesaretle çıkıp, Türkiye’de bir ilki başarmıştır. Bir kadın olarak parti kurmaya kalkışması
da her türlü taktirin üzerindedir. Bir de bu nedenle desteklenmesi gerekir…

Adı Yeni CHP olan parti, artık bizim değildir. Çünkü 6 Ok’u kalmamış parti CHP olamaz. Partiyi
bir operasyonla ele geçirenler, ilk iş olarak temel ilkelerimizi “yorumlayarak” yok ettiler.
Program’ı takmıyorlar bile…
Bugünlerde İşçi Partisi’nin “6 Ok’ta birleşelim” önerisinden vebalı görmüş gibi kaçıyorlar.
Acaba neden? Geçen aylarda “Atatürk’te birleşelim” teklifini duyduklarında adeta ödleri
kopmuştu. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganına karşı, çabucak “Mustafa Kemal’in
yurttaşlarıyız” sloganını koydular. Gençlik Kolları Genel Sekreterini “Dersimli Rıza’yız biz” diye
bağırttılar! Hiç biri tutmadı tabi… Bunları ne tez unuttunuz hocam?

Y-CHP‘liler Atatürkçü değiller. Bu kesin. Bölücülerle işbirliği içerisindedirler, buna Allah’ın
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birliğine inanır gibi inanıyorum…

Bu utanmaz, arlanmaz herifler, Seyit Rıza eşkıyasından bile özür dilediler. Daha
TBMM’nde Atatürk ve İnönü’yü “katil” ilan ettiler... Bunları duymamış olamazsınız!..

dün

“Biraz bekle” derken, her halde bütün bu olup bitenlere rağmen, yine de Y-CHP’ye oy
vermemi beklemiyorsun!..
Size bir soru sormak istiyorum: AKP adını değiştirip CHP yaparsa, isminden dolayı ona oy
verir misiniz?

Ya da CHP, PKK’lıların işgali ile CHP olmaktan çıkar da -bugünkü gibi Yeni CHP adını alırsa- yine
de oyunuzu onlara mı verirsiniz?..
Başka türlü ve açık seçik söylüyorum: PKK’lılara oy verir misin hocam?

Ayn-el Arap’ta (Kobani’de) Türk Silahlı Kuvvetlerinin 40 bin insanımızın katili PKK’nın
yanında IŞİD’e karşı savaşması için tezkere çıkartmaya çalışan Dersimli Kemal’e hala güveniyor
musun?..
O kadar da saf olamazsın hocam!..

Daha yeni Diyarbakır’da: «Asıl açılımı biz yaparız» açıklamasını yapmadı mı? «30 yıldır devam
ediyor mu, evet ediyor» dedikten sonra, «CHP olarak söyledik, bu sorun güvenlik önlemleri ile
çözülemez dedik» demedi mi? Türk halkına yapılan bu çağrının; «PKK’ya teslim olun!»
anlamına gelmiyor mu?
KCK Yürütme Konseyi Üyesi Mustafa Karasu: «AKP’nin tuklamalarına karşı, halka karşı suç
işleyen askerleri, polisleri ve kaymakamları tutuklayacaklarını» söylemiş… Y-CHP’nin
«Kürdistan» kurulmuş anlamına gelen bu sözler karşısında ne dediğini duyan var mı?..

2 ay önce 2 polisin şehit edildiği Bingöl’de Çevik Kuvvet Müdürü’ne yapılan silahlı saldırıyı
kınayan bir Yeni CHP’li gördünüz mü?

Yaklaşan genel seçimlerde PKK’nın uzantısı olan HDP ile yapılmaya çalışılan ittifak, CHP’yi mi
büyütür yoksa HDP’yi mi?
Kılıçdaroğlu kimin hizmetinde belli değil mi? Şimdi söyler misin hocam neyi bekliyoruz?

O sözlerinizle başka bir mesaj vermek istediyseniz o başka. Yani Karadeniz türü mizah
yapmaya çalıştıysan eğer, şakana şapka çıkarır, saygı duyarım. Lakin ben ne yapmak
istediğini, hangi mesajı vermek istediğini tam olarak anlayabilmiş değilim! Sizi de yanlış
anlamak istemem. Lütfen ne demek istediğini açıklar mısın?…

Sevgili hocam!

Sanırım geçen haftaki yazımı da okumamışsın. Hadi senin için bağlantısını koyuyorum. Onu
da oku ondan sonra yine tartışalım.
Ben hep buralarda olacağım!…

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/11/gobegimizi-kesecegiz/
***
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ULUSALCILAR Mİ SOLCU SAĞCILAR MI?..
“Yeni CHP’nin (Y-CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 21 Kasım günü Hürriyet
gazetesinden Onur Konuralp’a verdiği mülakatta:
“MİT’in içindeki bir kanatla beraber CHP içinde operasyon yapmaya çalışıyorlar. Bu tuzağa
da hiçbir CHP’linin düşmemesi lazım. Başta da kendisini ‘Ulusalcı’ olarak tanımlayan
arkadaşların düşmemesi lazım…

MİT’in içinde bir grubun sadece CHP için görevlendirildiğini biliyoruz.
karışıklık çıkarmak ve daha bir sürü başka şey için yapıldı bu görevlendirme…

CHP

içinde

CHP ile ilgili verilen talimatlardan biri şöyle: ‘CHP Alevilerin ve Kürtlerin partisidir’
algısını yerleştirmek için mücadele edecekler, bu çabayı gösterecekler…

Saray olayını gizlemek için Dersim’i gündeme getirdiler…

Ancak birinin de çıkıp CHP’nin görüşlerini anlatması lazımdı, Sezgin Bey anlattı…”
demiştir…(1) 1

Kılıçdaroğlu’nun parti içerisinde en yetkili ve etkili adamı, CIA’nın yan kuruluşu Stratfor’un
705 kod numaralı elemanı, PKK’nın avukatı Sezgin Tanrıkulu’nun CHP’yi karıştırdığını
gizlemek için, MİT’in CHP’yi karıştıracağı ileri sürülerek, ortalığa toz duman üfleniyor!..
Kılıçdaroğlu, yukarıdaki açıklaması ile aynı zamanda Sezgin Tanrıkulu’nun, CHP adına
dilediği özrü de sahipleniyor…

Y-CHP, Muharrem ayında, “aşure partisi” düzenleyen örgütlerine ses çıkartmamakla,
kurumsal olarak “Kürt Açılımı“na açık çek verip, Öcalan’ın sözcülüğünü yapmakla, zaten kitle
partisi olmaktan çıkartılmıştır. Kılıçdaroğlu ekibi Atatürk’ün CHP’sini adeta Kürt ve Alevi
partisi haline dönüştürmüştür… Ulusal istihbarat örgütümüz olan MİT’in, bu konuda algı
yerleştirmesine ihtiyaç kalmamıştır!..
20 Ağustos’da
Türmen:

1

Birgün

gazetesine

konuşan

http://cep.hurriyet.com.tr/detay/27620785
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CHP’yi

dönüştürme

görevlilerinden

Rıza

“Hem ulusalcıhem solcu olamazsınız” (2) 2 diyerek, ulusalcıları solcu olmamakla suçlamıştır…
Kılıçdaroğlu, bu sözleri de paylaştı ki, daha sonra düzeltme yapma gereği duymadı… Tam
aksine, ulusalcı milletvekillerine aba altından sopa göstererek, aday göstermemekle tehdit etti!..
Kılıçdaroğlu, bu iki açıklama ile solcu olarak görmediği “Ulusalcı”ların, MİT içerisindeki bir
kanadınkontrolünde ve bundan böyle gösterecekleri tepkileri de peşinen o kanadın
yönlendirmesi ile yapılacakmış gibi ilan ediyor!.. Bu şekilde, genel seçimler öncesinde YCHP’nin yürürlükteki Program’ına aykırı söylem ve eylemlerinin eleştirilmesinin önünü
kesmek istiyor…
Y-CHP’nin Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt ise, Kılıçdaroğlu’nun verdiği ödevi Erzurum’da yaptı…
CHP İl Başkanlığı’nda düzenlediği basın toplantısında Kılıçdaroğlu için: “Peygamber
soyundan gelen, KureyşanAşireti’nden (3) 3 gelen, dini bütün,
İslamiyet’i
çok
iyi
4
benimsemiş, Seyit soyundan (4) geliyor. Seyit sülalesinden geldiği için de genel başkanımız,
dini bütündür, ibadetini evinde, Allah’a karşı yapar” diyerek,(5) 5 Kılıçdaroğlu’nun yeniden
yorumlayacağını söylediği “laiklik ilkesi“ne gerçekte bağlı olmadığını da vurgulamış oluyor!..

Hazreti peygamberin (kızı Fatıma’nın Ali’den olan) torunlarının soyundan geldiği iddia
edilen Kureyşan aşireti’nin ve bu aşirete mensup Kemal Kılıçdaroğlu’nun Türk
kökenli olmadığını, Arap kökenli olduğunu da bu açıklamadan anlamış bulunuyoruz… Yoksa
Hz Ali mi Türk’tü?..
Bu yeni tartışmalardan; Kılıçdaroğlu’nun mensup olduğu Kureyşan aşireti’nin Dersim İsyanı’nın
baş aktörlerinden olduğunu, Dersim İsyan’ı sırasında; kendi çocuklarını boğarak (6) 6
Munzur’a attıklarını, kadınları ve kız çocuklarını tatlı canlarını kurtarmak için kalkan olarak
kullandıklarını, daha sonra da bu insanlık dışı suçlarını Türk ordusunun üzerine attıklarını
öğreniyoruz…

Dersim İsyanı’nın arkasında dış güçlerin bulunduğu, isyana karışan aşiretlerin
düşmanlarımızın piyonu olduğu bütün kanıtları ile ortaya çıkmış (7) 7 olmasına rağmen,
Kılıçdaroğlu’nun “Ben bu işin mağduruyum” (8) 8 diyerek, bu ihaneti sahiplenmesinin itiraf
olduğuna kuşku yok. Dersimli Kemal’in bu konuda ısrarla ve inatla bilgi kirliliğine devam
etmesini ise, küresel güçlerin kendisine verdiği; CHP’yi bitirme ve Atatürk’ü
itibarsızlaştırma görevinin bir parçası olarak kabul etmek gerekir!..
CHP’li ulusalcı milletvekillerinin genel merkezin insanfız ve akıl almaz baskısı altında olduğu
tartışmasızdır. Büyük olasılıkla önümüzdeki seçimlerde aday da gösterilmeyecekler!..

CHP’nin 6 ok’undan ikisi; demokrasinin olmazsa olmazı “Laiklik ilkesi” ile milli
bütünlüğümüzü sağlayan “Milliyetçilik (Ulusalcılık) ilkesi”, bu bilim ve akıl dışı tartışmalarla
başlatılmış bulunmaktadır…

Bu yüzden, önümüzdeki günlerde çok tartışılacağı anlaşılan “ulusalcılık” ve “solculuk”
kavramlarının ne anlama geldiğini anımsatmak, hafızalarımızı tazelemek gerekir. Bu iki
kavram Rıza Türmen’in söylediği gibi, gerçekte birbiri ile çelişiyor mu?..
Kemal Kılıçdaroğlu, Rıza Türmen ve “Yeni CHP“lilere batan:

Ulusalcılık: Atatürk’ün öngördüğü; tam bağımsızlığı, küreselciliğe ve emperyalizme karşı
olmayı, ulusal sanayinin geliştirilmesini, dışa bağımlılıktan kurtulmayı, devletin temel
kuruluş ilkelerine bağlı kalmayı,emeği savunmayı, ulusal çıkarlarımızı her zeminde

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/hem-ulusalci-hem-solcu-olunmaz-h34971.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kurey%C5%9Fan
4 http://www.ehlibeyt-alevi-seyyitleri.com/47.html
2
3
5

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/146641/_Kilicdaroglu_Peygamber_soyundan_geliyo r_.html

http://www.youtube.com/watch?v=aaZCvMzbGXA
http://www.guncelmeydan.com/pano/dersim-yalanlari-ve-gercekleri-sinan-meydan-t33567.html
8 http://www.chp.org.tr/?p=128819
6
7
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korumayı, ulusal davalardan ve diplomasideki kırmızı çizgilerden taviz vermemeyi ve ülkenin
iç işlerine yabancı devletlerin karışmamasını esas alan siyasi düşüncedir… (9) 9

Solculuk ise: Sosyal eşitsizliği kaldırmak isteyen, maddiyatın ve sosyal adaletin eşit
dağılımını öngören, sosyal eşitsizliklerin sınıfsal nedenlerden kaynaklandığına inanan,
çelişkileri emek düzleminde çözüleceğini savunan ve her türlü sümürüye karşı duran siyasi bir
kavramdır… (10) 10
Görüldüğü gibi “ulusalcılık” ile “solculuk” kavramlarının çeliştiğini söylemek akıl dışıdır…
Tam aksine, solcu olmanın birinci koşulu ulusalcı olmaktan geçer…

Ulusal kurtuluş savaşlarında ulusalcılığın itici gücü ve ilerici niteliği inkar edilemez!.. (11) 11

Maddi varlıkların ve adaletin eşit dağılımı, ancak ve ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin de kuruluş
ilkelerinin başında yer alan; demokratik hukuk devletinde gerçekleştirilebilir… Dolayısıyla
bu iki kavram, bir birini tamamlar…
Programına bağlı kalmayan, söylemlerinde ise; ulusal sanayiyi geliştirme, ulusal çıkarlarını
koruma ve dışa bağımlılığı en aza indirme bulunmayan “Yeni CHP”nin, solcu olduğu iddia
edilemez!..

Küresel sermayenin desteğini alarak iktidara gelmeye çalışan Y-CHP, AKP’nin yedeği
durumundadır ve kötü bir taklitidir denebilir!..
***

http://tr.wikipedia.org/wiki/Ulusalc%C4%B1l%C4%B1k
http://tr.wikipedia.org/wiki/Solculuk
11 http://webftp.gazi.edu.tr/hukuk/dergi/2_14.pdf
9

10
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SOYUNUZ:KATİL VE HIRSIZDIR!..
DERSİMLİ KEMAL CHP’NİN TARİHİ İLE YÜZLEŞİYOR!…

Y-CHP‘NİN DERSİM İSYANI‘NIN SERT BİR ŞEKİLDE BASTIRILMASI NEDENİYLE RESMEN
ÖZÜRDİLEMESİNDEN SONRA;
YILLARDIR “ARŞİVLER AÇILSIN” DİYEREK SANKİ ARŞİVLERDE UTANILACAK BİR ŞEYİMİZ
VARMIŞ GİBİ KUŞKU YARATAN; DERSİMLİ KEMAL VE ARKADAŞLARI İÇİN ARŞİVLER DEAÇILDI!..

Kemal Kılıçdaroğlu’nun mensubu olmakla övündüğü KUREYŞAN AŞİRETİ’ne bağlı KOLAN
AŞİRETİ’nin,(1) 1 Dersim İsyanı’nı jandarma karakolunu basarak başlattıkları ve hiçbir kuşkuya
yer vermeyecek şekilde vatan haini olduklarını gösteren bir belgeyi ibretle okuyacaksınız…
Soysuzlar, askerlerimizi şehit ettikten sonra,veresiye alınan erzaklarını da çaldılar!..

“Hepimiz Seyit Rıza’yız” diyerek öykündükleri ataları, meğer hem KATİL hem de HIRSIZMIŞ!…

Yeni CHP’nin işgalci Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir de utanmadan peygamber soyundan
geldiğini iddia ediyordu…(2) 2

Arap dünyasının bütün işbirlikçileri ve hainleri de aynı soydan geliyor… Soyunuz sopunuz batar
inşallah!..
Dersimli Kemal, yıllardır CHP’nin tarihi ile yüzleşmesi gerektiğini söylüyordu…

BUYURUN! YÜZLEŞİN TARİHİNİZLE…

Sizin utanmaz yüzünüze ben şimdi ne diyeyim!..

Önce dedelerinizin karakoldan çaldığı erzakların bedelini ödeyin. Bu borcu ödeyecek olanların
listesini ben tutacağım. Birinci sıraya Kemal Kılıçdaroğlu’nu, ikinci sıraya Sezgin Tanrıkulu’nu,
üçüncü sıraya Hüseyin Aygün’ü yazıyorum…
Aralık 2014 maaşlarınızdan dedelerinizin borcunu ödeyin bakalım..

Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Başbakan Celal Bayar başkanlığındaki Bakanlar
1
2

http://www.ehlibeyt-alevi-seyyitleri.com/47.html
http://tr.wikipedia.org/wiki/Kemal_K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu
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Kurulu’nun 23.06.1938 tarih ve 2/9112 Sayılı Kararnamesi’nde aynen şunlar yazıyor:
T.C.

BAŞ V E KALE T

Kanunlar Dairesi Müdürlüğü Karar Sayısı :2/9112
Kararname

Tunceli Vilayeti dahilinde Ovacık Kazası jandarma birliğine tabi (Diztaş) karakoluna
02.02.1938 tarihinde Kolan Aşireti tarafından yapılan taarruz neticesinde şehit edilen karakol
komutanı ile 20 jandarma erine ait olup mutaarrızlar tarafından gaspedilen 499 lira
değerindeki erzakın iaşe bedellerinden ödenmek üzere Ovacık Kazası merkezindeki
bakkallardan veresiye olarak alındığı ve bunların Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin
iaşe tertibinden verilmesi mümkün olmayacağı anlaşıldığından, Maliye Vekaleti bütçesinin
masarifi gayri melhuza tertibinden verilmesi; Jandarma Genel Komutanlığı iş’arına atfen
Maliye Vekilliğinin 08.06.1938 tarih ve III83/12/2244 sayılı teklifi üzerine İcra Vekilleri
Heyetinin 23.06.1938 tarihli toplantısında onanmıştır. 23.06.1938
REİSİCUMHUR: Mustafa Kemal Atatürk (imza)

VEKİLLER HEYETİ: (Bakanlar Kurulu) (imzalar)

***
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BAŞVEKİL: Celal Bayar (imza)

GÖBEĞİMİZİ KENDİ ELLERİMİZLE KESECEĞİZ!..
Atatürk’ün partisi CHP‘nin Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekmeleddin’i göstermesi ile yaklaşık
5 milyonseçmen sandık dışında bırakıldı. Çoğunluğu CHP çatısı altında toplanmış olan
Kemalist cephenin ilk esaslı bölünüşü bu seçimdir. Daha sonra, Kemal Kılıçdaroğlu (KK)
Kurultay’ı topladı fakat yenilginin nedenlerini tartıştırmadı. Bir daha seçim olsayine aynı
adayı gösterirdim diyerek halka meydan okudu. Yenilgiden halkı sorumlu tuttu! PKK‘nın
“Özerk Kürdistan“ı kurabilmesinin hukuki alt yapısı olan “Avrupa Yerel Yönetimler
Özerklik Şartı’nı mutlaka getireceğiz, Dersimli Kemalim ben” diyecek kadar ileri gitti. KK ikinci
bölücülüğünü Kurultay’daki konuşması ile yaptı…
Parti Meclisi’ne aday gösterdiği açılımın mimarı ve AKP’nin en önemli bürokratı olan eski
Kamu Güvenliği Müsteşarı Murat Özçelik’i delege içine sindiremeyip çizdi. KK delegenin bu
kararına zerre kadar saygı göstermedi. Çünkü delegeyi o, böyle günler için özenle seçtirmişti.
Tepki gösteremeyeceğinden yüzde yüz emindi. KK Kurultay’da adeta kendi seçimini test etmişti…

Nitekim öyle de oldu. CHP’nin kurultay delegesi konu mankeni yerine konmuştu. Dersimli
Kemal, inadım inat dedi ve Parti Meclisi’nden iki kişiyi istifa ettirerek, açılımın mimarına yer
açtı. ABD’nin en has adamını CHP’nin Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına
getirdi… Üçüncü bölünme de bu noktada yaşandı…
Sıra CHP’yi Dersim İsyanı’nı başlatan KK’nın önderi ve dedesi Seyit Rıza’dan özür diletmeye
gelmişti. Bu defa Y-CHP‘nin gölge Genel Başkanı Sezgin Tanrıkulu’nu sahaya sürdü. Koca CHP’yi
feodal ağa veişbirlikçi hainlerden özür diletti… Bu dördüncü bölünmeydi…

KK boş durmuyordu, kendi yolunda ilerlemeye devam etti. Atatürk’e “Kefere Kemal” diyen
mikro milliyetçi, şeriatçı, gerici Mehmet Bekaroğlu’nu Tanıtım ve Propagandadan Sorumlu Genel
Başkan Yardımcılığı’na getirdi. Bekaroğlu, militan adamdı. Derhal işe koyuldu ve Genel
Merkez’e mesciti açtı. Artık din ve dince kutsal sayılan değerlerin istismarında Y-CHP de
vardı… Türkiye’de şeriat tehlikesi yoktur diyen ekip, Cumhuriyet’in laiklik ilkesine de elveda
diyordu!..
Burada özetlediklerim son bir kaç ay içerisinde yaşananlardır…

Biraz daha geriye doğru gitsek, utancınızdan başınızı kaldırıp yazılanları okuyamazsınız!..
Şimdilik onlara girmiyorum.

Utanma ve ar duygusundan yoksun olanların, Emine Ülker Tarhan hanımın istifa etmesinin
ardından söylediklerini de yazmayacağım. Şimdilik Süheyl Batum hocayı disipline verme
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densizliğine de değinmiyorum… Bu zevzeklikler ile bizlere beşinci ve altıncı bölünmeler
yaşatıldı…
SÜRÜKLENDİĞİMİZ BÖYLE BU ORTAMDA ANADOLU PARTİSİ‘NİN KURULMASI, ULUSAL BİR
ÖDEVDİR. BU GELİŞMELERİ KİMSE SÜRPRİZ KABUL ETMEMELİDİR!..

Dersimli Kemal ve arkadaşları, çınarın dallarını budayarak (ulusalcıları tasfiye ederek) YCHP’nin daha da güçleneceğine inanıyorlar… Bu çapsız adamlar da BOP’un çocukları gibi
“küçülerek büyümeyi” savunuyorlar… Türkler, “Kürdistan”ın kurulmasına izin vererek,
önce küçülecekler, sonra “Kürdistan”la federasyon kurup büyüyeceklermiş!? 21. yüzyılda
Türklere yutturulmaya çalışılan uluslararası yalanbudur işte. Ne kadar da inandırıcı değil mi?
Mantık aynı mantıktır işte… Bunların tümünün hocası ABD’nin düşünce kuruluşlarıdır!..
CANIMIZ ACIYACAK AMA GÖBEĞİMİZİ KENDİ ELLERİMİZDE KESMEK ZORUNDAYIZ!..

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde üçüncü bir adayın çıkması, nasıl ki Erdoğan’ın birinci turda
seçilmesine engel olacaktıysa, aynı şekilde, barajı geçecek bir partinin daha kurulması, AKP’nin
tek başına iktidar olmasının önünü kesecektir…
Bunun nasıl olacağını burada anlatarak konuyu dağıtmak istemiyorum.Daha sonra o konuyu da
ele alıp tartışacağız… (Şimdilik Anketçi Hakan Bayrakçı’nın bu konudaki araştırmalarına
bakabilirsiniz…)
ŞİMDİ GELELİM OYLARIN “BÖLÜNME” MESELESİNE!..

Yeni kurulan parti veya partiler oyları mı bölecek, yoksa kararsız olanları mı örgütleyecek?.. Siz
hangi oyların bölünmesinden söz ediyorsunuz?
Bölücü olan Yeni CHP’dir…

Hem Atatürkçü oyları bölüyorlar hem de ülkeyi bölecek olanlara destek veriyorlar!..

Y-CHP’nin oylarının bölüneceğini dert ediyorsanız hiç etmeyin. Çünkü Dersimli Kemal’in bu
seçimlerde kullanacağı kontenjan yüzde 15′tir ve o da 60-65 milletvekiline karşılık geliyor.
Yeni CHP’de sadece geri kalan milletvekillikleri için önseçim yapılacak. Bunun bir aldatmaca
olduğu gün gibi ortadadır…

Bu kafa ile gidilirse -ki gidiliyor- Y-CHP kaç milletvekili çıkarabilir? Hadi diyelim ki, 100
milletvekili çıkartsınlar. 65′ini Dersimli Kemal kendine benzeyenlerden seçecek, kalan 35
milletvekilini ise CHP’liler önseçimle belirleyecekler. İkinci Cumhuriyetçi, açılımcı, Atatürk
düşmanı 65 milletvekilinin karşısında, 35 milletvekili ne yapabilir ki?..
Y-CHP barajın altında kalırsa ne olur?

Cevap veriyorum: Sezgin Tanrıkulu, Murat Özçelik, Mehmet Bekaroğlu, Hüseyin Aygün,
Aydın Ayaydın, Erdoğan Toprak, Sinan Aygün, Faik Tünay ve onlar gibi 50-60 milletvekili
TBMM’ne giremezler!..
Vah vah vah!..

Yerin dibine girsinler!..

Çok mu üzüldünüz yani?..

Böyleleri Meclis’te çoğunluğu sağlarsa ülkeye ne yararları olabilir?..

Dolayısıyla Y-CHP’nin baraj altında kalmasına üzülmeye değmez!.. Bu yönde söylenen sözlere
itibar etmemek gerekir…

Tam aksine, Y-CHP’nin sandığa gömülmesine “çok da iyi oldu” denilebilir… Y-CHP barajın
üzerine çıkarsa ne olur?

Dersim İsyanı’nın bastırılmasına “katliamdır” diyerek, Atatürk’e “katil”diyen Sezgin Tanrıkulu
ile, “Kefere Kemal” diyen Mehmet Bekaroğlu ve benzerleri onlarca hain, TBMM’ne girerler!..
İsteğiniz bu ise eğer, verin oylarınızı girsinler… Böylelerine bizden oy yok!..
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Kararsızlar yüzde 30‘lara çıkarak ikinci büyük parti haline geldiler… Y-CHP’den fazla oyları
var! Yeni partinin kurulması ile kimse kararsızları “tıpış tıpış” Y-CHP’ye oy vermek zorunda
bırakamayacak.Kerhen oy kullanma dönemi sona eriyor!..

Belki o zaman Atatürkçüler akıllarını başlarına toplar ve kaderlerine el koymaya başlayabilirler!..
Bu bağlamda CHP’nin işgalden kurtarılması olasılığı yeniden gündeme gelebilir… Aksi
halde, bir dönem değil, bir kaç dönem daha vakit kaybederek, iyice zayıflarız… Ülke tehlikeli
sulara hızla sürüklenirken, kimsenin oyalanma lüksü yok!..
Y-CHP barajı geçer de yeni milletvekilleri TBMM’ne girerse:

“Açılım” dedikleri bölünme süreci devam eder. Ülkemiz bölünür, iç savaş çıkar ve başımız
beladan asla kurtulmaz!.. Çünkü onlar, saflarını ABD ve PKK’nın yanında belirlemişlerdir…
Y-CHP’nin PKK’nın partisi HDP’den ne farkı kalmıştır?

Düşünebiliyor musunuz Dersimli Kemal, özel bir tezkere çıkartarak Türk Silahlı Kuvvetleri’ni 40
bin yurttaşımızın katili PKK’nın yanında savaşması için üstünü başını parçaladı!?.. Bu kadar
haindir yani…
Dersimli Kemal’e oy vermek bölünmeye oy vermek anlamına geliyor artık!..

CHP’Yİ İŞGALCİLERDEN GERİ ALMAK İÇİN PARTİDE KALIP MÜCADELE ETMEK BAŞARIYA
ULAŞABİLİR Mİ?..

Bu sorunun cevabı, bu aşamada kesin olarak “HAYIR”dır… Çok ileride belki…

Çünkü Deniz Baykal’ın kaset operasyonundan sonra, CHP’ye yerleştirilen SOROSÇULAR delege
seçimlerine doğrudan müdahil oldular ve Genel Merkez’in desteklediği adayların seçilmesi
için çaba gösterdiler Bu konuda başarılı da olmuşlardır. Yoksa 28. Kurultay’da KK’nın “Ben
Dersimli Kemal’im” diyerek kürsüye yumruk atması biraz sıkardı…

Bundan sonra da delege dengesi değiştirilemez… Dolayısıyla 1915 seçimlerinden önce,
partiyi işgalden kurtarmak da imkansız hale gelmiştir… Başka çözümler arayarak başımızın
çaresine bakmaz zorundayız!..
Bu yüzden;

YENİ KURULACAK PARTİYİ DESTEKLEMEKTEN BAŞKA YOLUMUZ KALMAMIŞTIR!..
***
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“ARSIZ” MI “HIRSIZ” MI?..
Yavuz hırsızın ev sahibini bastırması gibi, yol düşkünü Dersimli Kemal, Cemaat‘in borazanı haline
getirilmiş Halk TV‘de, Süheyl Hoca’nın ihraç istemiyle disipline sevk edilmesini savunuyormuş!..

Kobanili Kemal, partililerin Program ve Tüzük’e uymalarını, uymayanların partinin dışına
çıkmaları gerektiğini söylemiş…
Bu sözler çok doğru, aynen katılıyorum…

Lakin, Dersimli Kemal, bu kuralın kendisine uygulanmasına razı değil!..

Ayrıcalıklı olmak istiyor!..

4 yıldır parti programını sistemli olarak çiğneyen Dersimli Kemal’in bizzat kendisidir: PKK
açılımına destek veren ve ilk krediyi açan o değil miydi?..
Terör örgütü PKK ile hükümetin müzakere başlatmasına itiraz mı etmişti?..

İster Kemal, ister şakşakçılık yapanlardan biri, bize “TERÖRLE MÜZAKERE” yi programın
neresinde bulduklarını açıklasınlar!..
Gösteremezler…

Çünkü tam tersine, CHP Program’ı “TERÖRLE MÜCADELEYİ” esas almıştır!..

Programı değiştirmeden, programa aykırı söylem geliştirmek ve bundan ısrar, partiden ihraç
nedeni olduğuna göre, İHRAÇ EDİLMESİ GEREKİN KİŞİ KEMAL KILIÇDAROĞLU DEĞİL Mİ?..

Antalya’daki kampta, Selin Sayek Böke’ye okuttuğu, PKK açılımına ekonomik destek sağlayan
“Ekonomik Yerellik” ve “Kalkınma Ajanslarının çalışması” CHP Programı’nın neresinde var?
Yoksa daha önce Program’da CHP’nin ekonomi politikası yazılmamış mıydı?..

PKK’nın “idari ve mali özerklik” elde etmesinin hukuki alt yapısını oluşturacak olan “Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın çekince konulan maddelerindeki çekinceleri kaldırmak,
partinin hangi yetkili kurullarında kararlaştırıldı?
İhanetten farksız olan bu sözler, CHP Programı’na uyar mı?..

Ayn el Arap‘tan (Kobani) sivil halkın tamamı Türkiye’ye gelmişken, terör örgütü PKK’nın
Suriye kolu PYD’ye yardım etmesi için, TSK’nın Suriye’ye girmesine olanak
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sağlayacak tezkerenin çıkartılmasını isteyen kimdi?.. Sen Hey! Öcalan’ın Kemali!.

Terör örgütü yöneticileri; Salih Müslim, Murat Karayılan ve Cemil Bayık’ın isteklerini dile
getirmekle ne elde ettin? Öcalan’dan aferin mi aldın? Hani bir ara “anaların ağlamasın” diye
bunları yapıyorum demiştin. Analar ağlamadı mı? 40 bin yurttaşımızın anasını ağlatan bu
katillerin sözcülüğünü yapmak sana mı kaldı?..
Sen onların suç ortağı değil misin?..

Terör örgütü PYD için terör örgütü değildir diyen de sendin!..

Hükümet, seçimlere gitmeden önce, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi içerisinde “Legal görünümlü
illegal örgüt yapı” terimi koyarak, sırası geldiğinde Cemaat‘i veya HDP‘yı bu kavramın içerisine
yerleştirerek, yargılayacakları belli değil mi? Hatta hükümet sözcüsü Arınç bile, “Çözüm sürecine
merbur ve mahkum değiliz” diyerek ilk işareti verdi…

Anlaşılıyor ki, PKK’ya duyulan nefretten siyasi olarak yine, onlar yararlanacaklar!.. Bütün bu
gelişmeler ortada iken, sen kalkıp Halkların Demokrasi Partisi (HDP)
ile ittifaka girişiyorsun!..

Bu ne kafasızlık, bu ne çapsızlıktır demezler mi adama?!..

En sadık adamlarından Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özpolat, Hamburg’da CHP’nin HDP ile
ittifak etmesi gerektiğini söylememiş mi? Bu konu dile getirdiğinde “Hayır öyle bir şey yok”
demedin ki!.. Demek ki, senin isteğin üzerine böyle konuşuyordu…

Şimdi çıkmışsın ortaya: Ulu orta; utanmadan, sıkılmadın ve arlanmadan PKK’nın sivil uzantısı
HDP ile seçim ittifakı görüşmelerini başlatıyorsun!..
Bütün bu eylem ve söylemlerin CHP Programına aykırı değil mi?.. Hangi yolun yolcusu olduğun
belli oldu.
Def olup git partimizden!

Belki de CHP’yi bitirmeden HDP’ye gitmemeye yemin etmişsin!..

Dersim’in intikamını böyle mi almak niyetin?.. Halep oradaysa arşın buradadır…

Program (1) 1 aşağıdadır, Tüzük (2) 2 de…

Merak edenler okuyup baksınlar, bu yazı içerisinde bir tek hatalı sözüm var mıdır?…
“Öcalan’ın Kemal’i”nin CHP ile kan uyuşmazlığı olduğu kesin!..

Birkaç haini ile birlikte, Devleti kuran CHP’yi, PKK’nın tanıtım bürosu haline getirdiler! Sıkı ise
Program’ı değiştirseler!..
Sessiz sadasız CHP’yi PKK’nın alt birimi haline dönüştürdüler?.. Sen Hey, Dersimli Kemal!

Elinde Öcalan’ın 10 emri ile kapı kapı dolaşıp, terör örgütünü meşrulaştırmaya utanmıyor
musun?..
Bu hakkını sana hangi delege verdi?..

Yoksa CHP tabanını, her söylediğini sorgulamadan kabul edecek budalalar mı sanıyorsun?..
YOLUMUZDAN ÇEKİL, AKSİ HALDE EZİLECEKSİN!..
***

1
2

Program: http://cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2014/07/CHP-Program.pdf
Tüzük : http://cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2014/07/CHP-Tuzuk.pdf
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Y-CHP’DEKİ ÇÖZÜLME!..
Gerçek bir Cumhuriyet kadını olduğunu defalarca kanıtlayan Emine Ülker Tarhan, büyük
umutlarla geldiği CHP’den, derin bir umutsuzluğa düşerek ayrıldı. Emine hanım derdini dört
cümle ile özetleyerek gitti: Cumhurbaşkanlığının adeta iktidara hediye edilmiş olmasından
ders çıkartılmamış olması, bu konunun tartışılacağı kurultayın koltuk kapma yarışına
dönüştürülmesi, kritik dönemlerde yapılan sorumsuz çağrılar, tutarsız tezkere söylemleri ve
halkın duyarlılıklarının kopuk muhalefet. Ne yazık ki, hepsi de doğru, hepsi de yerinde
tespitler…

CHP’ye oy veren 11 milyon 270 bin seçmenin dört gözle istifasını beklediği Kemal Kılıçdaroğlu
(KK) ise kaldı. Bu konudaki görüşünü soran gazeteciye sadece bir kelimelik açıklama yaptı:
Bekliyorduk”…

O kadar yani!.. Grup Başkanvekilliği yapmış bir milletvekilinin istifası karşısında söyleyebileceği
başka söz yok. Anlaşılıyor ki, 1 milyon 32 bin 639 CHP üyesi, istifa etmeden, KK da istifa
etmeyecek!.. Karga gibi tepemizi gagalayıp duracak. Kılıçdaroğlu, bu kararını “Ben eğer
anlamlı bir oy kaybı yaşatırsam giderim” cümlesiyle daha önce ağzından kaçırmıştı zaten…
Bu aşamadan sonra onurlu davranmaya çalışıp istifa etmeye kalkışsa da onu bu makama
getirenler izin vermezler! Zira birlikte başladıkları operasyonu birlikte tamamlayacaklar… Bu
ağır “görev” karşısında; KK’nın durumu PKK liderinden çok farklı değil… Her ikisinin de davul
boyunlarında, tokmak başkalarının elindedir…
Vaktiyle antiemperyalist, antifaşist ve Marksist bir çıkış yaparak kurulan PKK, sonunda “Biji
Serok Obama” sloganını atma noktasına kadar gelmiştir. (1) 1 İçerisine düşürüldükleri bu rezil
durum; bugüne kadar bulundukları ve bundan sonra bulunacakları safı da göstermektedir.
Bununla birlikte Öcalan’ın, PKK için sorguda yaptığı “enstrüman” benzetmesinin ne kadar
gerçekçi olduğu bir kez daha ortaya çıktı. “Solcu” olduğu iddiası ile örgütlülüğünü bugünlere
taşıyan PKK, meğer ABD’nin ve diğer küresel güçlerin elinde bir oyuncak, sadece bir silah imiş!..

Aynı şekilde, Yeni CHP de bu tezgahın bir parçası olarak planlanmıştır. Baykal’ın Antalya’da
Kılıçdaroğlu ile birlikte kahvaltı yapması, küresel güçlerin henüz öne sürmediği kanıtlara ve bu
1

http://cagdasulusalcizgi.web.tv/video/kiziltepede-pesmerge-osterisi vje64rznesu
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şantaj tehdidi yüzünden olsa gerekir ve Baykal’ın ne kadar zor durumda olduğuna işaret eder.
Belli ki, Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan gibi milli hassasiyetleri öne çıkan az sayıda
milletvekili, tahammülün son sınırına kadar gelmişlerdir. Düşünebiliyor musunuz, Atatürk’ün
partisinde, CHP’nin “ağır top”larından Atilla Kart: “PKK ve PYD’nin Türkiye Cumhuriyeti ile
olan ihtilafları ayrı bir konudur. Fakat orada bir ölüm kalım savaşı veren, hak ve hukukunu
korumaya çalışan bir Kürt halkı var. Dolayısıyla bu noktada PKK ya da PYD üzerinden
söylem geliştirerek oraya sahip çıkmamak, destek vermemek kabul edilemez”
diyebiliyor… Ne günlere kaldık ne günlere diyemiyoruz artık. Kart, bizim cephenin bir adamıydı
-Sivil Kürtler Türkiye’ye sığındığı tartışmasızdır- demek ki, artık Türkiye Cumhuriyeti’nin
PKK’ya sahip çıkmasını ve Türk Ordusu’nun PKK yanında savaşa girmesini istiyor!..

Bu noktaya getirilen bir partide Emine hanım gibilerinin elbetteki işi olamaz!.. Partide kalıp
mücadele etmesini öğütleyenlerin ise aklına şaşarım. Çünkü onlar, KK ile birlikte “parti içi
demokrasi”nin tamamen yok edildiğini ve seçimle yönetime gelecek olanların şansının, işgal ile
gelen bir oligarşi çetesine verildiğini bilmezler! Bu yüzden bu yaldızlı sözleri çöpe gider!..

İşin en can yakıcı yanı; son kurultayda; “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan
çekinceleri kaldıracağız” diye taahhütle bulunan Dersimli Kemal’in, Öcalan’dan daha tehlikeli
ve güvenilmez bir adam olduğudur!.. Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın bazı
maddelerine konan çekinceleri kaldırmak; yerel yönetimlere PKK’nın direttiği, “idari ve
mali özerklik” tanımak anlamına gelir. Bu yüzden halk, muhalefetin bu ihanetinden
korkmuş ve AKP’yi, bütün yolsuzluklarına rağmen iktidarda tutmuştur. KK parti yönetimine
taşıdığı isimlerle birlikte; güven telkin etmeyen, iki yüzlü, yanar-döner, kaypak ve güvenilmez
bir adam olduğunu defalarca göstermiştir. Y-CHP Milletvekili Bülent Kuşoğlu, TBMM’nde
düzenlediği basın toplantısında; 17 ve 25 Aralık süreci dikkate alındığında, yolsuzluğun
boyutunun GSMH’nın yüzde 20′sine çıktığını kaydetmiştir. Bu kadar büyük boyutta
yolsuzlukların olduğu bir ülkede, yolsuzluk olaylarını sırf muhalefet dile getirdiği için halk
hiç birine inanmamış ve iktidarı adeta aklayarak ödüllendirmiştir!.. Bu olay bile başlı
başına parti yönetiminden çekip gitme nedeniydi! Ama utanmazlar direndiler. Kimse halkı,
cahil ve ahmak yerine koymasın!.. Gerçek budur…
Alın size bir rezil daha: Bugüne kadar gerçek düşüncelerini gizlemeyi başaran Yeni CHP’nin
Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenen törene
çelenk koyduktan sonra, peşmergenin Habur gösterisine gösterilen tepkiler üzerine;
“Umarım çözüm sürecinden dönüş olmaz” diyebilmiştir… Ağbaba’nın da bütün derdi:
“Çözüm süreci”nin bitmemesidir… O da TSK’nın Ayn el Arab’ta (Kobani) PKK’nın yanında
savaşmasında bir sakınca görmemektedir… Al birini vur ötekine…
Bu kafayı taşıyan başta KK olmak üzere; Yeni CHP yöneticilerini, yeniden oy verip TBMM’ne
taşımak en büyük “gaflet, dalalet ve hatta ihanet”tir!.. CHP tabanı bu büyük yanlışa bir daha
düşmemelidir. Bu nedenle vakit geçirmeden mutlaka bir alternatif yaratıp, seçime bağımsız bir
parti çatısı altında girmek gerekir…
***

Kürtlerin temsil etme iddiasında bulunan kişi ve örgütler, 30 yıldır okulları yakarak ve bu
tavırları ile Kürt çocuklarının okumasını engellemek suretiyle, cahil kalmalarına neden
olmuşlardır. Bu tespiti bir tarafa
kaydedelim. Çünkü küresel güçlerin piyonları olan bu örgütlerine, verilen emirleri
sorgulamadan yerine getirecek cahil askerler lazımdır… Terör örgütü PKK, hiçbir dönemde
Kürtlerin can düşmanı olanfeodalizmle mücadele etmemiştir. Bu önemli tespiti de diğerinin
yanına not edelim. PKK tam aksine, feodalitenin daha da yerleşmesine neden olacak şekilde,
feodal beylerle işbirliği yapmıştır…

Gerçekte Kürt halkının, Türklerden ve diğer halklardan farklı veya onlarla ilgili bir sorunu hiç
bir zaman olmamıştır!..
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Sorun, Anadolu’da yaşayan diğer halkların da ortak sorunudur ve sınıfsal temeldedir.
Doğrudan üretim ilişkilerinden kaynaklanmakta olan bu sorunlar; küresel güçler tarafından
sürekli kaşınmakta ve istismar edilmektedir. En doğru şekilde; emek-sermaye, sömürensömürülen düzleminde tanımlanabilirler. Sınıfsal sorunlar, sadece Kürtlerle değil, Türkiye’de
yaşayan bütün halkların alt tabakaları ile egemen sınıflar arasında var olmuş ve bugünlere
gelmiştir…
Dolayısıyla Kürtlerin “özerklik”, “federasyon” veya “bağımsızlık” gibi talepleri ile
çözülebilecek bir sorunları yoktur denebilir!.. Bu fikrin doğruluğunu ve Kürt hareketlerinin
yanlış yolda olduğunu gösteren en temel ölçüt; aşağıdaki soruya verilecek, yanıtın
içerisindedir…
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri için “özerklik”, “federasyon” veya “Bağımsız Kürdistan”
isteyen PKK, acaba Anadolu’nun diğer kesimlerinde yaşayan Kürtler için nasıl bir çözüm
önermektedir?..
Temel soru budur!..

Bir an için Kürtlerin isteklerini elde ettiklerini var sayalım. Anadolu’nun batısında yaşayan
Kürtleri, doğuda kurdukları “devlete” taşıyabilirler mi? Batıya yerleşen ve iş kuran Kürtler,
böyle bir öneriyi kabul ederler mi? Kürtleri temsil ettiğini iddia edenler, bir sürü laf
cambazlığı yaptıktan sonra, bu temel sorulara hangi cevabı verecekler? Batıdaki Kürtler,
oradaki diğer halklarla kardeş gibi yaşayacaklar, doğudakiler için “Bağımsız Kürdistan”
devleti kurulacak!..
Bu demektir ki, Türklerle Kürtlerin geçmişte olduğu gibi kardeş kardeş yaşamalarının önünde
hiçbir engel bulunmamaktadır!.. Öyle ya, batıda kardeş olan halklar doğuda neden düşman
olsunlar?

Kürtlerin haklarını savunmayı bir “ödev” gibi üzerine almış olanların, başka
söyleyebilecekleri sözleri yoktur… En doğru ve akıllıca çözüm; “Kürt sorunu” diye abartılan
ve gerçekte sınıfsal olan bu soruna verilecek olan yukarıdaki yanıtın içerisindedir… O da tabii
ki, Kürtlerin Anadolu’nun her köşesinde diğer haklarla kardeş kardeş yaşamasıdır. Tıpkı ortak
tarihimizde olduğu gibi…
Üniformalarında ABD bayrağı,(2) 2 ağızlarında “Biji Serok Obama” sloganı olan Kürtlerin tek
kurtuluşu; emperyalistlerin ellerine tutuşturduğu silahları bırakarak, bölgedeki milli
devletlere teslim olmaktır. Aksi halde, tarihin tekerrür edeceği kesindir. Kürtlerin
uyanmasından sonra, bölge ülkelerinin birlikte geliştireceği stratejilerle doğal kaynaklarımızı
sömürmeye gelen küresel güçlerin hiç şansı kalmayacaktır…

Ne yazık ki, AKP iktidarını sürdürebilmek, muhalefet partileri ise küresel güçlerin desteği
ile iktidara gelebilmek için, bu çirkin oyunun içerisinde rol almışlardır!.. İşte Y-CHP’deki
çözülme, bu ihanetin gün yüzüne çıkmış olmasındandır…
***

2

http://www.cnnturk.com/haber/dunya/pesmergelerde-dikkat-ceken-detay
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İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI!..
Bu hafta “gizli bilgi ve belge bulundurma” suçlaması ile açılan Askeri Casusluk Davası‘nda;
iki numaralı sanık ve örgüt yöneticisi olarak gösterilen Pamukkale Üniversitesi öğrencisi Narin
Korkmaz’ın görme engelli babasının evinde yapılan aramada bulunan delilleri, oraya koyan
polis memurunu yazmayı düşünüyordum. Yazının başlığı 57. saniyeye dikkat” olacaktı! Arama
anında kaydedilen görüntülerden anlaşıldığına göre; üst kattakilerin aşağıya çağrılmasından
sonra, elinde siyah bir poşetle yukarı çıkan polis memuru, biraz sonra poşetsiz olarak
aşağıya inmişti. İşte Türkiye’yi ayağa kaldırdıkları o meşhur davanın kanıtları, o siyah poşetin
içerisindeydi. Gel de bu noktadan sonra devlete güven, güvenebilirsen… Buna “Devlet terörü”
de denir, faşizm de denebilir…

Ülkemizin bir bölümü de PKK terör örgütüne teslim edilmiştir.Teröristler gündüz gözüyle,
kimlik kontrolü yapabiliyor, oralarda iş yapan müteahhitlerden “vergi” adı altında haraç
toplayabiliyorlar. “Asayiş” terör örgütü üyelerine bırakılmıştır! “Yurtsever Demokratik GençlikHareketi (YDG-H) adlı eşkiyalar, zaman zaman Türk askerine saldırıyorlar. Hükümetimiz ise,
hala terör örgütü lideri ile pazarlık halindedir. Hainler, elbirliği ile ülkemizi yaşanmaz hale
getirmişler. Her geçen gün bir önceki günü arıyoruz… Ortadoğu bataklığına girmemize ramak
kalmış…
***

23 Ekim günü PKK’lılar “açılım” filan dinlemediler. Kars’ın Kağızman ilçesinde hidroelektrik
santraline saldırdılar. İhbar üzerine olay yerine gelen askerlere ateş açtılar. Çıkan çatışmada
3 terörist öldü, biri kaçtı, otomobillerinde 4 kalaşnikof silah ve el bombaları vardı…
Hainler bir korucuyu da Bitlis’te kurşuna dizdiler…
Hükümetimiz, bu olayları “provokasyon” (=kışkırtma) olarak değerlendirdi…

25 Ekim günü Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde, sivil kıyafetli olarak çarşı iznine çıkan 3
askerimiz arkadan ateş edilerek şehit edildi… Sosyal paylaşım sitelerinde ve PKK’ya yakın
internet sitelerinde,
bu
olay
Kağızman’daki
çatışmada
öldürülen
PKK’lıların
intikamı olarak

değerlendirildi.Hükümet adına yapılan açıklamada ise, yine “açılımı” sabote etmek isteyen iç
ve dış güçlerin provokasyonudur denildi… Halbuki KCK Yürütme Konseyi Başkanı Cemil
Bayık, iki hafta önceden açılımın bittiğini ilan etmişti!..
Başbakan Davutoğlu’nun yaptığı bir başka açıklamada da; “PKK’nın hiç çekilmediğini
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biliyorduk, çözüm süreci zarar görmesin diye söylemedik” demişti… Demek ki, aralarındaki
anlaşmaya bir tek hükümetimiz uyuyor, PKK eski tas eski hamam gibidir…

PKK ile başlayan “açılım süreci” devam ettiğine göre; “açılım”ı sabote eden “provokatör”lerin
ateşinden nasıl kurtulacağımızı irdeleyelim: Aklıma gelen en etkili çözüm, bu
provokasyonları yapan iç ve dış düşmanlarla “ikinci açılım”ı yapmaktır… Terörle mücadele
etme yerine müzakereyi esas alan AKP ile muhalefetimizin, “açılım”ı baltalayan provokatörlerle
de müzakere yapılmasına bir diyeceği olamaz sanırım… İkinci açılımın terörist kanadı da PKK
gibi anlaşma şartlarına uymayıp, silah bırakmazsa ne yapacağız? İkinci açılımı sabote etmek
için yeni provokasyonlar yapılırsa, bu defa da onu yapanlarla yeni müzakereler başlatılabilir
mi? Bir müzakereden öteki müzakereye, derken böylece Mondros Mütarekesi’ne kadar
gelebilir miyiz? Genel seçimleri de geçirdik mi, sonrası Allah kerim diyebilir miyiz?!..
***

Hükümet Obama’nın baskısına dayanamayıp, peşmergenin Kobani’ye girmesine izin vermek
zorunda kaldı. PKK’nın Suriye kolu PYD bayağı zor durumdaydı. Hükümetimizin bu
aşamada PKK’ya yapabileceği yardım ancak bu kadar olabilirdi! Allah’tan hükümetimiz Kemal
Kılıçdaroğlu’nun aklına uyarak, yeni bir tezkere çıkartmak suretiyle, Türk askerinin Kobani’ye
girmesine ve PYD’nin saflarında savaşması önerisine sıcak bakmadı!.. Gerçi Yeni CHP adına
yapılan bu açıklama ile hükümetin eli iyicerahatlatıldı… Hükümetimiz Türk askerini
dilediği gibi kullanabilir artık!..

Duydunuz mu? Emperyalizme ilk ve en ağır yenilgisini yaşattıran kahraman Türk Ordusu,
AKP’nin iktidara gelmesiyle birlikte, artık emperyalistlerin çıkarlarını korumak üzere
görevlendirilecek!.. Emperyalizme karşı savaşmak üzere kurulan (eski) Marksist PKK da aynı
şekilde, emperyalizmin Ortadoğu’daki bir enstrümanı olarak görev yapacak!.. Nereden
nereye!?..
***

ABD’li yetkililerden Marie Harf, PKK’nın Suriye kolu PYD’nin, terör örgütü listelerinde
olmadığını söylemiş. Amerikalılara göre, bir şeyin kolu başka, gövdesi başka olabiliyormuş!
Yani kolu ahtapot, gövdesi çakal olan bir canlı varmış gibi… Bu nedenle de IŞİD ile savaşan
terör örgütü PKK’nın Suriye kolu PYD’ye, silah yardımı yapmakta sakınca görmemişler…
Anlayacağınız gövde terör örgütü olabilir ama kolu değildir!..

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “PYD şu anda PKK ile eşittir, silah verilmesi mümkün
değildir” sözlerinin üzerinden 2 gün bile geçmeden, bu defa da sazı Kılıçdaroğlu eline aldı.
Ona göre de, Temmuz ayında Ceylanpınar’da üç askerimizi öldüren PKK’nın Suriye’deki kolu
PYD-YPG, “Vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum”dur!.. Özetle Kemal Kılıçdaroğlu
(KK) demek istiyor ki; PKK’lılar terörist değil, “özgürlük savaşçıları”dır… KK yönetimindeki
CHP’nin geliştirdiği politikalar ne yazık ki bu şekildedir. Önümüzdeki günlerde CHP
örgütlerinin görevi: Bu politikaları halka anlatmak olacakmış. Genelgesi yayınlandı bile…
Anlayacağınız Apo’nun Kemal’i, sivil halkın tahliye edildiği Kobani’de, TSK’nın PKKyanında
savaşmasına bir şey demiyor. ABD’nin PKK’yı silahlandırmasına da karşı değildir…

Bakalım yeni CHP’nin örgütleri; Türk bayrağını indiren, Atatürk heykellerini yıkan ve kamu
binalarını yakan PKK‘lı teröristleri, “özgürlük savaşçıları” olarak halka kabul ettirebilecekler mi?..
O günler yaklaşıyor, sakın tükürüklerinizi yerlere atmayınız!..

***

Hiç düşündünüz mü, vaktiyle Apo’yu Türkiye’ye teslim ederken, idam edilmemesini de
garanti altına alan ABD, bugünleri o günden planlamış olabilir miydi? Yoksa sadece öngörmüş
müydü?

KDP ile PKK, adeta yukarıdaki açıklamaları yalanlayacak şekilde, 15 Ekim’de ABD gözetiminde,
Duhok’ta başlattıkları görüşmeler sonunda; “ortak yönetim, ortak askeri güç ve siyasi
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birlik” konularında anlaşmaya vardılar!.. En üst yönetim organı olarak 30 kişilik bir karar
mekanizması belirlemişler. 12′si KDP kontrolündeki Suriye Kürt Ulusal Kongresinden (ENKS),
12′si PKK-PYD kontrolündeki Demokratik Toplum Hareketi’nden (TEV-DEM) seçilecekmiş.
Kalan 6 kişi ise, bu iki örgütün seçimiyle belirlenecek “bağımsızlar”dan oluşacakmış!..
Anlayacağınız “Özgür Kürdistan” için Irak’taki “Barzanistan” yönetiminden
Suriye’deki çekirdek yapı da bu şekilde oluşturuluyor! Kaldı İran ile Türkiye…

sonra,

Bugünlerde sıradaki en önemli iş Öcalan’ın sekretaryasıdır. Hükümet sözcüsü Arınç, bu istek
için “Öcalan haksız değil” demiş… PKK’nın siyasi kanadı BDP’nin kravatlı başkanı Selahattin
Demirtaş ise, Öcalan için Kandil‘den bir isim istemiştir!..
Geldiğiniz yer burasıdır ve saflar iyice belirlenmiştir…

Türk halkı, bu karanlık günlerin de içerisinden öz gücü ile mutlaka çıkacaktır… Bu defa da
küresel güçlerve onlarla işbirliği içerisindeki hainlere karşı tek başına savaşacaktır!.. Bu
savaşın adı: Türklerin emperyalizmle ikinci savaşıdır!..
***
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DEVLET ADALET DAĞITAMIYORSA…
1 Eylül’de 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu için takipsizlik kararı verildikten sonra
şimdi de aynı şekilde 17 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu takipsizlikle sonuçlandı!
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Birimi savcılarından Ekrem
Aydıner’e göre; deliller usulüne uygun toplanmamış ve herhangi bir örgüte de
rastlanmamıştır!.. Madem öyle, 17 Aralık Operasyonu’nu yürüten savcı Celal Kara, nereye
dayanarak aralarında 4 bakanın oğulları da bulunan 89 kişi hakkında gözaltı kararı almıştır?
Peki, mahkeme 24 kişi hakkında nasıl tutuklama kararı verdi? Çocukları tutuklanan
bakanlar; Zafer Çağlayan, Muammer Güler, Erdoğan Bayraktar ile Egemen Bağış neden istifa
ettiler?..

25 Aralık Soruşturması’nı yürüten savcı hakkında soruşturma yürüten HSYK Müfettişi Ömer
Kara, Cumhuriyet Savcısı Muammer Akkaş’ın meslekten ihracını istemekle doğru mu yapıyor?..

İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in evinde bulunan yüklü miktarda para,
kasalar ve para sayma makineleri, Hak Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan’ın evinde
ayakkabı kutularına dizilmiş 4,5milyon dolar, Egemen Bağış’a çikolata kutusu içerisinde
verilen 500 bin doların açıklamasını nasıl yaptılar çok merak ediyorum!..

Bu ve benzer soruların yanıtları verilmeden, halkın kafasında bu dava, takipsizlikle sonuçlanmış
olmaz!..
Kanıtların usulüne uygun olarak toplanmamış olması ise böyle bir sonucu ortaya çıkartmaz…
Çünkü Yargıtayımız usulüne uygun olarak elde edilmemiş kanıtların dosyadan çıkartılmasını
kabul etmemektedir. Usulsüz kanıt toplamak ayrı bir suç olsa da, toplanan kanıtlar bir suçun
varlığını kanıtlıyor ve diğer kanıtlarla destekleniyorsa, o kanıtlar da hükmün oluşması
sırasında değerlendiriliyor. Bugüne kadar uygulama bu şekildeydi…

Bu kadar yüz kızartıcı kanıtlar ortalığa dökülmüşken, Savcı Muammer Akkaş hakkında
soruşturmayı yürüten HSYK Müfettişinin, “yalnızca iletişim tespit tutanakları ile işlem
yapıldığını” kabul etmesi akıl ve mantıkla bağdaşır gibi değildir…

Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Ne istediler de vermedik” dediği Cemaat’e,
Emniyet gibi Yargı’nın da verilmiş olduğu açık seçik ortaya çıkmıştır. Bu gerçeklik elbette ki
Cemaat’e yakın savcıların, hükümet üyelerine karşı yaptığı soruşturmaların tümünü sakat hale
getirmez!..
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Yargıdaki Cemaat’e karşı, hükümetin yargısı da hiçbir şekilde desteklenemez!.. Yargı içerisinde
Cemaat’e yakın hakim ve savcılar var diye de hiç kimse işlediği suçlardan takipsiz bırakılamaz!.

Bağımsız ve tarafsız olması gereken yargının bir kısmı Cemaat’e, bir kısmı da hükümete bağlı
ise, öyle bir yargıdan adaleti gerçekleştirmesi de beklenemez!..
Yaşanan bu gerçekler karşısında Türk halkının önünde şu soru cevap beklemektedir: Bir kere
“Hukuk Devleti” ilkesinden vazgeçemeyiz!..

Bu ilkeyi çiğnemeden, yargı içerisinde yuvalanan “Cemaatçi Yargı”yı nasıl temizleyeceğiz?
Önümüzde duran temel sorun budur.Hakimlik ve Savcılık Sınavı’nın sorularını çalarak hak
edenlerin yerine, hak etmeden hakimlik ve savcılık görevlerine gelen Cemaat mensuplarının
durumunu “kazanılmış hak” olarak görüp, ses çıkartmamak mümkün değildir!..

Anayasa ile hüküm altına alınmış “Hakimlik teminatı”nı da yok saymak mümkün olmadığına
göre, yargı içerisinde -en alt düzeyden en tepeye kadar- örgütlü bulunan Cemaat’i dağıtmak nasıl
mümkün olacaktır?..
Cemaat tarafına geçip hükümetin adamlarına, hükümet tarafından Cemaat’in adamlarına
sövüp saymak kolaydır ama çözüm değildir!.. Birinin çıkıp, yukarıdaki sorunun hukuk
içinde; akla ve mantığa yatkın cevabını vermesi gerekir. Aksi halde, sistem tıkanmış; bilinen
yollardan “tarafsız ve bağımsız” yargıyı oluşturmak ve demokrasinin önünü açmak
imkansız hale gelmiş demektir!..

***
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“PKK’YI KURTARMA EYLEM PLANI”DIR!..
-Ekonomik durumumuz:

12 senede milli gelirimiz 3‘e katlanmış çok şükür. Ama sadece son 6 senedeki dış borcumuz
7‘ye katlanmış. 2014 itibariyle 373 milyar dolar olan bu borcun, 220 milyar doları özel
sektöre aitmiş. 2000′e kadar 46′yı bulan AVM sayısı, 2014 itibariyle 300‘ün üzerine çıkmış…
Küçük esnaf olarak isimlendirilen; bakkal, kasap, manav gibi meslekler tarihe karışmış artık.
Bir kısmı AKP’nin il ve ilçe yönetim kurulu görevlerine getirilmiş, geri kalan özelleştirmelerde
ihale sırasının kendilerine gelmesini bekliyor!..
2015 Mart ayına kadar ödenmesi gereken 130 milyar dolar dış borcumuz var. Merkez
Bankası’nın elinde ise net 30 milyar dolar bulunuyor. Geri kalan 100 milyar dolar, Türk
bankalarının dolarda tuttukları mevduattan kaynaklanıyor. Yani borcumuz için ödenebilecek
para değil!.. Söz paradan açılmışken, Suriye’den gelen sığınmacılar için harcanan 4,5 milyar
doları da biz ödeyeceğiz, haberiniz ola!..

***

-Muhalefet daha önemlidir:

Demokrasilerin olmazsa olmazı muhalefettir. Bir rejimde; muhalefet yoksa, zayıfsa veya
görevini gereği gibi yapmıyorsa; yani iktidara “yandaşsa”, o yönetimde demokrasi topaldır,
eksiktir veya yoktur… Başka bir ifade ile söylersek; iktidarın keyfileşerek hukuk
devletinden uzaklaşmasının freni düzgün muhalefettir. Muhalefet görevini gereği gibi
yapmazsa, iktidar freni boşalmış kamyon gibi üstümüze doğru gelir. Hele de muhalefet de
“yandaş” ise, durum çok daha beterdir. Bu defa halk muhalefetin varlığına inandırıldığı için,
yeni arayışlar içerisine girmez. Barajlarda eğlenir, oyalandıkça oyalanır… Ülkemizde
yaşanan durum, tam olarak bu tarif edildiği şekildedir… Bu yüzden gözümüz iktidardan çok,
muhalefetin üzerinde olması gerekir…
***

-PKK’yı kurtarma eylem planı:

Kobani zaten boşaltılmış, 185 bin sivil Kürt, Türkiye’de misafirdir. Ayn el Arap’ta kasabayı
savunmak için sadece PKK’lılar kalmış. Yeni CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
(K.K.) yeni bir tezkere ile Türk Ordusunun Kobani’ye girmesini ve Kürt vatandaşlarımızın
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yakınlarının kurtarılmasını neden istiyor?.. K.K. bu isteğini dile getirmeden önce, yardımcısı
Sezgin Tanrıkulu, KCK yöneticileri ile aynı dili kullanarak, halkı sokağa dökülmeye davet
etmemiş miydi? Açıkca hükümet PKK’ya yardım yapsın diyemiyorlar tabi. Akıllarınca, TSK’yı
PKK’nın yanına vererek, IŞİD’e karşı savaştıracaklar. Sonra da görevini yapan asker doğruca
kışlasına dönecek!..

Kobani, PKK’nın üç kantonundan biridir. Düşerse K.K.nın morali fena halde bozulacak elbette.
Öte yandan, CHP genel merkeze mescit açmakla görevli Genel Başkan Yardımcısı Mehmet
Bekaroğlu, tabanı daha fazla oyalayamaz. Yeni CHP ,giderek AKP’ye benziyor!.. Ne zaman sivri
bir çıkış yapsalar, bilin ki, o sırada hayati öneme sahip bir konuyu gözümüzden kaçırıyorlar!..
Genel merkeze mescit açma işi de öyledir: Kobani’de 40 bin kişinin katili PKK’nın “Rojava”sını
kurtarma projesinin üzerini kapatacaklar!..
IŞİD’in, Irak’ta Musul’u işgali ve Türkmen yerleşim alanlarına saldırısıyla birlikte, binlerce
Türkmen katledilirken, Kılıçdaroğlu sağırları oynuyordu… Türkmen şehri Telafer’den, Suriye
sınırına o zaman yaklaşık 200 bin Şii Türkmen gelmişti… Türkiye bu soydaşlarımıza sınırı
açmayınca, onlar da güney illere doğru göç etmek zorunda kaldılar… PKK’nın Türkiye kolu
Y-CHP, mescit açma numarası ile bir de bu konuyu unutturmayı deneyecek!..
***

-PKK yoğun olarak aldatılmışlık duygusunu yaşıyor:

PKK’nın Atatürk heykellerini kırması, resmi binalara saldırması,
arkasında hangi duygu ve düşünceler yatıyor?

otobüsleri

yakmasının

AKP ile PKK kardeş kardeş “açılım” oyununu ne güzel oynuyorlardı. Şimdi de Y-CHP de bu
oyuna katılmış. Öyle utangaç da filan değil. HDP’nin çağrısı ile sokağa dökülen PKK
militanları, ortak oldukları hükümeti, bayağı zor duruma düşürmüşler. Erdoğan’ın tek derdi
Esat’ı düşürmek ve iktidarını sürdürmekti. PKK’nın ki ise, IŞİD’den kurtulmak. Erdoğan, kendi
amacına hizmet edeceği için IŞİD’in zayıflatılmasını istemiyor tabi. O hala IŞİD ile Esat’ı
düşürebileceğini sanıyor. Çünkü bir tek bu şekilde itibarını kurtarabilir. Erdoğan, hem PKK
hem de IŞİD ile hemhal gibidir. O yüzden aralarındaki kavgada açıktan yer almak istemiyor.
Diğer yandan, gizli tanıklık yaparak, Türk Ordusu’nu çökertme hainliğinde görev üstlenen
terör örgütünü kurtarmak için aynı orduyu görevlendirmek pek kolay olmayacak! Her ne
kadar ulusalcı komutanlar, Ergenekon ve Balyoz davaları ile tasfiye edildiyse de,
Atatürkçüleri TSK’dan kimse silip atamaz. Bu yüzden haklı olarak arkadan gelenlerden emin
değillerdir. Erdoğan’ı, Cumhurbaşkanlığına taşıyan PKK, bugünlerde aldatıldığına kesinkes
inanıyor!.. Şu an en can alıcı düşmanı IŞİD’i, Davutoğlu hükümetinin desteklediğine de inanıyor.
Bu noktada örgütün psikolojisini en iyi yansıtan Cemil Bayık’tır. Açılım bitti deyip, silahlı
birliklerini Türkiye’ye göndermiştir… Söylenenler doğruysa, ülkemizde de IŞİD’ın uyuyan
hücreleri varmış. İki arada bir derede kalan Erdoğan, ne yapsın şimdi?..

Aldatılmışlık duygusunu en yoğun şekilde yaşayan PKK, kurtuluşu Atatürk büstlerine
saldırmakta bulmuş… IŞİD karşısında çaresiz kalan örgüt, ha bire Türk “kardeşlerini” tehdit
ediyor…
***

-Türkiye Cumhuriyeti’nde son durumu arz ediyorum:

Tarih 11 Ekim 2014.

Nüfusumuz: 76 milyon’dan 35 kişi azalmıştır,

İşsiz Sayımız: 6 milyon 197 binin üzerine çıkmıştır, (1) 1

Son ayaklanmada ölü sayısı: 2 polisimiz şehit, 4 vatandaşımız linç edilmiş, böylece ölü sayısı
1
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35‘i ulaşmıştır,

Yaralı sayımız:170‘i polis olmak üzere 1.000‘e yakındır, Yakılan okul sayısı:212,

Yakılan kamu binası sayısı:92, Yakılan araç sayısı:1.177‘dir…

Ekonomik durumumuz ise birinci paragrafta özetlendiği gibi berbattır…
***

-Küresel güçlerin planı dört dörtlük yürüyor:

Savaş: İçeride “olağanüstü hal” ve “sıkıyönetim” demektir… Savaş çıkartmadan, hiçbir
şekilde halkısakinleştirmek mümkün değildir!..

Devletin tepesinden, Cumhurun başı Erdoğan’ın son açıklaması şöyle:”IŞİD ne ise PKK da odur.”
Hükümetin başı Davutoğlu:”Barış sürecini feda etmeyiz” demiştir…

Yukarıdaki rakamlar “barış” halini ifade ediyor, bir de savaş halimizi düşünün artık!.. Doğrusunu
söylemek gerekirse, ben bu gidişten çok ama çok korkuyorum…

BM Suriye Özel temsilcisi Staffan de Mistura: Türkiye’nin Kobani’yi savunmak isteyen
gönüllülere izinvermesini istemiş…

Ne ilginç değil mi? BM bile Kobani’yi kurtarma peşindedir… PKK ise gönülsüzler ordusu gibi,
ha bire verilen görevden kaçıyor. Tabanları yağlayıp, kapağı Türkiye’ye atmışlar yine!.. Birkaç
Atatürk büstü daha yaksalar, örgüt olarak varlıklarını sürdüreceklerini sanıyorlar…
ABD Dışişleri Bakanı, Türkiye’nin Suriyeli “ılımlı” muhalifleri eğitme ve techizatlandırma
programını kabul ettiğini açıklamış…

ABD, yabancı uyruklu teröristlerin adını “ılımlı muhalifler” koyarak, kamuoyunu
aldatabileceğini sanıyor. Nasılsa, Türkiye bir kere terör örgütleri ile müzakereye başlamış.
Oldu olacak, eğitim ve donatımları ile de uğraşsın istiyor!..
Beklenmedik gelişmeler olunca, ABD, Y-CHP, AKP ve PKK aynı cepheye düştüler… K.K.nın
“analar ağlamasın” edebiyatı çöktü yine. Gizlenerek bugünlere getirilen iğrenç ilişkiler, şimdi
PKK ile diz dize oturmaya kadar geldi işte…

Cellatların örgütü IŞİD’i öne sürerek; Türkmen ve Arapları katlettiren ABD, sıra Kürtlere
gelince acaba neden harekete geçti!? “Özgür Kürdistan” ile “Sünni Irak”ın alt yapısı oluşmak
üzeredir. Bu istek, yıllar önce BOP haritası ile duyurulmadı mı? Bölgedeki gelişmeler o
haritayla örtüşünce, rahat uyuyan Coniler olacak!..
Bundan böyle Türk halkına rahat uyku yok!.. Uyuduğumuz yetti artık!?..

***
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ÖNCE KAFAMIZI KARIŞTIRACAKLAR ONDAN SONRA...
Anlaşılan bu sıralar Irak Şam İslam Devleti (IŞİD), bütün kötülükleri anası olarak işlem görecek!..

Aydınlık’tan Mustafa Mutlu’nun kafası bayağı karışık. Sözcü’den Emin Çölaşan neler
olduğunu anlayamadım diyor. ABD, IŞİD’i hem silahlandırıyor hem yok etmek istiyor diyenler
de çoğaldı… Tezkereyi PKK ve IŞİD’e karşı gibi görenler de var elbette!..
Halbuki, Davutoğlu: “Tezkere çözüm sürecinin garanti altına alıyor, çözüm sürecine
katkıdır” diyor…

KCK Eşbaşkanı Cemil Bayık, bugünlerde “Kobani” olarak adlandırılan Halep’e bağlı Ayn el Arap’ta
tampon bölge oluşturulması halinde, açılım sürecinin biteceğini söyleyerek, “Savaş başlar,
Çünkü tampon bölge bize yöneliktir. Rojava’nın kazanımlarını ortadan kaldıran bir güçle
çözüm süreci geliştiremeyiz” ifadesini kullanmış… Bu arada “müzakere süreci”ne geçilmezse
“sivil itaatsizlik” veya “gerilla” eylemlerine geçecekleri tehdidini savurmayı da ihmal
etmemiştir!..
Bayık’ın “kazanım” olarak ifade ettiği Kobane; Suriye’nin Ayn el Arap ilçesini Şam’dan
koparıp “kanton” ilan etmektir. “Kürt koridoru” diye tanımlanan bu yer, gerçekte petrolün
güvenli bir şekilde Akdeniz’e akıtılması için önemli geçiş noktalarından biridir…

19 ayda Irak’ta 9 bin 347 sivili öldüren, 17 bin 386 kişiyi yaralayan ve 800 bin insanı da göçe
zorlayan IŞİD’in önünde kaçacak delik arayan PKK’nın, bu kuru sıkı tehditlerini hiçbir
şekilde ciddiye almamak gerekir.

BDP yöneticileri biraz daha temkinlidir; açılım bitti, bitecek diye ha bire bağırıp duruyorlar…

Bu arada, Diyarbakır 3. İdare Mahkemesi, “açılım”a inananlar cephesinde şaşkınlık
yaratacak şekilde; “eşbaşkanlık” uygulamasının hukuka aykırı olduğuna karar vermiştir!..

Daha önemlisi; Şam güney sınırımızda tampona karşı değilmiş ve IŞİD mevzilerine
yapılacak hava saldırılarına da ses çıkartmayacakmış… Ama Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı
Faysal
Mikdat, Türkiye’nin toprakları içinde gerçekleştireceği herhangi bir askeri
operasyonun “saldırı” olarak kabul edeceklerini açıklamıştır!..

Rusya ile İran ise, tezkereyi eleştirmişler, BM kararı olmadan yapılacak askeri müdahaleyi
“işgal” kabul edeceklerini açıklamışlardır…
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İBDA-C’nin yayın organı Adımlar dergisi, “IŞİD sen oradan biz buradan” diyerek,
Türkiye’deki geleneksel İslami çizginin yerini göstermiş, IŞİD’e destek vermiştir…

Kılıçdaroğlu’nun uluslararası koalisyona peşin destek açıklamasından sonra, genel başkanını
açığa düşürecek şekilde Y-CHP’nin son kararını yine Loğoğlu açıklamış: “Güvenli bölge, uçuşa
yasak bölge komşuya saldırı anlamına gelir” demiştir…

PKK lideri Öcalan‘ın: “Kobani’nin düşmesi Türkiye’yi yeni bir darbe sürecine sokacaktır.
Ayrıca çözüm sürecini sonlandıracaktır” şeklindeki tehdit mesajı da ilk defa TBMM’nden
okunmuştur…
Genelkurmay Başkanı Org. Necdet Özel, daha önce PKK ile savaşan komutanların, Ergenekon ve
Balyoz davalarında sanık olarak yargılandığını hatırlamış ve MİT’e verilen yasal zırhı askerler
için de istemiştir!..

Şantaj ve tehdidin en büyüğü ise, ABD Başkan Yardımcısı Jeo Biden‘den gelmiştir: Harvard
Üniversitesi’nde verdiği konferansta; El Kaide terör örgütü de dahil olmak üzere, Suriye’de
bulunan bütün terör örgütlerinin Türkiye’den finans desteği aldıklarını iddia etmiştir…
Bölgedeki en büyük problemin Washington’un müttefikleriyle ilgili olduğunu ileri süren Biden;
Türkiye, Suudi Arabistan ve Arap Emirlikleri’nin, Suriye devletine karşı savaşacak her güce yüz
milyonlarca dolar finans ve kamyonlar dolusu silah desteği yaptıklarını dile getirerek, (1) 1
Obama’nın beyzbol sopası yerine, bu defaUluslararası Ceza Mahkemesi‘i göstermiştir!.. Jeo
Biden gibi kurt bir politikacının, yoğun tepkiler üzerine sözlerini geri alması ve özür
mahiyetinde açıklamalar yapmasını, diplomatik nezaket çerçevesinde değerlendirmek
gerekir!..
***

Yukarıdaki haberleri kim okusa elbette hiç kuşku yok ki, kafası karışacaktır, karışması da
gerekir!..
***

Ne olup bittiğini anlamak için biraz geriye gitmek gerekir. O zaman büyük haritaya
baktığımızda gelişmeleri kolayca analiz edebiliriz. İşe, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi’nden
(BOP) vazgeçip geçmediği sorusuna verilecek yanıt ile başlamak en doğru yoldur. Dünyanın
ikinci büyük petrol rezervleri Irak’ta olduğuna göre, ABD’nin petrolü bırakıp gideceğini
düşünmek biraz saflık olur. O halde, bütün gelişmeleri; sonuçta Ortadoğu petrolleri ile
doğal gazının küresel güçlerin eline geçecek ve güvenli bir şekilde Akdeniz’e akıtılacak
şekilde değerlendirmek gerekir… Küresel güçler, enerjinin güvenli bir şekilde akıtılması için,
kendilerine göbekten bağlı, bekçi bir devlete ihtiyaç duymaktadırlar. BOP haritasında
işaretlenmiş “İkinci İsrail” denen “Free Kurdistan” bu görevi yapmak üzere düşünülmüştür.
Kürtleri temsil etmek iddiasında olan; Barzani, PKK, PYD gibi örgütler de bu plana evet diyerek
ABD’denrol istemişlerdir… Bu gerçekleri dışarıda bırakarak yapılacak olan değerlendirmeler
emperyalizmin çıkarlarına hizmet eder!..
Bu sıralar yaşanan gelişmeler, bu temel plana kısa ve uzun vadede zarar veriyorsa o
hareketlerdesteklenebilirler…

Aksi halde emperyalizmin bölgedeki piyonu olmak ve küresel güçlere hizmet etmekten
kurtulmak olanaksızdır!.. Elimizdeki tek ölçüt bu olmalıdır…

Küresel güçlerin desteği ile iktidara gelmiş ve iktidarlarını sürdürebilmek için; iç hukuka
göre anayasal suçlar, devletler hukukuna göre -terör örgütlerini destekledikleri içinsavaş suçları işlemek zorunda bırakılmış iktidarların, daha sonra “milli duruş” göstererek,
emperyalist saldırılara karşı koyması beklenemez!.. Tam aksine, tehdit ve şantajla emperyalist
planlarda rol almak zorunda bırakılırlar!.. Halktan güç almayan böylesi iktidarlar, milli
ordularını emperyalistlerin çıkarlarını korumak için görev verebilirler!..
1
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Milli orduları böyle kirli savaşları sokmak, ileride vatana ihanet suçu kapsamında
yargılamaya neden gösterilebilir… Genelkurmay Başkanı Necdet Özel’in, MİT’in PKK terör
örgütü ile müzakereleri sürdürmesine sağlanan yasal zırhı, askerler için de istemesini bu
bağlamda değerlendirmek gerekir!..

Genelkurmay Başkanı Özel’in, PKK’lı Milletvekili Gülten Kışanak’a haddini bildiren teğmeni
çağırıpkutlaması da bu aşamada oldukça anlamlıdır… Bu kutlama, milli bir duruşu ifade
etmektedir. Hükümetin baş kesen terör örgütü IŞİD önünde tutunamayan ve Türkiye’ye
sığınmak zorunda kalan PKK’lı teröristleri tezkere kapsamına alınması, biraz da
TSK’nin bu duruşundandır!..
Dolayısıyla Erdoğan’ı, (ABD’nin baskısı ile TSK’nın duruşu arasında) iki arada bir derede
kalmış gibi düşünmek pek de hatalı olmasa gerekir… Kendisinin ve partisinin siyasi geleceği
bire bir bu olaylara bağlıdır…
***

IŞİD, ABD’nin BOP haritasında “Sünni Irak” olarak belirlediği coğrafyada verilen temizlik
göreviniyapmıştır. Şimdi sıra bu bölgenin IŞİD’ten temizlenmesine gelmiştir. ABD’nin
bölgedeki müttefikleri eliyle silahlandırıp eğittiği bu cinayet örgütüne verilen temizlik görevi
bittiğinde, kuşkusuz işi de bitirilecektir!.. Bunun için ABD askerleri yerine bölgedeki Sünni
Müslüman ülkelerin askerleri kullanılacaktır!.. En önemli ihraç ürünü askeri olan Türkiye bu
nedenle ayrı bir öneme sahiptir…

Emperyalistler temizlik harekatı ile bölgedeki Kürt güçlerini de teke indireceklerdir. Barzani,
Talabani, PKK ve PYD’nin bir şekilde birbirine düşürülmesi ve sonuçta muhatap olarak bir
tekinin kalması arzulanan bir durumdur. Aksi halde, bu bölgede savaşı bitirmek ve enerjinin
akış güvenliğini sağlamak mümkün olamayacaktır!.. Sürekli savaş hali de küresel güçlerin
işine gelmez. Bu yüzden ABD Kongresi 3 yıllık bir savaş süresi öngörmüştür!..
Emperyalistler, aynı zamanda üç yıl süreceğini öngördükleri bu savaş sırasında, dünyanın
değişik Müslüman ülkesinden gelecek olan ve en çok korktukları kafa kesen IŞİD gibi
“radikal” İslamcı gruplardan da kurtulmuş olacaklardır… Türklere özgü bir söyleyişle ifade
edersek; “İti ite kırdırma” işini de bitireceklerdir!..
***

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Esat’ı düşürme inadı, onu yeni bir “Parsadan olayı” ile karşı
karşıya bırakmış olabilir mi? Jeo Biden’in, Türkiye’nin terör örgütlerine finansal destek
verdiği açıklamasını, Erdoğan’ın sıcağı sıcağına; “Biz hiçbir terör örgütüne destek vermedik”
diyerek inkar edip yalanlaması, akla bu olasılığı getiriyor… Bu noktada, Erdoğan’ın “terör
örgütü” vurgusu yapması da son derece önemlidir. IŞİD’e terör örgütü mü dedi, yoksa IŞİD
terör örgütü değildir mi demek istedi, pek anlaşılamamıştır!.. Biden’ın özür dilemesinin ise hiç
bir anlamı bulunmamaktadır!..

Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’den gelen
sığınmacılar için harcanan paranın 4,5 milyar dolar olduğunu söyledi. Aynı toplantıda konuşan
Başbakan Davutoğlu ise3,5 milyar dolar harcandığını söyleyerek (2) 2 Erdoğan’ı yalanladı!..
Sığınmacılara ne kadar yardım yapıldığının elbette tutulmuş kayıtları vardır. Fakat
Başbakanın örtülü ödenekten kime ne kadar para verildiğinin hesabını sorma olanağı
bulunmamaktadır. Bu yüzden, fark olarak gözüken 1 milyar doların, terör örgütlerine “finansal
destek” olarak kullanılıp kullanılmadığını bir tek Erdoğan açıklayabilir!.. Buna rağmen, Jeo
Biden, kendinden bu kadar emin nasıl konuşabiliyor anlamak mümkün değildir!.. Bu kefere, o
kadar mı içimize sızmıştır?!.. Yok daha neler…
***
2
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Diyarbakır’da bulunan hava üssünden kalkan savaş uçakları, Suriye sınırı boyunca keşif
uçuşları yapıyor ve havan mermilerinin geldiği noktalara bomba yağdırıyorlar. Bu
demektir ki, Türkiye resmen bu kirlisavaşın içindedir! Koca bir ülkeyi, kendisine ait
olmayan bir savaşa sokmak, bu kadar basittir işte! Nasılsa karşı tarafta yabancı ajanlar cirit
atıyorlar. Bize doğru bir iki füze veya bir kaç havan mermisi attılar mı, savaşın içerisindeyiz!..
Bu son tümce size de bir şey anımsattı mı acaba?..

1 Mart 2003 tarihinde reddedilen tezkereye inat, 11 yıl sonra bu defa sınırlarımızı korumak
üzere yabancı askerlerin topraklarımıza çağrılmasına izin veren bir tezkere TBMM’nden geçti. 4
Temmuz 2003günü Süleymaniye’de askerlerimizin başına geçirilen çuval ise henüz çıkarılmış
değil!..
***
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ÇINARI İÇİNDEN YİYEN KURTLAR!..
Türbana kurban edilenler...
“Türban silahını AKP’nin elinden alacağız” diyerek, türbanı önce üniversitelere, sonra TBMM’ne
ve daha sonra da ortaöğretime kadar sokan AKP iktidarı karşısında Y-CHP, anlaşılmaz bir
suskunluk içerisindedir. Acaba neden? Okullarda türban yasağının kaldırılmasını “öğrencilere
özgürlük” saçmalığı ile savunan Başbakan Davutoğlu, türbanı 10 yaşına indirmelerinin
nedenini; “En kritik dönem biyolojik ve psikolojik olarak ortaöğretimdir” diyerek gerçek
niyetlerinin “kindar ve dindar nesil” yetiştirmek olduğunu ağzından kaçırıverdi… Y-CHP’nin
söyleyeceği bir tek söz yok mu?.. Maskeler düşmüş, gerçek yüzler ortaya çıkmıştır…
Gizli işbirlikçi politikaları ve “Türban sorununu çözdük” safsataları ile Alevileri de türbana sokan
yol düşkünü Dersimli Kemal’in, şu andan itibaren bir daha Cemevlerine bile sokulmaması
gerekir!..
Işıd’i sattık elhamdülillah!..

Erdoğan Cidde’deki zirvede, koalisyon için imza atmama nedenini IŞİD’in elindeki rehineler
olarak gösterdikten sonra, “Artık durum değişti” dedi… Demek ki, AKP hükümeti IŞİD’i de
özelleştirme kapsamına almıştır!.. Bu açıklama Türk vatandaşları için son derece ciddi
hayati önemde bir tehlikeyi de beraberinde getirmektedir. 49 rehine Türkiye Cumhuriyetini
ABD ile birlikte hareket etmekten alıkoyabiliyorsa, IŞİD’in bulunduğu yerlerde çok dikkatli
gezmek gerekir. Boğaz keserek adam öldüren bu katillerin o kadar aklı vardır. Yeni 49 kişiyi
rehin alarak, Türkiye’yi koalisyondan çıkartmayı düşünebilirler…
Erdoğan kendi çalımını yedi!..

Recep Tayyip Erdoğan, başbakanlığı sırasında Esat’ı düşürmek için elinden geleni yapmıştı.
ABD’yi kara savaşına sokmak için MİT elemanlarına Türkiye’yi bile bombalatmayı
akıllarından geçirmişlerdi. Şimdi de ABD, aynı çalımları Türkiye’ye atıyor. Koalisyona
katılmamak için öne sürdüğümüz rehine sorununu el altından çözdüler. AKP Milletvekili
Şamil Tayyar’ın olayı “CIA hamlesi” olarak değerlendirmesi son derece isabetlidir. Kim ne
derse desin, bu bahanemiz elimizden alındığı için Erdoğan, Ordunun isteksizliğine rağmen
ABD’ye boyun eğmek zorunda kalmıştır…

Hal böyle olunca, hava araçları olmadığı için IŞİD ile uzaktan yakından ilgisi olmayan
“Uçuşa yasak bölge” oluşturulması talebini bile, bize yaptırıyorlar… Bu dahi gerçek hedefin IŞİD
değil, Esat olduğunu göstermeye yetmektedir!..
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Uzun zamandan beri dış politikamız “sıfır” ile ifade edildiği için, tek umudumuz kaldı o da
Ordumuzdur… Umarız komuta kademesindekiler TSK’nin emperyalist emeller için
kullanılmasına izin vermezler!..
Küresel güçlerin ilgilendiği kesilen başlar değildir!..

Suudi Arabistan’dan sonra dünyanın en büyük petrol rezervine sahip Irak’ta, petrolün yarıya
yakını (yüzde 40′ı) Musul sınırları içerisinden çıkmaktadır. IŞİD, “Sünni Irak”ta etnik ve
dinsel temizliği sürdürürken ne ABD, ne İngiltere, ne Almanya ve ne de Fransa sesini
çıkartmıştı. Ne zaman IŞİD Musul petrollerine el atmış ve satmaya başlamıştır, o zaman ABD
bombaları yağdırmıştır… Çünkü küresel güçlerin asıl ilgilendiği Iraklıların kesilen kafaları değil,
Musul’un petrolleridir!.. ABD üç yıl süreceğini öngördüğü bir savaş planı yapmıştır. Oysa
koalisyon güçleri IŞİD’e karşı bir savaşı birkaç gün içerisinde kolaylıkla bitirebilirler. Bu
plandan anlaşılıyor ki, asıl savaşılacak olan ülke Suriye’dir… Dolayısıyla Rusya, Çin ve İran da
doğal olarak işin içerisinde olacağından, savaşın AB-ABD koalisyonu ile Şangay İşbirliği Örgütü
(ŞİÖ) arasında geçeceği anlaşılmaktadır!.. Böyle bir savaşta Amerikalılar kendi askerlerinin
ölmesine asla razı olmazlar. Zaten bu yüzden Irak’tan çekilmişlerdir. IŞİD’in temizlik görevi
bittiğine göre, sıra onun bitirilmesine gelmiştir. Bu yüzden Conilerin yerine ölecek daha
deneyimli (ve şahadetin yeni bir yaşamın başlangıcı olduğuna inanan) askerler aranmaktadır!..
Türk Ordusu bu kirli savaşa alet olmazsa, emperyalistler er geç yenilerek çekilmek zorunda
kalacaklardır!.. Böylece Büyük Ortadoğu Projesi de yenilgi ile sonuçlanacaktır!..
Y-CHP sonunda PKK’ya ihtihak edecek gibi...

Yeni CHP’nin Kahramanmaraş Milletvekili Durdu Özbolat, Kılıçdaroğlu’nun oluru ile
açıkladı:HDP ile ittifak yapabiliriz demiş… Bence Y-CHP’yi kapatıp, HDP’ye ihtihak etmeleri daya
uygun olur. Hiç değilse Atatürk ve arkadaşlarının anısı kirletilmemiş olur. Uzun zamandan
beri Y-CHP’nin CHP olmadığını anlatmaya çalışanlar asla yanılmamışlar…

Emperyalizmle işbirlikçiliğin günümüzde büründüğü şekil; Yeni CHP, Yeni Türkiye vb gibi
“Yeni” sözcüğü ile ifade edilmektedir… Y-CHP, ABD’den Büyük Ortadoğu Projesi içerisinde rol
isteyen BDP/HDP’den artık farksızdır. Bu anlamda biraz da PKK’lıları “özgürlük savaşçıları”
olarak tanıtmakla görevli PKK’nın yan kuruluşu gibi görev yapmaktadır… Öcalan’ın “Kemal’e
selam söyleyin açılımı desteklesin” talimatı harfiyen yerine getirilmiştir… Dersimli Kemal,
tıpkı Sezgin Tanrıkulu gibi Abdullah Öcalan’ın aciz bir kuludur!..
PKK IŞİD karşısında ağır kayıplar verdi!..

IŞİD, Suriye’nin kuzeyinde PKK’nın Suriye kolu PYD’nin üzerine yürüdü. PKK, IŞİD karşısında ağır
yenilgi aldı. ABD, IŞİD’ı bombalayarak PKK’nın imdadına yetişti. IŞİD karşısında çaresiz kalan
Murat Karayılan ise “Çözüm süreci bitti” diyerek yine Türkiye’yi tehdit etti… Bu olaylar bile
PKK’nın IŞİD’e göre, daha zayıf ve güçsüz bir örgüt olduğunu göstermeye yetmektedir!..

Bu gerçek karşısında; Yeni CHP, güçsüz olan PKK ile müzakere etmeyi, daha güçlü ve acımasız
olan IŞİD’e karşı ise koalisyona katılmak suretiyle, mücadele etmeyi savunarak
saçmalamaktadır!.. Kemal Kılıçdaroğlu’nun (KK) bu beyanları ileY-CHP’nin bir politikasının
olmadığını ve Yeni CHP’nin hükümetin “açılım” politikalarını benimsetmekle görevli olduğunu
gösterir…
Hükümet “gayrimeşrudur” diyebiliriz...

AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal, HSYK seçimlerini Cemaat’in kazanması halinde sonuçları
gayrimeşru ilan edeceklerini söylemiştir. Bu açıklama, Cemaat’e yakın hakim ve savcıların
yargıya doldurulmasının meşru olmadığının dolaylı bir itirafıdır. Doğal olarak bu durumun
da sorumlusu yine AKP iktidarıdır. Zira herhangi bir seçim sonucu gayrimeşru ilan edilebilirse,
AKP iktidarını da gayrımeşru ilan etmek mümkün hale gelebilecektir!..
Kürtçe eğitim Kürtleri Ortaçağ karanlığına mahkum etmekle eş değerdedir!..

Kürtlerin anadilde eğitim ısrarı, eğitiliyormuş gibi yapılarak cahil bırakılma ve Ortaçağ
karanlığına mahkum edilmekten başka hiç bir işe yaramaz! Bir an için Kürtçe eğitimin
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yapıldığını ve Kürt Üniversitelerinden doktorların, mühendislerin, hukukçuların ve
öğretmenlerin mezun olduğunu düşünelim. Türkleri Kürtçe öğrenmeye mecbur bırakmadıkça
bu meslek mensuplarının hiç birinin Türkiye’nin batısında iş bulma veya özel iş kurma olanağı
bulunmamaktadır…
CIA’ya göre Türkiye’de yaklaşık 14 milyon Kürt yaşamakta ve bunların yarıya yakını Doğu
ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 19 ilde bulunmaktadır. Bu illerde Kürtlerin toplam
nüfusa oranı ise yüzde 55 civarındadır.(1) 1 Bu rakamlar karşısında 19 ilde yaşayan ve fakat
Kürt olmayan diğer etnik gruplar da Kürtçe öğrenmeye mecbur bırakılmalı ki, Kürtçe
okullardan mezun olanlar onlara da hizmet verebilsinler… Gerçekleşmesi imkansız olan bu
seçenek, bir şekilde gerçekleşebilirse ve 63 milyon Türk halkına Kürtçe öğretilemeyeceği için
Kürtçe eğitim alacak kişilere, Türkiye’nin Batısı yasaklanmış olacak demektir…
Kürtçe bir dünya dili olmadığı için bu eğitimden geçenler, dünyadan da izole olacaklardır!..
Aynı zamanda bilim dili olmayan Kürtçeyi, başka ulusların öğrenme nedeni de bulunmadığı
için tam anlamıyla Kürtçe eğitim, aşiretler dili ile yapılan ve kimsenin ilgi duymayacağı bir
alan olarak kalmaya mahkumdur. Bu anlamsız ısrar, Kürt toplumunu feodal ilişkiler içerisinde
yaşamaya mecbur etmekle aynı değerdedir… Türkçe-Kürtçe eğitim zıtlaşmasının eğitim dili
olarak ortaya çıkartacağı gerçek ise; dünyanın pek çok ülkesinde olduğu gibi
emperyalistlerin dili olan İngilizcenin eğitim dili olarak öğretilme mecburiyeti olacaktır… Ünlü
bir söz vardır: İngilizceyi öğrenebilmek için İngiliz gibi düşünmek gerekir!.. İngiliz gibi düşünen
nesillere ise Türk de Kürt de denemez!..
Demek ki, anadilde eğitim ısrarı, halkların yararı için değil, emperyalizme uşak yetiştirmek
içindir!..
90 yıllık çınar!..

BDP ve HDP’nin amblemine benzetilen Y-CHP’nin 90 yıllık çınarı, tipik bir algı yönetimidir.
Yeniden yorumlanacak olan 6 Ok’un yerine konulması düşünülen bu amblem, görsel
benzerlikten yola çıkarak, bilinç altına mesaj yollamak ve CHP tabanını Y-CHP/PKK ittifakına
alıştırmak için olsa gerekir!..
***

1

http://wkurdishw.blogspot.com.tr/2011/02/turkiyedeki-kurt-says.html
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19. OLAĞANÜSTÜ KURULTAY!..
Habertürk’ten Balçiçek İlter’e konuşan Kılıçdaroğlu; “Gösteriş için ibadet olmaz. Ben umreye
de gittim ama çıkıp söylemedim, ayıp bir şey bu” demiş… Gerçekten de kimseye bir şey
söylememiş! Dolayısıyla umreye gittiğini hala kimse öğrenememiş!.. Peki, bunu söylemek
ayıpsa bu ayıbı sen neden yapıyorsun? Galiba “Dersimli Kemal” 76 milyonu kendi belirlediği
kurultay delegeleri gibi sanıyor…
Kemal Bey, Alevi ile Alevi, Sunni ile Sunni, dinci ile dinci, dinsiz ile dinsiz!… Böylelerine
“inançsız” demek daha isabetlidir…

ABD’nin IŞİD’e karşı başlatacağı operasyondan önce de yolu temizleyen oydu. Yetkili
kurullarda görüşmeden, CHP’lilerin görüşünü öğrenmeden, peşin peşin, yapılacak uluslararası
bir operasyonda Türkiye’nin yer almasına CHP olarak karşı çıkılmayacağını açıklamıştı. Gelen
tepkiler üzerine bu görüşünün gerekçesini; ”Madem ki terörden en çok zararı biz gördük, o
halde her türlü terörle mücadele etmek zorundayız” şeklinde açıklamış. Eskilerimiz “Zırva
tevil götürmez” derlerdi. “Dersimli Kemal” de o hesap, zırvaladıkça zırvalıyor. 40 bin
yurttaşımızın ölümünden sorumlu, bebekleri bile öldürmekten çekinmeyen en tehlikeli ve
acımasız terör örgütü PKK ile müzakereye evet diyeceksin, IŞİD ile isemücadeleyi
önereceksin!.. Yemezler Kemal Bey! Şaşkın ördek misali suya tersten dalıyorsun!..

CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi’yi de kaybettik! Beyefendi “Torba Yasa” ile yapılan
düzenlemeye göre, “F Tipi” polislerin görevden alındıktan sonra, mahkeme kararı ile eski
görevlerine dönebilmelerinin iki yılı bulacak olmasını kendisine bayağı dert edinmiş. Bu
duruma sebebiyet verecek olan yasa maddelerinin iptali için Anayasa Mahkemesi’ne başvuruda
bulunmuş. Ergenekon ve Balyoz davalarına bağlı olarak görevden alınanlar için kılını
kıpırdatmayan, ülkenin bölünmesinin önünü açacak olan “Açılım Yasası” için destek veren
CHP’nin, açıktan Cemaat’in avukatlığına soyunması ne kadar acı, değil mi?.
Kemal Kılıçdaroğlu, Cemaat’in bankasını kurtarmak için Başbakana tehdit vari bir mektup
yazmış… Yeni CHP’nin bu dönem tek işi Cemaat’e kol kanat germek!..

Eski CHP Milletvekili Mehmet Sevigen’in Sebahattin Önkibar’a açıklaması ise CHP’nin teslim
alınmışlığının itirafı gibidir. Deniz Baykal, kendisine ait olan Halk TV‘nin Cemaat’in sesi
haline getirilmesi karşısında: Halk TV’nin sahibi evet Deniz Baykal’dır ama yönetimini CHP
liderliğine devretti ve hiçbir şeyine karışmıyor. Dolayısı ile yayın ile atamalarda Baykal’ın
zerri dahli yoktur demiş… Eski genel başkanın içerisinde bulunduğu durum, ona en yakın
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arkadaşı tarafından bu şekilde açıklanmıştır. Hiçbir şeye karışmayan Baykal’ın da “yeni”lendiği
anlaşılıyor!.. “Yeni Baykal” kendine ait televizyona bile sahip çıkacak durumda değil ne değil,
Cemaat’in ve “İkinci Cumhuriyetçiler”in sesi olmasına da karşı gelemiyor!..

Cumhuriyet gazetesi okurları (CUMOK), gazetenin ikinci cumhuriyetçiler tarafından ele
geçirilmiş olması karşısında ha bire tepkilerini dile getiriyorlar. Halk TV’den sonra
Cumhuriyet gazetesi de Kılıçdaroğlu’nun, dolayısıyla Cemaat’in borazanı haline getirilmiştir!..
Dolayısıyla Aydınlık‘tan başka okunacak gazete veUlusal Kanal‘dan başka izlenecek kanal
kalmamıştır!..

Görüldüğü gibi Yeni CHP’nin 18. Olağanüstü Kurultayından umut verici bir parti meclisi
çıkmamıştır. Atatürk’e “Kefere Kemal” diyen gerici Mehmet Bekaroğlu’nu hileli yollardan Parti
Meclisine seçtiren Kılıçdaroğlu, gerçek halk partililerin tasfiyesi ile sonuçlanan olağanüstü
kurultayda, üstü çizilerek onay verilmeyen Cemaatçi Erdoğan Toprak ile açılımcı Murat
Özçelik’i de başdanışmanlık makamına getirerek, delegelerin konu mankeninden
farksızolduğunu kanıtlamıştır. En yetkili organ olan Parti Meclisi’nin iradesine saygısızlığı
eden “Dersimli Kemal”, yaklaşan genel seçimlerdeki hedefini “anlamlı oy kaybına
uğramamak” olarak belirlediğine ve partiyi de fiilen böldüğüne göre, yeni arayışlara
girmek şart olmuştur. Bu gidişle Kılıçdaroğlu liderliğindeki Y-CHP’nin barajı bile geçeceği
şüpheli hale gelmiştir. Yeni CHP’nin Bekaroğlu ve Özçelik benzeri adaylarına oy verecek
seçmeni nereden bulabileceğini, yaşayıp göreceğiz!..
TSK’ya bile kumpas kurulduktan sonra CHP’nin başına buyruk bırakılmayacağı belliydi…
CHP’nin ele geçirilmiş olmasını yeni fark edenlerin istifa ederek görevlerinden ayrılması,
işgalcilerin işini daha da kolaylaştıracaktır. İstifa edenlerin yerine, kendilerine benzeyenler
atanacak ve parti tamamen ele geçirilecektir… Bunu anlamamak için aptal olmak lazımdır…
O bakımdan, yeni bir seçenek ortaya çıkana kadar meydanı işgalcilere bırakmamak gerekir…

CHP’lilerin genel seçimlerden önce , 19. Olağanüstü Kurultay‘ı toplayarak parti yönetiminin
geri alınmasından başka çıkış yolu kalmamıştır. Ya da yeni bir parti kurarak Cumhuriyet’e
sahip çıkılacaktır… Aksi halde Y-CHP’ye dönüştürülen Atatürk’ün partisi, Cumhuriyet
düşmanlarının silahı haline getirilerek halka karşı kullanılacaktır…

Türk Silahlı Kuvvetleri internet sitesinde, PKK’nın Ağrı’da mahkeme kurup yargılama yaptığı
açıklamasını(1) 1 gördükten sonra, CHP’nin bu mücadelede ne kadar önemli olduğunu bir kez
daha anladım…
***

1

http://www.tsk.tr/11_haberler_olaylar/11_8_onemli_yurtici_olaylar/onemli_yurtici_olaylar_2014. html
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“TÜRKİYE ILIMLI İSLAM DEVLETİ”!..
Kabul etmek gerekir ki, 1 Mart Tezkeresi‘nde AKP hükümetini kurtaran CHP’ydi.
Davutoğlu’nun şanssızlığı, Kılıçdaroğlu’nun henüz detaylar ortaya çıkmamış olan, IŞİD’e
karşı kurulacak koalisyonda “Türkiye’nin yer almasına karşı çıkmayız” diyerek, Obama’nın
peşine takılması ve Davutoğlu hükümetini zor durumda bırakmış olmasıdır…

Rusya, Çin, İran ve Suriye’nin ortak tatbikat yaptığı sırada hava savunma sistemini test etmek
için gönderilen Türk jetinin Suriye Ordusu tarafından avlanmasından sonra, ABD “Arap
Baharı” adıyla yutturmaya çalıştığı bölgeyi yağmalama planını gözden geçirme ihtiyacını
duymuştur. Anlaşıldığına göre, bu defa diplomatların “Çayın taşı ile çayın kuşunu vurmak”
şeklinde ifade ettiği “İti ite kırdırma” politikasını uygulayacaklar!..

El-Kaide‘nin içerisinden çıkartılan El-Nusra’dan üretilmiş IŞİD, bu defaki planın en önemli aktörü
olarak rol alacak. Bir taraftan “Sünni Irak” olarak isimlendirilen bölgenin temizliğini IŞID’e
yaptırıyorlar, diğer taraftanvahşiliğini bahane edip, Suriye’ye saldırının sebebi olarak
gösterecekler!.. Obama’nın “Ülkemizi tehdit eden teröristleri nerede olsa vuracağız” sözlerinin
açılımı bu olsa gerek… Emperyalizm, Müslümanları en kirli işlerinde taşeron olarak daha ne
kadar kullanacak, yaşayıp göreceğiz?..

IŞİD’ı kuran, destekleyen, Suriye’ye ve Irak’a sokan Türkiye’ye, ABD’nin verdiği “ olur”u
utanmadan yok sayıyorlar! Üstelik Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, Kılıçdaroğlu ile bir
otel odasında 2,5 saat başbaşa görüşen ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, ABD
Dışişleri Bakanı Kerry’nin ziyaretinden önce, Türkiye’yi teröristlere destek vermekle suçlayıp
şantaj da yapmış! Ricciardone, “Atlantic Council” adlı düşünce kuruluşunda verdiği
konferansta; Ankara’nın El-Kaide’nin kolu olan El Nusra Cephesi’ne yardım ettiğini söylemiş!..
Benzer şekilde ABD Kongresi Dışişleri Altkomitesi’nde yapılan oturumda da, Kongre üyeleri
Türkiye’yi Katar ile birlikte “terör destekçisi” olarak suçlamışlardır… (1) 1
Balyoz ve Ergenekon davaları ile iyice hırpalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, “açılım”dan
haberdar olmadığını ve IŞİD’e karşı operasyonda yer almayacağını Genelkurmay Başkanının
ağzından açıklamasından sonra, ABD yönetimi iyice edepsizleşti… Bu yüzden olsa gerekir,
1

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/117481/ABD_Kongresi_Turkiye_ye_zehir_zemberek.html
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Özel’in 2012 yılında yaptığı “KCK‘nın yargı önüne çıkarılmasının hayati öneme haiz olduğunu
düşünüyorum” şeklindeki açıklaması yüzünden, hakkında soruşturma başlatılacağı iddiaları
gündeme getirildi. Genelkurmay Başkanı Org. Özel’e verilen bu gözdağının zamanlaması
oldukça anlamlıdır!..
IŞİD’ın savunduğu “radikal İslam”ı, sapkın ideoloji olarak gösteren Obama, “Ortadoğu’ya ve
Ortadoğu’dan dışarıya yabancı savaşcı akınını durduracağız” derken, bütün dünyayı terörle
tehdit etmekten geri durmadı. Büyük olasılıkla ABD’li gazetecinin kafasını kesen IŞİD
militanın, İngiliz olduğu iddiaları (2) 2 da bu fikri desteklemek için dünya kamuoyu ile
paylaşıldı…

İlginçtir, gelişmeler bölge ülkelerinin yüzde yüz aleyhinde ilerlerken, 49 diplomatı
IŞİD’ın elinde rehinbulunan Türkiye, sınıra yığılmaların önlenmesi için Suriye’nin
kuzeyinde bir tampon bölge kurulmasını istemektedir. Zaten ABD’nin Kuzey Irak’tan
Akdeniz’e güvenli şekilde petrol akıtması için baştan beri düşündüğü bir projeydi bu
isteğimiz. Çaresizlik içerisine sürüklenmiş ülkemizin, bu talebi dile getirmiş olmasını iyi
anlamak gerekir. Bu durumumuz ayı ile yatağa girmenin bir sonucudur elbette. Kim ne derse
desin, ABD’nin İncirlik üssünü “insani” amaçlı kullanmayacağı da bir gerçektir. Bunu bildiğimiz
halde; operasyon öncesinde, İncirlik üssünün “insani” amaçla kullanılabileceği “iznini” vermemiz
traji komik olmakla birlikte, kafamıza dayatılan soğuk namlu nedeniyledir!..
ABD’nin IŞİD’e karşı oluşturduğu koalisyon ortakları:Kuzey Irak’ın peşmerge ordusu, PKK, PYD,
Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ve Suriye’deki diğer terörist muhaliförgütlerdir. ABD, Türkiye’yi
PKK ile birlikte IŞİD’e karşı mücadele için ikna etmeye çalışıyor. Bir taşla iki kuş vuracak
kefere. Bu şekilde, PKK’yı terör örgütü olmaktan çıkartacaklar. ABD’nin IŞİD’e karşı aldığı
kararların ardından, bölgeye gönderilecek silahve insani yardım desteğinin, PKK’nın
envanterine girmemesini kim nasıl garanti edecek? Bu soruya yanıt aranırken; Selahattin
Demirtaş lafı dolandırmadan Türkiye’nin PKK’ye silah yardımı yapmasını istemesi (3) 3 şok
etkisi yarattı!..

Obama, “Sünni aşırılık” olarak değerlendirdiği IŞİD’e karşı müdahale edecek “ılımlı Sünni
devletler” arasında Türkiye’yi de saydı. Bu açıklama, Türkiye için öngörülen rejimin “Ilımlı
İslam” olduğunun ilanı gibidir…
***

Kurultay delegeleri, bu defa yenilenlerin yerine, yenilecek olanları Parti Meclisi’ne seçtiler!..
Parti Meclisi toplanmadan, MYK oluşturulmadan, grupta konuşulmadan, yetkili hiç bir
makamın görüşü sorulmadan, Genel Başkan Kılıçdaroğlu, IŞİD’e karşı kurulacak koalisyonda
Türkiye’nin yer almasına CHP’nin karşı olmadığını söyledi!..

Yeni CHP parti mi yoksa Kemal Bey’in babadan miras şirketi mi? Bu sözlerle CHP’ye oy veren 11
milyon 270 bin kişinin iradesine ipotek koymak, hakaretten de öte bir şey değil mi? Seçmene
böyle bir saygısızlık nasıl yapılabilir, anlayabilmiş değilim! TSK, toprak bütünlüğümüzü tehdit
eden IŞİD operasyonunda “muharip güç olmayız” derken, o Türk gençlerini emperyalizmin
çıkarlarını korumak amacıyla, piyon gibi ateşe sürebiliyor… Bu kadar “görev adamı” yani…
Demek ki, Y-CHP’nin AKP’yi iktidarda tutmaktan daha önemli görevi buymuş! “Dersimli Kemal”,
iktidarın yolu üzerindeki taşları temizleme işine ilaveten, Mehmetçiği de emperyalizmin
emrine vermek için üzerine düşeni yapıyor… Peki, CHP’nin genel başkanlığına aday olan
Muharrem İnce’nin bu konulardaki fikrini bilen var mı?..
Kemal Efendi, sonunda Hahamların ve Alevilerin çocuklarını da imam hatipli yapmayı başarmış!..
“Dersimli Kemal‘im ben” diyerek, Alevileri bir kez daha kandırdı. Meğer adam “Ilımlı İslam”a
razıymış. Aksine tek söz söylediği yok!..

Davutoğlu hükümetinin önünde giden Yeni CHP, kurultaydan sonra frensiz kamyon gibi
2
3

http://www.hurriyet.com.tr/dunya/27036758.asp
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/demirtastan-skandal-aciklama
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kontrolsüz gidiyor. Delege CHP’yi adeta tecavüzcüsü ile evlendirmiş!.. En ağır tokat “açılım”ın
mimarı Murat Özçelik ile Fetullahcı Erdoğan Toprak’ın adını çizen delegelere indirilmiş.
Kemal Bey, inadına her ikisini de genel başkan başdanışmanlıklarına getirmiş!..
Doğrusu kılıçların efendisi kibar adam. Önderliğinde “Ilımlı İslam Devleti” ağır ağır kuruluyor.
Delegelere ve partililere, ana avrat sövüp, galiz küfürler de savurmuş değil… Ona da şükretmek
gerekir…
***
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TEBRİKLER “KEFERE KEMAL”!..
Yeni CHP 18. Olağanüstü Kurultay’ının oy birliği ile seçilen divan başkanı Engin Altay, kurultayın
17 ve 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarına bağlı olarak; “darbe yapmaya teşebbüs”
ve “casusluk” suçlamaları ile görevlerinden alınan “F Tipi” polis ve yargı mensupları için “güven
kurultayı” olduğunu ilan edip, (1) 1 kurultayı Cemaat’e armağan etti!..
Bu nedenle olsa gerekir,bazı yazarlar Y-CHP yerine F-CHP’yi kullanmaya başladılar… Delegeler
uyanmadılar bile…

Kemal Efendi, vaktiyle “F Tipi”nin TSK mensuplarına karşı başlattığı Ergenekon ve Balyoz
soruşturmaları için “Ordu darbecilerden temizlenmeli” manasına gelen sözler ediyordu. O zaman
TSK’ya armağan edilecek bir kurultay yapamadı…
Dikkatinizden kaçmamıştır sanırım. “Dersimli Kemal”; bu yer küre üzerinde hırsıza
“hırsız” dediği içininandırıcılığını ve itibarını kaybeden tek siyasetçidir…

Zira halk, Kemal’in suçladığı kabinenin başını sahiplenmiş ve Cumhurbaşkanlığı ile
ödüllendirmiştir. Denilebilir ki, “Dersimli Kemal”, güven vermez kişiliği ile aynı zamanda
hırsızları aklama işlevini üstlenmiştir. İlginçtir bu süreçte kendine olan destek de “anlamlı” bir
şekilde azalmıştır. O kadar güvenilmez bir adamdır yani…
Kılıçdaroğlu 4 yılda kurultay delegelerini ayarladıktan sonra “dürüstlük maskesini” de
indirmiştir…
Abdullah Öcalan’ın verdiği talimatları harfiyen yerine getireceğini kurultayda taahhüt edecek
kadar ileri gidebilmiştir…

Toprak bütünlüğümüzü tehlikeye atacak olan “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın çekince
konulan bütün maddelerini imzalayacağını söylemekten hiç çekinmemiştir!… Böylece daha önce
“açık çek” vererek desteklediği “açılım”ın önündeki son taşı da kendi elleriyle temizlemiştir!..

Bundan böyle, Y-CHP’de toprak bütünlüğünü savunmak yasaktır ama ülkenin parçalanmasının
kilometre taşı olan “ana dilde eğitim”i savunmak mecburidir!.. Ulusal birliği sağlayarak “ulus
devlet”i kuran CHP’de, artık ulusculuğu savunmak da suç sayılacaktır!..

CHP’nin kurultay delegesi bu konularla ilgilenmedi bile..
1

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chpli-altaydan-dikkat-ceken-sozler-h36144.html
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“Dersimli Kemal”den, ABD Elçisi ile birlikte bir otel odasında baş başa ne konuştuğunu
açıklaması bekleniyordu. Büyükelçi acaba o konuşmada kulağına ne fısıldamıştı? Bu en çok
merak edilen soruydu. “Çatı adayı” diye ilan ettiği AKP’nin eski adayı Ekmeleddin Bey’i
kendisine kim önermişti? Belki onu açıklar diye çok bekledik. Onu da ötekini de demedi…
Demek ki, “Yeni CHP”’nin asıl görevi, AKP’nin “Yeni Türkiye”sine uygun muhalefet yapmaktır…

Arka arkaya yaşanan 4 seçim yenilgisinden sonra, beşinci seçimde CHP oylarında “anlamlı bir
azalma” olmazsa çekilmeyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu’nun, anlaşılıyor ki, PKK’yı
meşrulaştırmasından daha önemli başka görevleri de vardır!..

“Dersimli Kemal” aslında başarılıdır! Atatürk’e “Kefere Kemal” diyen birini CHP’nin Bilim
Kuruluna seçtirmek ve bu kadar kısa süre içerisinde her dediğine gözü kapalı “evet” diyecek
kurultay delegelerini yaratmak öyle kolay değildir!..
Hakkını yemeyelim. Tebrikler…
***
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BÜYÜK TUZAK!..
CHP’NİN “SON” KURULTAY DELEGELERİ İÇİNDEKİ MUSTAFA KEMAL’İN ASKERLERİNE “SON”
ÇAĞRIDIR!..
“Dersimli Kemal”e askerlik yaparak Cumhuriyet’e ve şanlı geçmişimize ihanet etmeyin!..

Mustafa Kemal’in “Size ölmeyi emrediyorum” komutuna; “Ya istiklal ya ölüm” diyerek karşılık
veren ve siperlerinden ok gibi fırlayarak düşman üzerine atılan “Mustafa Kemal’in askerleri”
gibi davranmanın vaktidir… Bu Cennet vatanı kurtaran Kuvayi Milliye şehitlerinin kemiklerini
kara topraklar altında sızlatmayın!..
CHP, Doğu Anadolu ve Güneydoğu
kurultaydaeksiksiz olarak vardı…

Anadolu’da hemen hemen sıfırlandı ama delegeleri

Türk halkının gözünden kaçmayan bu gerçeği, gözünüzden kaçırmayın!..

Genel Başkan adayı Muharrem İnce’nin, yerinde ve “Dersimli Kemal”in cevap
veremeyeceği eleştirilerine homurdanan yine “Dersimli Kemal’in askerleriydi. O bindirilmiş
kıtalar acaba nereden geldiler?..
Doğu Anadolu ve Güneydoğu’da bitirilen CHP’nin, delege çoğunluğunun HDP/PKK‘lı olduğu
gerçeğini artık görün!..
Bu oyunu Parti Meclisi seçimlerinde bozabilirsiniz! Görevinizi yapın. Aksi halde, size evinize
dönmek haramdır…

“Dersimli Kemal”, konuşmasında, kendisine bugüne kadar yöneltilen eleştirilerin hiçbirine
yanıt vermedi! Sadece “Ben Dersimli Kemal”im… Kürt sorununu askere ihale ederek,
güvenlik kuvvetlerine havale ederek çözemeyiz… Yerel Yönetimler Özerklik Şartını mutlaka
getireceğiz” diyerek, BOP’nin senaristlerine mesaj yolladı. “Gundi Kemal” kurultay boyunca
sadece PKK’ya göz etti!…

Ne yerel seçimlerdeki başarısızlığından ne de Cumhurbaşkanlığında yaşattığı hezimetten tek
kelime bile söz etmedi”…

Seyit Rıza ve Şeyh Sait’i önder belleyen “Dersimli Kemal”; Küresel güçlerle belirlediği
ihanet politikalarına muhalefet edenlerle “yolunu ayıracağı” tehdidini de savurdu…
Bir önceki Kurultayda 1164 oy alan son genel başkan, desteğini 424 azaltarak 740‘a düşürdü.
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Daha önce kendisine destek veren delegenin üçte birinden fazlası desteği çekti ama o çekilmedi.
Kendi sözleri ile söylersek; oylarında “anlamlı bir düşüş” vardı ama tınmadı, yoluna devam
etti!.. Onurlu bir adam tükürdüğünü yalamaz, çeker giderdi ama gördüğünüz gibi o da olmadı!..
Çünkü o bir görev adamıydı, “verilen görevi” yapıyordu. Bunun için tükürülmeye, yerlerde
sürünmeye bile razıydı… Zaten aldığı oyların çoğu, CHP’nin bitirildiği coğrafyadan gelmişti.
Onunla Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da CHP bitirilmişti…
Denebilir ki, CHP’nin “son” Kurultay’ına PKK damgayı vurdu!..

Trajediye bakın ki, seçimlerde oylarını BDP’ye veren bu delegeler, Yeni CHP’ye genel başkan
seçtiler!..

Tıpkı genel seçimlerde olduğu gibidir gelişmeler: CHP’li olmayan adaylar, CHP’den
milletvekili seçilebilirler. Yerel seçimlerde; CHP’liler, CHP’li olmayan adaylara oy vermeye
mecbur edilebilirler. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde; AKP’nin eski adayı Ekmeleddin Bey,
CHP’nin adayı olarak gösterilebilir…
Kurultaylar ihanetlerin hesabının verilmesi içindir beyler!…

Küçük bir salona tıkılmış, etrafı PKK militanlarıyla kuşatılmış ve sadece oy vermeye memur
edilmiş delegeler, yaşanan gerçekleri dile getirmek için söz bile isteyemediler! Konuşulması
gereken hiçbir konu “son” kurultayda konuşulamadı yine!.. Genel Başkan adayı Muharrem
İnce, temel konulara ima yollu, inceden inceye dahi dokunamadı. Çünkü biliyordu ki,
ellerinde CHP bayrakları olduğu halde; “Dersimli Kemal”in askerleri, PKK’nın kadroları salonda
oturuyordu. “Asayiş Birimi”nin nefesini ensesinde hissediyordu!..
İnce’nin temel konuların çok uzağında konuşma yapması başka hangi nedenle açıklanabilir?..
Akla bir tek olasılık geliyor…

O da: Muharrem İnce’nin parti içi muhalefetin önünü kesmek için “danışıklı” olarak
“Dersimli Kemal”in karşısına çıkartıldığıdır…Tıpkı Recep Tayyip Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına
seçtirebilmek için karşısına Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aday konulduğu gibi…
Bu olasılığı akla getiren birden çok neden var:

Sahiden, Muharrem İnce’nin “açılım” konusunda ne düşündüğünü bileniniz var mı?
Geçmişte Türkiye’nin Libya’ya asker gönderilmesine karşı mı gelmişti? Peki, Anayasa Uzlaşma
Komisyonu’nda CHP’nin oturmasına ne demişti? Eğitim ve Öğretim Birliği yasasının
kaldırılmasında ses mi çıkarttı? Alevilerin çocuklarının zorunlu olarak imam hatipli yapılmasına
mı itirazı var? Toprak kaybetmemize neden olacakYerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın
çekince konulan maddelerinin imzalanacağını taahhüt eden Kılıçdaroğlu’na karşı mı geldi?
Bu adamın “Yeni CHP” sahtekarlığı ile uygulanan ihanet politikalarına katkısı yok mu yani?
Yeni CHP’nin Grup Başkan Vekili Muharrem İnce değil miydi?..

Kılıçdaroğlu’nun baskısına boyun eğerek aday gösterilmesine imza veren 944 delegenin
ancak 204‘ü uyanabildi…

Türkiye gerçekleri dışında; rüya aleminde gezinen, bütün dertleri bir yerlere seçilmek olan
diğer delege, hiç “Gezi Direnişi” gibi cesaret ve özveri gerektiren direnişlere öncülük edebilir
mi?..

Böyle hamurdan üretilen bir Parti Meclisi, AKP Hükümetinin baskıları karşısında direnebilir mi?..
Ciddi bir yol ayrımdayız beyler…

Sonra “Kimse bize bir şey demedi” demeyin!.. İşte uyarıyorum… Ona göre!.. Bari Parti
Meclisi’ne Atatürkçüleri seçin!..
***
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HANCI TAVUKLARI!..
Kılıçdaroğlu’nun “2015 seçimlerinde anlamlı bir oy kaybı olması halinde bırakırım”
şeklindeki sözleri, üzerindeki korkunç baskının acıklı bir itirafıdır!.. Kemal Bey, ancak CHP’nin
alacağı oyların birkaç puandüşmesi halinde istifa edebileceğini söylemektedir. Demek ki,
görevleri arasında en az bir dönem daha AKP’yi iktidarda tutmak da vardır!..

Açık söylüyorum: PKK ile pazarlık sürecini, “barış” adı altında halka yutturmaya çalışan
bildiriye destek veren CHP milletvekilleri:Alaattin Yüksel, Aykan Erdemir, Ayşe Danışoğlu, Binnaz
Toprak, Erdoğan Toprak, Hülya Güven, Hüseyin Aygün, İlhan Cihaner, Kadir Gökmen Öğüt, Melda
Onur, Mustafa Moroğlu, Nurettin Demir, Rıza Türmen, Sena Kaleli, Sezgin Tanrıkulu, Veli Ağbaba
ve bunların benzerleri 2015 genel seçimlerinde aday gösterilirlerse, Y-CHP’ye kesinlikle oy
vermeyeceğim… Kurultay öncesinde bu açıklamayı ulusal bir görev kabul ediyorum!..

Emperyalist “küresel güçlerin”, Y-CHP’den beklediği görev: AKP’yi iktidarda tutmak için
muhalif olanları oyalayarak dizginlemek olduğu açık seçik ortaya çıkmıştır… Türkiye’deki
karşıdevrimin başarıya ulaşması, ancak bu şekilde mümkün olabilirdi. Küresel güçlerin
Ortadoğu’daki rejimleri yıkma ve laik Cumhuriyet rejimini tasfiye etmekle görevlendirdiği iki
“başarılı” önemli aktör terfi almıştır. Ellerinde oyuncağa dönen Türk halkını kolaylıkla
yönlendirerek, Erdoğan’ı Cumhurbaşkanlığına, Davutoğlu’nu da Başbakanlığa çıkartmayı
“başarmışlardır”…
Emperyalistler,
TSK‘nın
etkisizleştirilmesi
ve
CHP’nin
ele
geçirilmesindensonra, adım adım hedeflerine yaklaşmaktadır. “Gezi Direnişi” gibi, toplumsal
muhalefeti arkasındansürükleyecek bir ayaklanma olmadıkça, emperyalizmin önünde ciddi bir
engel kalmamıştır…
CHP’nin başından Kılıçdaroğlu ayrılınca, AKP’nin bir dönem daha iktidar olma olanağını
yitireceği ve buna bağlı olarak karşıdevrimin tehlikeye gireceği gün gibi ortadadır.
Satılacakların neredeyse tükenme noktasına gelmesi, yıllar içerisinde ekonomik varlıkların
talanı, yaklaşan ekonomik krizin nasıl atlatılacağı konusunu gündemin birinci sırasına
taşımıştır. Bu durumu en iyi bilen kişi olarak Recep Tayyip Erdoğan’ın icranın başından
ayrılıp, Cumhurbaşkanlığını tercih etmesini, yaklaşan fırtınadan kaçış olarak değerlendirmek hiç
de yanlış değildir… Bu ateş çemberi içerisinde en önemli görev, doğal olarak halkı
yatıştırmak ve uyutmaklagörevli muhalefete düşmektedir… Aksi halde, küresel güçlerin
Ortadoğu’da kazandığı bütün mevzileri tehlikeye düşebilir!.. Olup biteni ve yakında
olacakları bu fotoğraf içerisinde değerlendirmek gerekir…
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Böyle aciz bir duruma düşülmesine emperyalistler asla izin veremezler!.. Zaten (B) ve (C)
planları da bu nedenle vardır!..

Haziran 2011 seçimlerinden önce “Artışı sağlayamazsam bırakırım” diyen Kılıçdaroğlu, 2015
milletvekili seçimlerinde, oy oranını bir kaç puan artırabilse, yerinde kalıp görevine devam
edecek. Acaba neden? Sıkı sıkıya koltuğa yapışması; onursuz bir adam veya koltuk heveslisi
olmasından değil, “görev” bilincinden kaynaklanmaktadır!.. Bu gerçeği artık görmemiz
gerekir… Laik, demokratik Cumhuriyet tasfiye edildikten sonra, Kılıçdaroğlu’nun oy oranını
artırması ne işe yarar? Oy oranını azaltırsa, bu defa koltuğunu Sezgin Tanrıkulu veya Rıza
Türmen gibi PKK’nın onay verdiği bir isime teslim edebilir!.. Acı ama gerçektir: PKK lideri
Abdullah Öcalan’ın “Kemal’e selam söyleyin” cümlesi, Kılıçların efendisinin görevini ve
hiyerarşidekiyerini ayan beyan göstermektedir!..
“6 okun yorumu çağdaş ve evrensel anlayışa göre yeniden yapılacak” sözlerini söyleyen
Kılıçların efendisi, 6 oku hiçbir zaman anlamadığını veya içine sindiremediğini göstermiştir.
Her iki halde de durum kötüdür. Gerçek kişiliğini ve kimliğini gizleyerek Atatürk’ün koltuğunu
kalkan olarak kullanan Kılıçdaroğlu, CHP tabanını aldatarak, küresel güçlerin verdiği görevi
yapmayı kabul etmiştir. Cumhuriyetin nitelikleri ile bire bir örtüşen “6 ok”un “çağdaş” anlayışa
göre yorumunu yapmaya kalkışmak, CHP Programı’nın da iskeletini oluşturan bu ilkeleri
çağdışı bulmaktan başka bir anlama gelmez!.. Büyük olasılıkla programa aykırı eylem ve
söylemlerinin kaynağını da bu anlayış oluşturmaktadır. “6 ok”u çağdışı gören anlayışın, vakit
geçirilmeksizin -hem de tekme, tokat- kapı dışarı edilmesi kaçınılmaz hale gelmiştir!..

Fazilet Partisi Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun:” CHP’ye gelme konusunda bende sıkıntı
oluşturabilecekCHP’nin geçmişine ilişkin bagajları olduğunu ilettim. Hatta ben demokrasi ve
özgürlüklere ilişkin savunduğum tüm görüşleri savunup bu konudaki düşüncelerimi iletince,
onu benden daha radikal gördüm” şeklindeki sözleri ise acı ve düşündürücüdür. Yukarıdaki
tespitlerimizi doğrulayan bu açıklamadan anlaşılmaktadır ki, Abdullah Öcalan’ın Kemal’i,
Bekaroğlu’ndan daha iyi Fazilet Partilidir… O zaman neden başka bir partide değil de Atatürk’ün
partisi CHP’nin başında oturur?!..
Cumhuriyetçilerin elinde siyasi bir parti olmadan, ne karşıdevrimi tersine çevirmeleri ne de
iktidara gelmeleri olanaklıdır. Ne yazık ki, Alevi kesimin içerisinden seçilen işbirlikçi Kemal,
karşıdevrimin gerçekleşmesi için iktidarın yolundaki tüm taşları temizlemiştir. Rejim süratle
“Suni İslam Devleti”ne doğru yol almaktadır. Kamuoyunda 4+4+4 yasası olarak bilinen ve
eğitim-öğretim birliğini bozan yasaya, “elbette çocuklar dinini öğrenecek” diyerek muhalefet
etmeyen Kılıçdaroğlu, şimdi çocukları zorla imam-hatipli yapılan Alevi ailelere nasıl hesap
verecek, çok merak ediyorum!..

Özetliyorum: 4,5 yıllık Kılıçdaroğlu yönetimi ile geldiğimiz nokta; “devrimcilik” ilkesini
karakteristik temel özelliği kabul eden Atatürk’ün partisi CHP, karşı devrimcilerin eline
geçmiştir!.. Bu el değiştirme ile birlikte; Cemaatçiler, Kürtçüler, Liberaller ve 2.
Cumhuriyetçiler parti yönetimine taşınmış, gerçek CHP’liler ise sokağa atılmıştır. Bu süre
içerisinde yapılan il ve ilçe kongrelerine genel merkez ağırlığını koymuş, kurultay
delegelerini önemli ölçüde değiştirmiştir. Bu arada CHP’nin Program’ı da edepsizce
çiğnenmiştir. Bütün bunların adına “yenileşme” ve “çok çalışma” denmiştir!.. Yerel ve genel
seçimlerde dinci ve gericiler öne çıkartılmış, çoğu aday gösterilerek ödüllendirilmiştir. Bununla
birlikte, cumhuriyet karşıtlığı, “düşünce özgürlüğü” adı altında utanmadan savunulmuştur…

CHP’liler, “6 ok”u benimsemeyen, başka bir ifade ile Atatürkçülüğü ve Cumhuriyetin
niteliklerini özümsemeyen, cumhuriyet karşıtlarına oy vermeye mecbur bırakılmışlardır… Sağ
görüşlüler CHP’ye yerleştirildikten sonra, aday gösterilmişler ve bu kişilere “tıpış tıpış” oy
vermemiz istenmiştir… Bu gidişle bizden sağ görüşü benimsememiz de istenirse, şaşırmamak
gerekir. Çünkü gidişat o yöndedir!..
Ülkeyi yönetmek için halka sağ görüşlü olmak dayatılıyorsa, bu konuda zaten yeterince
deneyimli sağ partiler var!.. Sonradan dönmelere kim, neden itibar etsin!..
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Kaldı ki, “Yeni” CHP’nin “görev”i vardı, bu yüzden dişe dokunur bir programı bile olmadı…
İktidar partisinin iç çelişkileri nedeniyle parçalanacağı düşünü kurmak ve bu düş üzerine
ulufe dağıtmaya kalkışmak; katır pisliğinden beslenen hancı tavuğunun yaşam biçimini
benimsemekle eş anlamlıdır!..

Yani içerisinde bulunduğumuz ahval ve şerait bu kadar vahimdir. O bakımdan tek kurtuluş
yolumuz kaldı. O da CHP’yi işgalden kurtarıp, yeniden halkın partisi haline getirmektir… Bu
mümkün olmazsa, yeni partikurarak yola devam etmek kaçınılmazdır!..

18. Olağanüstü Kurultay’ın önemi de bu noktadadır!..
***
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DELEGEYE SON ÇAĞRIDIR!..
Siz, Yeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve “görevli” yakın mesai arkadaşlarına
Nevşehir’in Gülşehir ilçesinden bildiri imzalayarak “destek açıklaması” yapan il başkanları!..

Mustafa Kemal Atatürk ve Kuvayi Milliyeci arkadaşlarının kurup Türk gençliğine
emanet ettiği CHP’ninişgal altında, 78 il başkanlığının ise üstünde “ipotek” olduğunu dünya
aleme ilan etmeye mecbur muydunuz?..
Genel merkezin önünde kapıkulları olduğunuzu ortaya koyan o aşağılık bildiriye imza atmakla:

*Padişah Vahdettin başkanlığında toplanan Meclis-i Ali’de; Sevr Anlaşması‘nı imzalayan
dönemin hükümetine, anlaşmanın kabulü yönünde destek veren;

*Milli bilinci yok etmek suretiyle, halkın düşman işgaline karşı isyan etmesinin önüne
geçmek amacıyla kurulduğu aşikar olan ve başkanlığını İngiliz Rahip Frew‘un yaptığı İngiliz
Muhipleri Cemiyeti‘nin kurulmasına öncülük eden;
*Kurucusu olduğu İslam Teali Cemiyeti‘nin 25 Eylül 1919′da yayınladığı bildiride, Kuvayi
Milliyecilere “kudurmuş haydutlar” şeklinde hitap eden;

*İşgalci devletlerin baskısı ile Boğazlıyan Kaymakamı “Milli Şehit” Kemal Bey’in, Ermeni Tehciri
sırasındaihmali bulunduğu
gerekçesi
ile
verilen
idam
cezasını onaylamayan
Vahdettin’e, fetva vererek idam edilmesini sağlayan;
*”Padişahın aksi emrine rağmen, istilacılara karşı direnişe geçen milliyetçilerin öldürülmeleri caiz
olmakla kalmayıp, hatta her Müslüman’ın dini görevidir. Bu uğurda ölenler şehit, kalanlar gazi
sayılır” fetvasını yazarak, Dürrizade Abdullah Efendi’ye imzalatan;
*Kurtuluş Savaşı başarıldıktan sonra, İngilizlerin temin ettiği yük gemisi ile Mısır’a kaçan;

*Oradan da Yunanistan’a sığınıp, “Yarın” ve Peyam-ı İslam” gazetelerini çıkaran ve paçavralarda
yayınladığı bildirilerde;

*Ankara Hükümetinin Musul üzerinde hak iddia etmesini “gülünç” bulan;

*Türkler için “Müslüman barbarlar” diyen,

*Daha sonra da Mısır’a gidip, “Çatı Aday”ımız Mustafa Sabri Efendi’nin yardımcısı Şeyh
İhsanoğlu’nun oğlu Ekmeleddin İhsanoğlu’nun da mezun olmakla iftihar ettiği El-Ezher
Üniversitesi‘nde din dersleri veren;
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Son Şeyhülislam MUSTAFA SABRİ Efendi’den farkınızı görmek istiyoruz!..

Mustafa Sabri ile kader birliği yapan samimi arkadaşı Şeyh İhsanoğlu‘nun (1) 1 oğlu
Ekmeleddin Bey’i, Atatürkçülerin önüne cumhurbaşkanı adayı olarak süren Kemal
Kılıçdaroğlu’nu “başarılı” buldunuz ve yola onunla devam etme kararı aldınız. Öyle mi?
Bence de başarılıdır başarılı!?.. (2) 2

Dersimli Kemal, milletvekillerine baskın kurultay sonuna kadar “konuşma yasağı” koyarak,
başlarına birer çuval geçirmiştir! İl başkanlarına ise “destek açıklaması” yaptırarak,
tümünü tek bir çuvalın içerisine yerleştirmiştir!.. (3) 3
Başarılıdır tabi başarılı!..

Siz CHP’nin son kurultay delegeleri!..

Bu size Türk halkının yapacağımız son çağrısıdır:

CHP’deki işgal kırıldıktan sonra, ülkemizdeki işgalin de kırılacağından en ufak bir kuşkunuz
olmasın!.. Kurultay, 6 oka sahip çıkma (*) ya da bölünmeye evet deme noktasında hayati
öneme sahiptir!..
Bu acı gerçekliğe göre karar vereceksiniz…

Kafanıza geçirilmiş çuvalı çıkartın artık ve son sözünüzü söyleyin!..

MUSTAFA KEMALLER olarak mı tarihe geçeceksiniz yoksa MUSTAFA SABRİLER olarak mı?..
Bilelim….
Çünkü Ankara’da 5-6 Eylül günlerinde, 1216 delege, CHP’nin en önemli sayfasını yazacak!..

Umarız risk alıp bedel ödemesi gerekenler, Gülşehir’den verdiğiniz “destekle”, yurtsever
CHP’lilere bedel ödetmeye kalkışmazlar ve sizler de “Mustafa Sabriler” olarak tarihe
geçmezsiniz!..

(*) Bir

BOP projesi olan “ulusalcılıkla hesaplaşma” 18 Ekim 2005 tarihinde Fethullah Gülen Aktüel
Dergisi’ne verdiği yazılı mülakatta dile getirdi: “Şimdi önümüzde daha geniş, kapsamlı ve kompleks bir
süreç var. Dolayısıyla direnç noktaları daha fazla sancı oluşturabilir. AB sürecinde son günlerde yaşanan
kavga ve tartışmalara bir bakıverin. Ölseler bir araya gelmeyecek kimseler ulusal cephe adı altında suni bir
kitlesel dalga oluşturmaya çalışıyor. Kimlikleri, söylemleri, hassasiyet ve dünya görüşleri bu derece farklı,
üstelik birbirleriyle hiçbir diyalog geliştirme niyet ve isteği olmayan insanlar muvakkaten bir araya geliyor.
Gerçekten her söz ve hareketleri suni ve iğreti duruyor. Ulusal cephe adı altında oluşturulmaya çalışılan
dalganın sınırları belli değil. Hedefi, niyeti ve çağrı yaptığı hassasiyetleri farklıdır. Kemiksiz, kimliksiz ve
hedefsiz bir dalga. Her açıdan manipülatif bir organizasyon olduğu belli. Ama sancılar olacaktır. Bunlar
aşılacaktır.” demiştir…

http://www.odatv.com/n.php?n=fethullah-gulen-yasananlari-nerede-haber-verdi-2802101200
Ardından AKP’nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 17 Eylül 2012 tarihli Hürriyet gazetesinde
yayımlanan ropörtajında:”19. yy ideolojisi olan ulusculuk Avrupa’da feodalite ile bölünmüş yapıları bir
araya getirip ulus devletleri doğurdu. Bizde ise tarihten gelmiş organik yapıları dağıtarak geçici ve

1
2

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/ekmeleddin-ihsanoglu-kimdir-biliyor-musunuz
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/08/b-a-s-a-r-d-i-k/

Genel Başkanlığa adaylığını açıklayan Yalova Milletvekili Muharrem İnce, bu bilginin gerçeği
yansıtmadığınıaçıkladı: Gülşehir’deki toplantıya 78 değil, 60 il başkanı katılmış. Destek açıklamasına
imza atan il başkanlarının 38′i zaten delege değilmiş. Geriye kalıyor 22 delege il başkanı. Deste bu
kadar yeni. Kemal Bey, ancak 22 il başkanını kendine benzetebilmiş… Çok da başarılı değil yani. Bu
gerçeğe rağmen,yalan söyleyerek kendini şişirmek Kemal Bey’e pek yakıştı… Bu durumu kendi
ifadesi ile söylersek; “Yalan söyleyenden başbakan olmaz”, ama Yeni CHP’ye genel başkan olur!..
3

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/108807/ince O_gunku_Kemal_agabey_gitti….html
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suni karşıtlıklar ve kimlikler ortaya çıkardı. Hepimizin bu ayrıştırıcı kültürle hesaplaşma zamanı geldi”
diyerek, hükümetin ulusalcılık konusundaki görüşünü anlaşılır bir şekilde dile getirmiştir.

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/21483551.asp
Davutoğlu’nun bu görüşü 17 Şubat 2013 tarihinde Recep Tayyip Erdoğan‘ın “Biz her türlü milliyetçiliği
ayaklar altına almış bir iktidarız” açıklaması ile hükümetin resmi görüşü halinegetirilmiştir.

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/milliyetciligi-ayak-altina-aldik-227165/
Büyük Ortadoğu Projesi’nin bir parçası olan ve ulusalcılığı düşman ilan eden bu yeni ideolojik tespit, Yeni
CHP tarafından da aynen kabul edilmiştir.
Kılıçdaroğlu’nun akıl hocalarından (Seyit) Rıza Türmen, “Hem ulusalcı hem solcu olunmaz” diyerek,
olağanüstü kurultay öncesinde; 6 okun biri “milliyetçilik” ilkesine saldırıyı başlatmıştır.

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/hem-ulusalci-hem-solcu-olunmaz-h34971.html

Y-CHP’liler, “sol”un özünü teşkil eden; tam bağımsızlık, antiemperyalist tavır, emekten ve evrensel
değerlerden yana olmak yerine, üzerinde anlaşmaya varılamamış bir siyasi kavram olan; “sol” sözcüğünün
içerisinde kendilerini tarif etme acizliği içerisine girmişlerdir…

http://tr.wikipedia.org/wiki/Solculuk

Türmen’i Binnaz Toprak takip etmiştir: “Ulusalcı çizginin solda yeri yok” diyerek, Y-CHP’nin çizgisinin
BDP’den ve Cemaat’ten farklı olamayacağına vurgu yapmıştır.

http://t24.com.tr/haber/chpli-binnaz-toprak-ulusalci-cizginin-solda-yeri-yok,268342

Y-CHP‘nin başına kaset komplosu ile getirilen “Dersimli” Kemal:”6 okun yorumu çağdaş ve evrensel
anlayışa göre yeniden yapılacak” diyerek, CHP’nin temel ilkelerini özetleyen 6 oku, “çağdışı” gördüğünü
açıkça ifade etmiştir…
Bu sözler yürürlükteki CHP Programına açıkca aykırılık teşkil edip, Tüzük hükümleri gereğince
partidenihraç nedenidir.
Dolayısıyla olağanüstü kurultayın bir anlamda CHP’nin “temel ilkelerine sahip çıkma” ya da
“programından ayrılma” kurultayı olarak gerçekleşecektir!..
Geldiğimiz noktada; BOP’un sadık bir görevlisi olduğunu gizlemeye dahi gerek görmeyen Kılıçdaroğlu’nun
kazanması halinde; bölünmenin kaçınılmaz olacağı ortadadır!…

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/kilicdaroglu-6-ok-yeniden-yorumlanacakh49207.html
15 Ağustos 2014, 19:51
***
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B A Ş A R I L I Y I Z!?..
4 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde:
Başta kendisi olmak üzere; Parti Sözcüsü Haluk Koç, ve Genel Sekreter Gürsel Tekin’in “derin
analizlerinden” anladık ki; önceki genel seçimlerde, anayasa referandumunda ve yerel
seçimlerde pek başarılı olamadık ama, Cumhurbaşkanı seçimlerinde başardık!..
“Ortak aday”ımız, kendisini destekleyen 14 partinin daha önce almış olduğu oyların
toplamından 9 milyon daha az oy almış…
Toplama yaparken, çıkarma işlemini yapmayı başardık!..

Sandığa götürebildiğimiz seçmen sayısı 14 milyon civarında kaldı fakat 15 milyon oyu
sandığın dışında bırakmayı başardık!..

Başka bir söyleyişle “çatı adayı”na oy veren partilerin toplamından daha fazla oyu olan
yeni bir “ oy kullanmayanlar partisini” yaratmayı başardık!..

Atatürkçü bir aday çıkmasının önünü keserek, toplam oyların sadece yüzde 38‘ini alan
Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranını yüzde 52‘ye çıkarmayı başardık!..
İslamcı Ekmeleddin’i aday göstererek, 40 yıldır birlikte mücadele veren devrimci karı-kocayı
kavga ettirip küstürmeyi başardık!..

Demokratik kitle örgütlerini ve kanaat önderlerini dinliyormuş gibi yapıp, gerçekte hiçbirinin
düşüncesine değer vermeyerek, küresel güçlerin dayattığı adaya “tıpış tıpış” oy verilmesini
başardık!..

AKP iktidarının hukuksuzluk, yolsuzluk, partizanlık ve hırsızlıklarının tavan yaptığı bir dönemde,
liderlerini devletin tepesine taşımayı başardık!..

Hepsinden önemlisi; 40 bin kişinin katili PKK‘nın lideri Abdullah Öcalan’ın “İzleme Kurulu”,
Toplumsal Mutabakat Komisyonu” ve “Ortak Akil Heyeti” gibi projelerini sahiplenerek,
hükümetin başlattığı “açılım süreci”nin önündeki taşları temizlemeyi de başardık!..

Askeri kanat lideri Cemil Bayık’ın “Silah bırakacağımızı sananlar hayal görüyor” sözlerine ve bu
sözlerinin gereğini yapmasına rağmen, hükümetin terör örgütü ile görüşmeleri suç olmaktan
çıkartan yasa tasarısına destek vererek, PKK’nın meşrulaştırılmasını başardık!..
Bu listeyi TSK’ya kumpas kuran Cemaat’le işbirliği, laikliğin tehlikede olmadığı gibi daha pek çok
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“başarılı” olduğumuz hususu ekleyerek uzatabilirim…
Demek ki, bayağı başarılıyız!..

***

Hedeflerini başaran Yeni CHP’nin “iktidara gelmek” gibi bir siyasi hedefi olmadığına göre,
kapısına kilit vurulmasında veya Sezgin Tanrıkulu’na bırakılmasında bir sakınca kalmamıştır…

“Başardık” sözcüğü ile aynı anlama gelen “Bu seçimin kaybedeni biz değiliz”
şeklindeki sözlerle hezimetiunutturmaya çalışan Y-CHP yöneticileri, halkı her söylediklerine
inanacak kadar saf sanıyorlar…

Bundan sonra, CHP tabanı ilk fırsatta (kurultayda) bu Cumhuriyet düşmanlarına gerekli dersi
veremezse, gerçekten yöneticiler haklı çıkacak ve halkı koyun sürüsü haline getirmeyi başarmış
kabul edileceklerdir!..
Kanımca “başarılıyız” derken, büyük olasılıkla bunu kastediyorlar…

Yoksa bu adamlar “başarısızlığı” başarı sözcüğü ile tarif edecek kadar odun kafalı olamazlar!..

***

Bu güzelim ülkeyi düşman işgalinden kurtaran ve Osmanlı’nın küllerinden Türkiye
Cumhuriyeti’ni kuran atalarımızın partisini bu ihanet şebekesine nasıl teslim ettik?..
Siyasete uzak durarak bu işi başardık galiba!..

Siyasetle ilgilenmeyince, alanlar doğal olarak hainlere kalmıştır!.. Dolayısıyla biz de biraz suçlu
sayılırız!..
Başka Türkiye yok ve bir yere de gidemeyeceğimize göre, çocuklarımızın geleceğine sahip
çıkmak için görevimizi yapmak zorundayız!..

Siyasete uzak durarak; devlete, millete ve atalarımıza karşı işlediğimiz suçların bedelini ödeme
zamanı geldi de geçiyor bile…

“Seçme ve Seçilme Hakkı”nın anayasal bir haktır ve aynı zamanda bir yurttaşlık ödevi olduğunu
unuttuk!..

Bu ödevin yerine getirilmesi için yapılacak olan her etkinlik; yani hangi partiye veya adaya oy
verileceğini saptama faaliyeti, en basit ve kaba tanımıyla siyaset yapmak anlamına gelir.
Demek ki, siyasetten uzak durmak, yurttaşlık ödevini yapmamakla eş anlamlıdır!.. Tıpkı askerlik
yapmamak, vergi vermemek gibi…
***

O halde herkes görev başına gitmelidir!.. Duyarlı yurttaş sorumluluğu bunu gerektirir…

Atalarımızın partisi CHP’yi işgalcilerin elinden geri almak, öncelikli bir yurttaşlık ödevidir…
CHP’deki işgali kırmadan ülkemizdeki gizli (emperyalist) işgali sona erdirmek olanaksızdır!..
Tüm yurtseverler ve devrimciler, bu savaşımın öncülerini desteklemek üzere Ankara’ya büyük
kurultaya gitmelidir…

Bir kez daha Türk halkının gücünü dünyaya göstermek zamanı gelmiştir!..

***
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İNADINA “TIPIŞ TIPIŞ KEMAL” !..
İnadına da ne demektir?

Kimin inadına iş yapıyorsunuz?
Halkla inatlaşılır mı?

Bu ne biçim duygusallık, bu ne kendini beğenmişliktir!

Mahallede oyun oynayan çocuklar bile bu yaptığınızı yapmaz, böyle inadına inadına
konuşmazlar…
Bu nasıl afiştir böyle!

Sağlık kurulu raporunuz sanki…

Hastalıklı ruh halinizi duvarlara asmanız şart mıydı?…

Yedi kat yerin altında Atatürk ve Kuvayi Milliyeci arkadaşlarının kemiklerini sızlatıyorsunuz!..
Sen heeeey!..
“TIPIŞ TIPIŞ KEMAL”;.

ARTIK BİRAZ UTAN, BİRAZ AR ET!..

ONURLU DAVRAN VE YAKAMIZDAN DÜŞÜP UZAKLAŞ: İSTİFA ET!..
***

Seçim sonuçlarını “Bugün seçim olsa yine yine Ekmel Bey derdim” sözleriyle son derece
saygısızca değerlendiren TIPIŞ TIPIŞ KEMAL, hiç kuşku yok ki, AĞIR BİR VAKIA bir megaloman
olarak duruyor karşımızda!..

Orhan Pamuk ile Yaşar Kemal’i cumhurbaşkanı adayı olarak düşünen bu zeka fukarasının
hatasının bedelini ne yazık ki Türk halkı ödüyor. Basiretsiz, çapsız ve korkak “TIPIŞ TIPIŞ
KEMAL”in, bundan böyle görevlendirileceği en uygun yer: Tunceli hariç, başka bir ilin Alevi
derneğine saymanlık olabilir en fazla…
Tuncelililer haklı olarak ona “Gundi Kemal” diyorlar ve nedense hiç değer vermiyorlar…
Yerel seçimlerde bu tutumlarını açıkça göstermediler mi? Biz anlamadık ne yazık ki!..
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“TIPIŞ TIPIŞ KEMAL”;

Demek tekrar seçim olsa, üstelik de İNADINA, önümüze yine EKMELEDDİN’i koyardın ha! Helal
sana Kılıçların Efendisi, helal sana… Sen sana yakışanı yapıyorsun ya…
Yani YİNE seçimi KAZANAMAYACAK kişiyi, muhalefetin önüne aday olarak koyacaktın!.. Büyük
olasılıkla efendilerinin sana vermiş olduğu “görev” budur da bu defa bizi aynı çuvala
sokamayacaksın!…

Oy kullanmayarak protesto seçeneğini kullananların yanında yerimizi alacağız. Ne de olsa
“oy kullanmayanların partisi”nin oyu senin Y-CHP’nden fazla!..

“Tıpış Tıpış Kemal”!..

Halk iktidar olmak istiyor, bunu o pancar motoru gibi tekleyerek işleyen kafana sok!..

Sözlerin, iktidar olma iddianın olmadığını gösteriyor. Bu düşünceni birkaç kez ağzından
kaçırdın zaten. SİYASETTE İDDİASI OLMAYANA KİMSE OY VERMEZ!.. En odun kafalılar bile
bunu bilirler… Sen de bu kadarını bari anla…
En uygun aday SEÇİMİ KAZANAN veya kazanabilecek olandır!.. Ekmeleddin Bey seçime girdi ve
kazanamadı…
O halde uygun olan aday o değildi. İNADINA tekrar onu aday göstermek; halkı takmamak,
koyun yerine koymak anlamına gelir. Bizi koyun yerine koyma, bayramlık ağzımı açtırma…
“Tıpış Tıpış Kemal”!..

Yoksa bizim bilmediğimiz Ekmeleddin’i kazandıracak, (başka gezegenden getireceğin) AYRI
seçmenlerin mi var?
“Analizin”den anladığımıza göre, mevcut seçmen CHP’ye ihanet etmiştir. Öyle mi? Öyle değilse,
nedir bu kafa tutmalar, bu efelenmeler, soytarılıklar, haddini bilmezlikler…

Bu saçma düşünceler denizinde kulaç atacak yerde gerçeği kabullensene: Siyaset senin işin değil,
güven vermiyorsun insanlara… Birkaç adamının, ki onlar da bir yerde yönetim kurulu üyeliği
veya CHP’li bir belediyenin vereceği büfeye fitler, sana yaktığı yağ, gerçeği ters yüz edemez…
Halkın zekası ile sürekli ALAY etme!..

Senin gibi; kendini beğenmiş kuş beyinli hainler, CHP içerisinde yuvalanmış Şeyh Sait’in işgal
birliği erleri, Seyit Rıza’nın maraba torunları, F Tipinin ortakları, ABD’nin yeni taşeronları,
PKK’nın basın bürosu mensupları, TR 705′lerin hamileri ve emperyalizmin sadık uşakları;
halkın önünden çekilmeden ne CHP’yi iktidara taşıyabiliriz ne de subayları ile kol kola
girdiğiniz işgal kuvvetlerini ülkemizden kovabiliriz!.. Bunu biliyoruz. Bu yüzden önce sizden
kurtulmamız gerekir…
***

”Dürüst” sözcüğünü de alabildiğine sömürdünüz!..

Örneğin;
kardeşinizi İNŞAATLARDA BEKÇİ olarak çalışıyormuş gibi gösterip, duygu
sömürüsüyapmanıza ve itibar kazanmanıza daha fazla İZİN VERİLMEYECEKTİR…
Halkın paralarını hangi hainlere niçin dağıttığınızı açıklayın!

Kardeşinizin bekçilik numarası ile bu istismarınızı örtemezsiniz… Kendinize güveniyorsanız,
en kısa zamanda partinin internet sitesinden ayrıntılı bilançoyu yayınlarsınız.

“DÜRÜST KEMAL” kendinizi denetime açın, parti adına kime hangi işi yaptırdınız ve ne kadar
para ödediğinizi görelim!..
***

CHP’lilerin önündeki bir başka zorluk daha var:

O da

“Tıpış Tıpış Kemal”in, bir kaç yıl içerisinde kurultay delegelerinin yarıya yakınını
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kendisine benzetmiş olmasıdır…

Rahatlığı ve muhaliflere 586 imzayı bulup gelin diye efelenmesi bu yüzdendir…

Genel Başkan Yardımcı Bülent Tezcan ile Erdoğan Toprak; bir tek kişiyle bile konuşmadan,
“Taban kurultay istemiyor” diyecek kadar kendini kaybetmişlerdir…

Erdoğan Toprak’ı anlarım da Bülent Tezcan’ı çok kınadım çoook!.. Bir de hukukçu olacak bu
adam. Bugüne kadar söylediği doğru sözleri bile bir kalemde sildi gitti…

Ayarlanmış olan delegeler başka, fakat geri kalanların bugünlerde acil bir görevi vardır:

Partinin PARÇALANMASINA fırsat vermeden, en kısa zamanda seçimli olağanüstü büyük
kurultayıtoplamaları ve HEMEN yönetime el koymaları şarttır…

SOROS-TESEV işgal birliğini görevden almak ve EMANETİ HALKA TESLİM ETMEK ertelenemez
ve vazgeçilemez ve ertelenemez bir ödev hale gelmiştir…
Yılların CHP’lileri bu çıkmaz sokak karşısında; başka arayışlara girmeyi ve bundan böyle
CHP’ye OY VERMEMEYİ dahi düşünmeye başladılar!.. Bu kadarını görmezden gelemezsiniz…

Aksi halde, CHP’nin son kurultay delegeleri, BÖLÜNMENİN SORUMLUSU ve Kılıçdaroğlu
ekibinin SUÇ ORTAKLARI olarak SİYASİ tarihe geçeceklerdir…

CHP’li olan hiç kimse, “İNADINA” sözcüğünü bir insan için inadına kullanamaz, hele hele
kendisi için asla kullandırmaya izin vermez!..
İnanın:

CHP’NİN
BİR GENEL BAŞKANI OLMADAN, YANİ SADECE TABELASI İLE
SEÇİMLERDE BİLE, BU EKİPTEN DAHA İYİ SONUÇLAR ALIR!..
SADECE CHP PROGRAMINA BAĞLI OLDUĞUNU AÇIKLASIN YETER!..
***
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GİRDİĞİ

“DÖNÜŞTÜK”!..
Bu haftaki yazıma, yanıldığımı itiraf edip, özür dileyerek başlamayı çok isterdim. Olmadı işte!..

İçerisine çekildiğimiz ve ısrarla işaret ettiğim tuzağa yine düştük: AKP’nin 30 Mart Yerel
Seçimleri’nde aldığı toplam oy: 19 milyon 111 bin 182 idi. Kesin olmamakla birlikte
Cumhurbaşkanlığı seçiminde AKP seçmeni sandığa gitmiş ve adayı Erdoğan’a 19 milyon 870
bin 619 oy vermiştir… Oy oranında kayda değer bir artış yok…

CHP’ye 30 Mart’ta 11 milyon 270 bin 468 kişi, MHP’ye ise, 7 milyon 718 bin 799 kişi oy
vermişti. Bu oyların toplamı: 18 milyon 898 bin 285 eder. Çatı adayı Ekmeleddin
İhsanoğlu,bu oyların ancak 14 milyon 623 bin 716‘sını alabilmiştir… Destek veren diğer
partileri hesaba katmıyoruz bile. Sadece bu iki partinin verdiği fire: 4 milyon 365 bin 569‘dır.
Yani CHP ve MHP’nin tabanı yönetimlerini dinlememiştir. Muhalefetin bu tavrı, Erdoğan’ın
oylarında bir artış olmadığı halde, oy oranının yüzde 52.6′ya çıkması sonucunu
doğurmuştur… Özetle, 30 Mart’ta hemen hemen aynı oy miktarı ile toplam oyların yüzde
43‘ünü almış olan AKP, Cumhurbaşkanlığı seçiminde geçerli oyların yüzde 52.6‘sını almıştır…

30 Mart yerel seçimlerinde yüzde 89 olan katılım, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 73‘e
düşmüştür. Başka bir ifade ile 30 Mart’ta 6 milyon 300 bin kişi oy kullanmaya gitmezken,
Cumhurbaşkanlığı seçiminde bu sayı, yaklaşık 3 kat artışla 16 milyon 867 bin kişiye çıkmıştır…
Rakamların üç aşağı beş yukarı bize söylediği budur.

Peki, bu durumun sorumluları kimlerdir?.. Hiç kuşku yok ki, halkı adaysız bırakıp, “tıpış
tıpış” sandığa gideceklerini sananlardır!.. CHP tabanını “dönüştürme” görevini üzerine alan
Kemal Kılıçdaroğlu ile ülkücüleri “terbiye” etmeyi üstlenen Devlet Bahçeli’dir… Her ikisi de
küresel güçlerin Türk halkına dayattığı birer görevlidir!..
Gelin bu seçimler nedeniyle iki liderin üstlendiği küresel görevleri gözden geçirelim:

Türkiye’nin rejimini “laik, demokratik Cumhuriyet”ten “Ilımlı İslam”a dönüştürmek, Büyük
Orta Doğu Projesi’nin (BOP) hayati önemdeki bir bölümüdür. Bu ısmarlama dini
benimseyen uydu devletçikler daha sonra kurulacaktır. Türkiye’yi dönüştürmeden ve işin
içerisine almadan,
Ortadoğu’yu dönüştürmenin öyle kolay başarılacak iş olmadığı açıktır. Çünkü Türkiye,
Müslüman toplumların laik rejimle yönetilen tek ülkesidir… Öncülüğünü toplumun
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önemsediği din adamları yapmadıkça da, “Gerçek İslam”ı, “Ilımlı İslam”a dönüştürmek
olanaksızdır. “İkiz Kule” kabusunu unutamayan Amerikalılar, Müslümanlara “Ilımlı İslam”ı
kabul ettirmeden rahat uyuyamayacaklardır. Kim ne derse desin, küresel güçlerin “Gülen
Hareketi” ile bu yönde aldığı yol küçümsenemez…
Bir başka gerçeklik de “laiklik ilkesi” sulandırılmadan Türk toplumuna “Ilımlı İslam”ı kabul
ettirmenin zorluğudur!..

CHP Programına göre, Cumhuriyet rejiminin olmazsa olmazı kabul edilen “laiklik ilkesi”ni, en
fazla sulandıran siyasetçi, hain Seyit Rıza’nın hayranı “Dersimli” Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur.
Denebilir ki, CHP’nin 6 okundan biri olan “laiklik” ilkesinden, onun döneminde vazgeçmiştir.
Üstelik programı değiştirmeden bu işi gerçekleştirmiştir…
Yeni CHP adı, özünde bu başkalaşımı ifade etmektedir…

Kılıçdaroğlu’nun zaman zaman övünerek ifade ettiği, CHP yönetimindeki “dönüşümü
gerçekleştirme” sözlerinin asıl hedefinde CHP’nin tabanı vardır… Hal böyle olunca, “laiklik
ilkesini” özümsememiş olan Kemal Kılıçdaroğlu gibi birinin, Atatürk’ün partisinin başında
tutunabilmesini, tabandaki dönüşümün önemli ölçüde başarıldığına kanıtı olarak gösterebiliriz…
CHP tabanındaki dönüşüm, halkın gözüne parmak sokarcasına gerçekleştirilmektedir…

Yeni CHP’nin, “Türbanı biz çözeriz” sözleriyle girdiği yol; kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen
ve “eğitim öğretim birliği”nin bozulması sonucunu doğuran yasaya destek vermeye kadar
uzanmıştır. Karşıdevrime verilen bu katkı, Kılıçdaroğlu’nun “Elbette çocuklar dinini öğrenecek,
biz çocuklar dinini öğrenmesin demiyoruz” şeklindeki sözleri ile tavan yapmıştır. CHP
yönetiminin, Kuran Kursları’na gitme yaşının düşürülmesi karşısındaki suskunluğunu AKP’ye
verilen gizli destek olarak değerlendirmek yanlış değildir…

Cumhuriyeti korumak ve kollamakla görevli olan TSK’ya karşı kurulan “kupmas”ta Y-CHP’nin
üstlendiği; “Ordu darbecilerden temizlensin” rolünü de aynı kapsamda değerlendirmek
gerekir…
Bütün bunlar yetmiyormuş gibi, il ve ilçe binalarında “Aşure Günü” etkinlikleri
düzenlemek, CHP‘nin kurumsal olarak da “laiklik ilkesi”nden iyice uzaklaştırıldığını, adeta bir
“mezhep partisi” haline dönüştürüldüğünü gözler önüne sermiştir!..
Deniz Baykal’a yapılan iğrenç kaset komplosu ile CHP yönetimine getirilen bu “yol
düşkünleri”, (1) 1 bütün samimi uyarılara rağmen, tutumlarını değiştirmeyerek, eski CHP Genel
Başkanı Deniz Baykal’ın deyimi ile “görevli” olduklarını eylem ve söylemleri ile defalarca
kanıtlamışlardır…

Bu yaşananlardan sonra, iktidarın önümüze getirdiği ilkel propaganda karşısında şaşırıp
kalmışız. Başbakan Erdoğan’ın: ”Kılıçdaroğlu Alevi, Demirbaş Zaza, İhsanoğlu zaten yerli değil
ama ben Sünniyim Sünni...” şeklindeki sözleri, 75 milyon halkın 61 milyondan fazla olan
“Aleviler, hak ve adaleti sağlamak amacıyla birtakım kurallar koymuşlardır. Bu kurallara
uymayanlara, suç işleyenlere ceza verilmiş ve bu cezaya da düşkünlük denilmiştir. Pir gözünde
düşkünlük ve yol düşkünlüğü olmak üzere iki tür düşkünlük vardır. Pirin “Düşkünsün.” dediği kişi
toplum içinde toplumla yaşantısını sürdürür fakat ceme gelemez. Yol düşkünlerinin ise, bulunduğu
ortamda selam verilmez, onların selamı alınmaz, düğünde bayramda dahi topluma konulmaz, malı
mala katılmaz, cenazesi olsa darı çekilmez. Dedesi gelene kadar toplumdan dışlanır. Yol düşkünlerine
bir yıldan on iki yıla kadar topluma katılmama cezası verilir. Düşkün olan kimseler verilen cezanın yılı
dolunca dedelerine giderek düşkünlükten kurtulmak için dedeye danışırlar. Dede ileri gelen canları
toplar ve canlar da münasip görürlerse “düşkün cemi” düzenlenir.”
1

Zülfikar Özbilgin, Alevilikte Düşkünlük

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/index.php/TKHBVD/article/view/228
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eğitimsiz kesimini 2 etkilemek içindir!… Hiç kuşku yok ki, bu kesimin dilini konuşan ve desteğini
alan iktidara gelip, kuralları belirler… Öyle de olmaktadır!..

Bizim asıl üzerinde durmamız gereken, Erdoğan’a önemli ölçüde oy devşirme olanağını
sağlayan yukarıdaki sözleri söyletme fırsatını kimin verdiğidir. Elbette ki, bu işin de baş
suçlusu küresel bir “görevli” olan Kılıçdaroğlu’dur…
“Sünnilik”, sonuç itibariyle mezhepçiliktir ve dini bir inanç olduğundan çağdaş siyasette asla
yeri olamaz!..

Ama görüyoruz ki, laik bir rejimde siyaseten bile söylenmesi utanç verici olan, bir
mezhebe

mensubiyet, CHP içerisindeki “görevliler” tarafından en önemli siyaset argüman haline
getirilmiştir. Doğal olarak Erdoğan’a önemli bir silah daha verilmiş bulunmaktadır. Bu defa
“Sünnilik” Kılıçdaroğlu’nun Aleviliğinden yola çıkılarak, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin en
önemli propaganda malzemesi olarak kullanılmıştır…

“Yandaş muhalefetin” bu çapsızlığı ve öngörüsüzlüğü yüzünden, son yerel ve genel seçimlerde
olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçiminde de projeler yarıştırılmamıştır…

Kabul etmek gerekir ki, AB’ye girmek için önümüze şart olarak konulan, ABD’nin de uygun
bulduğu ve özünü “laiklik ilkesi”nin oluşturduğu “Atatürkçü düşünce”den vazgeçip, “Ilımlı
İslam”ı kabul etme projesinin en önemli aktörü, bütün istismar yollarını kendi elleri ile açan
Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur…

Kılıçdaroğlu ve Soroscu ekibi yönetime gelene kadar, Atatürk’ün CHP’sinde dinsel
tören ve ritüeller hiç yapılmamıştır. Cemevlerinde yapılması gereken aktiviteler, CHP
içerisinde parti faaliyetleri gibi sürdürülerek, partililerin yozlaşmasına, Sünniliğin azmasına ve
her türlü dini istismarın yapmasına ortam hazırlanmıştır. Nitekim; geldiğimiz noktada, iktidar
düz liseleri bile imam hatip liselerine dönüştürmek için elinden geleni yapmış, eğitimin kızlıerkekli olarak ayrı ayrı yapılması için ortamı hazırlamıştır… Bu bağlamda Diyanet İşleri
Başkanlığı bile, asli görevinden uzaklaştırılmış, doğrudan siyasetin içerisine sokulmuştur.
Bütün bu olumsuzlukların oluşmasına Y-CHP katkı vermiş ve AKP’nin partizan icraatlarına;
“Sünni çoğunluğa götürülen ibadet hizmetleri” savunmasını yapma olanağı sağlanmıştır…
Yine Y-CHP’nin umursamaz tutumu yüzünden İmam-Hatipler gibi diğer temel eğitim kurumları
da AKP’nin arka bahçesi olmaya sürüklenmiştir…

Sonunda getirildiğimiz yer bellidir: CHP tabanı, “laiklik ilkesini” bir kez bile ağzına almamış
olan İslam Konferansı Örgütü’nün eski Genel Sekreteri’ne “tıpış tıpış” oy vermek
mecburiyetinde bırakılmıştır. Bu son durumu, “tabanındaki dönüşüm” olarak ifade etmek
yanlış değildir… Seçim sonuçlarına bakarak yaklaşık 10 milyon seçmenin henüz
dönüştürülemediğini söyleyebiliriz…
Anlaşılmaktadır ki, bundan böyle; bilimi, aklı öne çıkaran ve çağdaş değerleri esas alan
siyasetin, Yeni CHP‘de yaşama şansı kalmamıştır…
Erdoğan’ın BOP’un eş bakanı olduğu kendi itirafıdır…

Kılıçdaroğlu ise, Büyük Ortadoğu Projesi’nde en zor işini üzerine alan eş başkan çok daha
önemli bir aktörüdür: Muhalefet yapıyormuş gibi yaparak, gerçek muhalifleri oyalamak veya
dizginlemek, başka parti kurmak gibi arayışların içerisine girmelerini önlemek, bu arada
geniş yığınları oldubittilerle karşı karşıya getirerek, “kerhen” oy vermeye mecbur bırakmak
kolay işler değildir…
Şimde sıra “görev” yapanların “ödül töreni”ne gelmiştir!..

TÜİK verilerine göre; nüfusumuz 75 milyondur. Okuma-yazma bilmeyenlerimiz: 9.625.000, ilkokulu
bitirememiş olanlarımız: 17.820.000, sadece ilkokul mezunlarımız: 24.000.000 ve ilköğretim
(ilkokul+orta okul) mezunlarımız ise:10.200.000 kişidir. Bunların toplamı: 61.645.000 kişidir.
2
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Kılıçdaroğlu ve TESEV‘ci ekibinin bekledikleri en büyük ödül; bir kez daha ana muhalefette
kalabilmektir!.. Eksik bıraktıkları ve gönüllü olarak üzerlerine aldıkları görevlerini ancak bu
şekilde tamamlayabilirler!.. Bunun için de önce büyük kurultayı ertelemişler ve bir dönem
daha kendilerini seçtirme olanağını ellerinden kaçırmamışlardır!..
Bu hal ve şartlar altında hala yapabileceğimiz bir şeyler vardır!..
***

128

“BAĞIMSIZLIK” MI “HIRSIZLIK” MI?!..
Cemaat, AKP iktidarının “hırsız”lıklarını görmüş ve adamlarına 17 ve 25 Aralık operasyonlarını
başlatmaları için talimatı vermişti. Hükümete karşı başlayan operasyonlar sonunda
tutuklamalar olmuş, soruşturmayı yürüten savcılar kanıtlarını kamuoyu ile paylaşmışlardı.
Böylece yerel seçimlerden önce 4 bakan istifa etmek zorunda kalmış. İddialar fezlekelere kadar
yansımıştır…
Hükümet ise, soruşturmayı başlatan savcı ve polisleri Fetullah Gülen hareketinin militanları
olarak suçlamış ve “casus” olduklarını ileri sürmüştü… Başbakan, “İnlerine gireceğiz inlerine”
dedikten sonra, operasyonun düğmesine bastı. Bugünlerde “İnlerine girdik, daha da gireceğiz”
diyerek güç gösterisi yapmaktadır… Şimdilik 79 polis açığa alınmış, 31 polis amiri de
tutuklanmıştır… Soruşturmayı yürüten savcı, pek yakında iddianamesini hazırlayacaktır. Büyük
olasılıkla Cumhurbaşkanlığı
seçiminden
(belki
de
genel
seçimlerden)
önce,
Cemaat’in nasıl casusluk yaptığını öğrenmiş olacağız…

Ana muhalefet partisinin bu aşamada değerlendirmesi evlere şenliktir. Kılıçdaroğlu’na
göre,

hükümetin polis içeresinde başlattığı operasyon; 17-25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk
Operasyonlarını yapanlardan intikam almak içindir!..

Bu varsayıma göre de Yeni CHP’yi Cemaat’in yanında konuşlandırmıştır!..

Operasyonlar aynı kararlılıkla sürerse; koalisyon ortaklarının kirli çamaşırlarının ortaya
döküleceği tartışmasızdır. İki tarafın da itibar kaybedeceğini anlamak için olağanüstü akla
ihtiyaç yoktur. Muhalefet, hiçbir katkısı olmadan ortaya çıkan bu süreçten yararlanarak, iktidara
bile gelebilir. Zaten bunun dışında iktidara gelme ihtimali yok denecek kadar az. Bu olasılığı
Kılıçdaroğlu kendi stratejisi ile kapatmıştır: PKK’nın “açılım” politikasının sözcülüğünü eden,
“F Tipi” örgütü destekleyerek Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan “kumpas”ta rol alan,
Ekmeleddin İhsanoğlu’nu dayatarak, Atütürk’ün yolunda yürüyen milyonları Cumhurbaşkanı
adaysız bırakan Kemal Kılıçdaroğlu’na, kimse inanmaz artık! Günleri de sayılıdır. Bunu kendisi
de baştan beri bildiği için, iktidara gelme iddiasını hiç bir zaman dile getirmemiştir. Tersini
ağzından kaçırdığına tanık olmuşuz. O bu göreve “çakma muhalefet” yapmak için getirilmiştir.
Asıl görevi; kendiliğinden oluşan muhalefetin önüne set çekmek, muhalefeti yanlış
yönlendirmek ve gerçek muhalefet yapacak olanları, “oyları bölmekle” suçlayıp, etkisiz hale
getirmektir!..
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Bu görevin bir gereği olarak, Kılıçdaroğlu CHP’yi iktidara taşıyacak süreci hızlandırmak
yerine, durdurmak istiyor!?.. CHP kazara iktidara gelir diye de ödü kopuyor!..

Muhaliflere ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne yapılan hukuksuzluklar karşısında; “yargılamanın
sonucunu beklemek gerekir, yargı gereğini yapar, ordu darbecilerden temizlenmeli”
diyordu. O zaman da çağdaş hukuk değerleri açıkça çiğneniyordu. Kılıçların efendisi, “Masumiyet
karinesi” olarak bilinen en temel ilkenin ayaklar altına alınmasına sesini çıkartmıyordu.
Özetle; Ergenekon ve Balyoz gibi operasyonlara utangaç (pasif) bir şekilde destek veren
Kılıçdaroğlu, aynı tutumunu Cemaat’e karşı yapılan operasyonlarda sürdüremiyor!..

Aslında Kılıçdaroğlu bu isteği ile kader birliği yaptığı Cemaat’in elinde bulunan kılıcın (kamu
gücünün), ehil ellere geçmesini istemediğini göstermiş oluyor!..

Bu defa; hukukun, onu çiğneyenlere tam uygulanmasını istemiştir… Yani şüpheliler
yerlerinde kalsın diyor!.. Bu halde adil yargılama nasıl yapılabilir? Bu soruya yanıt veremiyor.
Geçen hafta yazdığım yazıyı(1) 1 aynı mantıkla eleştirenler olmuştur. Onlara verdiğim yanıta (2) 2
gözattıktan sonra devam etmenizi rica ediyorum…

İlk bakışta, hiç kimse “hukukun herkese tam uygulanması” şeklindeki istekte bir yanlışlık
göremez. Bu talep, zaten genel kabul görmektedir. Hukuku eksiksiz olarak uygulayacak olan
ise “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerdir… Bağımsız ve tarafsız mahkemeler yok edilmişse, o
zaman hukukun tam olarak uygulanmasını istemek, Cemaate ücretsiz avukatlık yapmak ve
“yargılanmama” imtiyazısağlamak anlamına gelir!..

Unutmamalıyız ki, Pensilvanya ile birlikte hareket eden bu “çakma muhalefet”in, yerel
seçimlerdeki tek argümanı, 17-25 Aralık Operasyonlarıydı… ABD’nin Erdoğan’dan “vazgeçtiği”
ve onu “deliğe süpürme” kararı aldığı palavralarını da çok söylediler. Hiç biri para etmedi… Yeni
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, otel odalarında, üstelik tek başına, ABD elçisi ile
görüşmesi ile ABD’nin Yeni CHP’yi desteklediği havası yaratılmaya çalışıldı… O da yemedi!..
Ülkemizde bu tür “siyaset mühendisliklerine” pek itibar edilmiyor… Türk halkı nasıl
olmuşsa, yaklaşmakta olan savaşı; emperyalist ABD ile mazlum Türk Milleti arasında kabul
etmiştir. Halkın meşru temsilcisi olarak gördüğü Erdoğan’ı da bu yüzdendestekliyor. Bir tür
yurtseverlik görevi yapılmış sanılıyor!..
Çok iddialı olan bu fikre göre, Türkiye’de ABD karşıtlığının, dolayısıyla antiemperyalist
duruşun azımsanmayacak ölçüde arttığını söylemekte bir yanlışlık yoktur!.. Öyle ki,
Cumhuriyeti kuran
CHP’nin yönetimine Kılıçdaroğlu ve ekibi gedikten sonra, ilk iş olarak seçim bildirgesine; 600
liralık “Aile sigortası” ile “Amerikan karşıtlığının azaltılacağı” vaadi bu nedenle konulmuştur…

Türk halkının, AKP hükümetinin “hırsızlık” ve “yolsuzluklarını” görmezden geldiğini veya
hoşgördüğünü söyleyemeyiz… Türk halkı, “Bağımsızlık” sorununu daha önemli bulunduğu
için sadece bir öncelik sıralaması yapmıştır… Cemaat’e kol kanat germeler, otel odalarında gizli
buluşmalar, Amerikan karşıtlığını düşürmeyi dert etmeler, PKK’nın sözcülüğünü yapmalar
muhalefete güveni zedelemiştir. Böylece en önemli silah da iktidarın eline geçmiştir…
Erdoğan’a ard arda seçim başarılarını getiren AKP hükümetlerinin icraatları değil, muhalefetin
tutarsızlığı ve küresel güçlerle yaptığı işbirliği olmuştur!..

Denebilir ki, ABD, Gülen Hareketi aracılığı ile iç işlerimize karıştığı için, antiemperyalist
yığınlar, Erdoğan’ın arkasına geçmiştir! “Bizim hiç adayımız olamayacak mı?” diyen yığınlar,
bu yüzden yerel seçimlerde, AKP adaylarına destek vermek zorunda kalmışlardır!.. Tıpkı
yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy vermek zorunda
bırakıldıkları gibi…
Bizim tarafta olması gereken milyonları, bir hamle ile nasıl da kendi saflarına çekiyorlar!..
1
2

http://cemilcan.gen.tr/2014/07/2091/

https://www.facebook.com/notes/cemil-can/son-yazi
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“Siyaset mühendisliği”nin bu başarısı, 76 milyon Türk halkının tuzağa düşürüldüğünün en
belirgin kanıtıdır!..

O yüzden vakit geçermeden, bu safralardan kurtulmak ve başımızın çaresine bakmak
zorundayız…
Çaresiz değiliz, çare sizsiniz!..
***
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DEVLETİN “ÖZEL”İ OLMAZ!..
Emniyet içerisindeki “F Tipi” örgüte yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 kişiden 20‘si
tutuklandı. Tutuklananlar Balyoz ve Ergenekon soruşturmalarını yürüten polis şefleri.
Operasyonun Adana ayağında ise, 6 polis meslekten ihraç edilmiş…

Cumhuriyet rejimi ve onu kollamakla görevli Türk Silahlı Kuvvetleri’ne karşı, yabancı güçlerle
işbirliği yaparak “tertip” içerisine giren Cemaat’i savunmak Halk TV’nin son günlerdeki tek işi
oldu!.. Aynı şekilde muhalefet partileri Yeni CHP ile Yeni MHP de Gülen Örgütü’ne kol kanat
gererek kalkan olmuşlar. Böylesi belki de çok daha iyi olmuştur. Bu şekilde Y-CHP ve Y-MHP
yöneticilerinin gerçek yüzleri görülmüş, Ergenekon ve Balyoz davalarında tutuklanan (Balbay,
Haberal ve Alan) milletvekillerinin arkasından döktükleri göz yaşlarının yapay olduğu ortaya
çıkmıştır…

Hükümetin sulh ceza mahkemelerini kapatıp, sulh ceza hakimliklerini oluşturması, daha önce
yaptığı gibi ağır ceza mahkemeleri yanında “özel yetkili” savcılık ve “özel görevli” ağır ceza
mahkemesi kurmaktan farksızdır. Her ikisi de çağdaş hukuka ve temel hukuk prensiplerine
aykırıdır…
Hiç kuşku yok ki, “özel yetkili emniyet”i de “özel yetkili savcılık”lar doğurmuştur…

Öyle ki, döneminin en güçlü özel yetkili savcısı Zekeriya Öz bile, sanıklara sorulacak sorular için
çoğu kez emniyeti beklemek zorunda kalmıştır!..
Denebilir ki, başında “özel” sözcüğü yer alan bütün devlet kurumları keyfiliğe ve siyasi
iktidarın müdahalelerine açıktır…

12 yıllık AKP iktidarları boyunca “özel” olan tüm makamlara Fetullah Gülen Cemaati‘nin
mensuplarının doldurulduğu herkesin bildiği bir olgudur… Söz buraya kadar gelmişken, “yararlıyararsız cemaat” ayırımını yaparak, Gülen Cemaati’ne ayrıcalıklar tanıyan ve devlet içerisinde
yuvalanmalarına göz yuman AKP’den önceki (Çiller, Yılmaz ve Ecevit) hükümetlerini de “saygı”
ile anmak gerekir… Dolayısıyla bugün koalisyon ortaklarından birinin diğerine karşı yürüttüğü
operasyonda, “adalet” aramak boşuna bir yakarış olur. Zira soruşturulan sanıklar, “adalet”
dağıtacak kurumlarda en etkin görevlerdedir!.. Sanıkların kendileri hakkındaki soruşturmayı
“adaletli” bir şekilde yürütmelerini beklemek hayal dünyasında gezinmek gibi olur…
Başka bir söyleyişle, ne şekilde olursa olsun Cemaat’i, Yargı ve Emniyet’ten söküp çıkartmadan,
“adalet dağıtılacağına inanmak, piyango bileti almadan ikramiyeyi beklemek kadar akıl dışıdır!..
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Başbakan Erdoğan’ın “Ne istediler de vermedik” sözleri ile itiraf ettiği gibi, her istediğini
alan Gülen Cemaat’i, devletin en kritik noktaları olan Yargı ve Emniyet’i tamamen
kontrolleri altına almıştı… Bu noktadan itibaren, -bir devrim olmadıkça- devlet örgütü
içerisinde yuvalanmış bu örgüt mensuplarının, kendilerine çalışmayan kamu görevlilerini,
üretilmiş deliller ve yapay davalarla tasfiye etmelerinin önüne geçmek imkansızdır… Nitekim
yakın geçmişte de öyle olmuştur… En yetkin ve yasalara saygılı üst düzey emniyet yetkilileri
başta olmak üzere, pek çok kamu görevlisi, uydurma suçlarla yargı önüne çıkartılmış ve haksız
bir şekilde görevlerinden alınmıştı!..
Devletin en kritik makamlarını bu şekilde ele geçiren “F Tipi” örgüt üyelerini ise, bu
noktadan itibaren soruşturmak, haklarında dava açmak fiilen olanaksız hale gelmişti. Zira
onları engelleyebilecek olan devlet gücü, kendilerinin eline geçmiştir!.. Ne yazık ki, Türkiye bu
süreci yaşamış ve muhalefet partileri Y-CHP ile Y-MHP de bu çirkin oyunun içerisinde;
“Darbeciler yargılansın, ordu darbecilerden temizlensin, yargı gereğini yapar, yargı
kararlarını beklemek gerekir” gibi sözlerle üstlendiği görevi yerine getirmiştir…
Ne yazık ki, Ergenekon ve Balyoz davlarının TSK’yı etkisizleştirme ve komutansız bırakma
operasyonu olduğu infaz koruma memurlarınca bile anlaşılmış ama Kılıçdaroğlu ile Bahçeli
nedense bunu bir türlü anlamak istememişlerdir…
Bu nedenle zamanı geldiğinde onların da sanık sandalyesine oturtulmaları gerekir!..

“Tarafsız ve bağımsız” yargı olmadan “F Tipi” örgütten kurtulmak olanaksızdır. Bu gerçeği
kabul etmek gerekir. Ne var ki, iktidar ortakları arasında yaşanan çelişkiler ve birinin diğerini
tasfiye etme yoluna gitmeye yönelmesi ile ortaya çıkan durum, “F Tipi “ örgütün ele geçirdiği
devlet kurumlarından sökülüp atılması olanağı da ortaya çıkmış bulunmaktadır…
Bu fırsat tepilemez ve en iyi şekilde değerlendirilmesi gerekir!..

Bu noktada hükümete destek vermek gerekirken, tam aksini yapıp, “F Tipi” örgüte kol kanat
germek, aklın alacağı bir şey değildir!.. Bu şekilde başlayan bir hesaplaşmanın iktidarın kirli
çamaşırlarını da ortaya dökeceği ve iki tarafı da yıpratacağı açıktır. Bu sürecin sonunda itibar
kaybedeceği kesin olarak gözüken iktidara, bu aşamada karşı durmak veya Cemaat’e destek
vermek uzun vadede hükümete destek vermek sonucunu doğuracaktır. Hal böyle iken, Y-CHP
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun olayı, “17-25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonları”nın
“intikamı” gibi göstererek küçümsemesi anlaşılır gibi değildir!..

Y-CHP‘nin Gülen Örgütü ile bugüne kadar gizli olarak yürüttüğü işbirliği artık alenileşmiştir. YCHP Milletvekilleri; Mahmut Tanal, Sezgin Tanrıkulu ile bağımsız Milletvekili İdris Bal’ın,
bavulcu gazeteci Mehmet Baransu ile kol kola girip, Çağlayan Adliyesi’nde basın açıklaması
yaparak, gözaltına alınan polis şeflerine destek vermeleri Cemaat-Muhalefet ortaklığını
göstermektedir. Polis yakınlarının adliye önünde “Polis dışarı, hırsızlar içeri” şeklinde slogan
atmaları ise bir Türkiye klasiğidir!..

Bu operasyonun bir yararı da “kumpas” sonucu haksızlığa uğratılmış kahramanların, yıllardır
hatırlatmaya çalıştığı ve fakat bir türlü hükümete duyuramadığı, çağdaş ceza
yargılamalarının olmazsa olmazı “Masumiyet ilkesi”nin önemini bir kez daha öne çıkarmış
olmasıdır… Bu temel ilkeyi çiğneyenlerin, şimdi aynı ilkeye sığınmaya çalışması, son derece
önemlidir. “F Tipi” örgütün bu çığlığını “tarafsız-bağımsız yargı” yolunda atılmış önemli bir
adım olarak değerlendirmek gerekir!..
Sahte kanıt üreten bir emniyet teşkilatı ve bu kanıtlara itibar ederek mahkumiyet kararları
veren yargının olduğu bir ülkede, zaten “hukuk güvenliği”nden söz etmek mümkün değildir!..
Hukuk güvenliğinin olmadığı bir yerde, devlet de yok kabul edilmelidir… Dolayısıyla “F Tipi
Örgüt” devletin temeli olan “adaleti” yok ederek, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin temellerini
tahrip etmiştir…

İnsanlığın en önemli kazanımlarından olan “çağdaş hukuk prensipleri”ni her zeminde
savunmak, ilericiliğin ve devrimciliğin ertelenemez bir görevidir… Hükümetin son
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operasyonunu, Y-CHP ve Y-CHP’nin aksine bu bağlamda desteklemek gerekir!..
***
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“CESARET ÖDÜLÜ”NÜN BEDELİ!..
İsrail gizli servisi MOSSAD‘a yakınlığı ile bilinen DEBKA haber sitesinde 24 Haziran’da
yayınlanan bir yazıda; “Kaynaklarımızın bildirdiğine göre günde 120 milyon varil ihraç eden
Kürdistan, Ceyhan yoluyla İsrail’e 2 milyon varil gönderdi bile… Bu nakliyatın çoğu Hafya ve
Aşkelon’a vardı varacak” yazılmış!…(1) 1
İsrail’e Türkiye üzerinden petrol ve jet yakıtı satılmasının ortaya çıkması üzerine Enerji ve
Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız; “Bunu ihale eden ve satan, sevkiyatını yapan Irak. O
yüzden bu satışın sorumlusuIrak’tır. İsrail’e mi, başka bir yere mi satıyor biz o kısmına
girmiyoruz” demiş!..(2) 2
Bu hazırlıklar biter bitmez, büyük olasılıkla HAMAS’ın kaçırıp öldürdüğü üç genci bahane
eden İsrail, Filistin’e bombaları yağdırmış… Filistin Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre,
bombardımanın hemen arkasından başlatılan kara harekatı ile ölü sayısı 271′e ulaşmış…
Görünüşe göre, ölü sayısı daha da artacak…

Bu insanlık dışı ve haksız saldırı karşısında Venezuella, İsrail Büyükelçisini sınır dışı etmiş. Şili
ise İsrail ile bütün ticari ilişkilerini kesmiş. 18.07.2014 günü yapılan BM Güvenlik Konseyi
toplantısında Çin de tepkisini dile getirmiş…
İsrail’i Türkiye Cumhuriyeti adına Başbakan Erdoğan’ın büyük kızı Esra kınamış! İsrail’e jet
yakıtı ikmali yapan abisi Burak’a inat, şeytan taşlar gibi İsrail Konsolosluğunu taşlamış!..

Erdoğan’ın 2012′de Davos’ta başlattığı şov, 2013′te İsrail’in IHH’ya ait Mavi Marmara
gemisine yaptığı baskın sonrasında da sürdürüldü… Bu şekilde Türkiye’nin İsrail tarafına
geçtiği gerçeği, Türk halkından, özellikle de AKP seçmeninden gizlendi. Yalan konuşma
konusunda bir numara olan Erdoğan, uzun sayılmayacak bu süre içerisinde, Türk halkı ile
birlikte Ortadoğu halklarını da aldatmayı başardı!.. Oysa el altından İsrail’i İran’dan gelebilecek
füze saldırılarına karşı korumak amacıyla düşünülen ve “Demir Kubbe” adı verilen füze
1

http://www.debka.com/article/24032/Gaza-rockets-aim-at-Kurdish-oil-route-via-Israel-More-secur

Türkçe metin için bu bağlantıyı açınız:

http://www.ydh.com.tr/HD12949_debka–gazze-roketleri-israil-yolundaki-kurt-petrolunu-hedefliyor.html
2

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/45963-sucu-ortme-hesap-ver.html
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kalkanı (3) 3 için topraklarımızı NATO emrine
“Türkiye toprakları aynı zamanda NATO
toprağıdır” (4) 4 demişti…

verdi.

O

günlerde

yapılan

eleştirilere

İsrail, bir taraftan öldürülen yurttaşlarının intikamını alırken aynı zamanda bu durumu “Demir
Kubbe”yitest etmek fırsatı olarak değerlendiriyor!.. Verilere göre Filistin tarafından atılan
bütün füzeler havada imha edilmiş. İsrail tarafında bir tek ölü varmış! Jet yakıtı “Kürdistan”
ile Türkiye’den kaçak olarak sağlanmış, Hava Savunma Sistemi’nin Finansmanı ise ABD’
tarafından karşılanmış. Sonuç: “Demir Kubbe” başarılı… Sayemizde İsrail halkı huzur
içerisinde yataklarına girebiliyor!..
Durum bu kadar açık ve anlaşılır halde iken bile, acaba Esra Hanım İsrail Konsolosluğu’nu
neden taşlıyor?..
TIPIŞ TIPIŞ!..

Cumhurbaşkanlığına seçildiğinde; tarafsızlık yemini yaptıktan sonra tarafsız olmayacağını
açıklayan Erdoğan’ı destekleyenler çılgınca alkışladı!.. Açıkca yeminini tutmayacağını
söyleyen birinin yanında yer almak çılgınlık değilse nedir?

Ahlat ağacından kiraz bekleyen bizimkiler, 1,5 milyon Ermeni’yi katlettik diyen Orhan
Pamuk’u öven Ekmeleddin’e oy vermeye mecbur bırakılmış… Kılıçdaroğlu daha önce
açıklamıştı; Ekmeleddin kabul etmeseydi Orhan Pamuk‘u veya Yaşar Kemal’i aday
gösterecekmiş!.. Fırsatlar kaçırılmıyor, Nobel ödüllü Orhan Pamuk için yıkama yağlama
çalışması da ihmal edilmiyor. Böylece 1,5 milyon Ermeni’yi öldürdüğümüz yalanı, Türk halkına
gerçekmiş gibi kabul ettirilecek!.. Kemal Bey, görevini iyice öğrenmiş!.. Artık otel odalarında
ABD elçileriyle halvete girip, talimat almasına ihtiyaç kalmamış!..
Haber-Türk’e açıklamalarda bulunan Kılıçların Efendisi, AKP’yi kastederek, “Ekmeleddin Bey’i
onlar aday gösterse emin olun biz destek verirdik. Niye vermeyelim” diyerek (5) 5 siyasette
bir iddiasının olmadığını gösterdi. Ana muhalefet partisi iktidarın adayını destekleyecekmiş!..
Peki, o zaman size ne gerek var? Kemal Bey’in bu cümlesi bile, AKP iktidarını meşrulaştırmak ve
iktidarda tutmak için “çakma muhalefet” yapmakla görevli olduğunu gösteriyor!..

Türk halkının okuma özürlü olduğundan emin olan İhsanoğlu, fikirlerinin öğrenilmesi için
kitaplarının okunmasını önermiş. Kitapları bulmak ise imkansız. “Derin Tarih” adlı
dergide, (6) 6 Kurtuluş Savaşı’nın gerçekte yapılmadığı savunuluyormuş. Sevr Anlaşması’nı
Lozan’dan daha iyi dergi, hiç olmamış bu Kurtuluş Savaşı’nı başlatanın ise, Fevzi Çakmak
olduğunu ileri sürüyormuş… Bu derginin danışma kurulunda Ekmeleddin Bey de var. İnsan
fikirlerine katılmadığı bir derginin yayın kurulunda neden yer alır?..
Neyse ki, cumhurbaşkanı adayı gösterme hakkı olmayan Türk halkının, dış güçlerin
gösterdiği adaya oy verme hakkı var!.. Bunun da adı “ileri demokrasi” oluyor!..

Sözde
muhalefetin
ortak
adayı
Ekmeleddin
ise, Recep
Tayyip
Erdoğan‘ın
başbakanlığını beğendiğini açıklıyor! Demek ki, onun adayı da Erdoğan’dır… “Benim sayın
başbakanla çok mükemmel bir dostluğum vardır, belediye reisliğinden itibaren. Ben AK
Parti’nin aleyhinde değilim ki, böyle bir şey yok. Ben AK Parti’nin adayının da aleyhinde
değilim…” (7) 7 diyen biri, belli ki, Erdoğan’ı seçtirmek içingörevlidir…
Karşısındaki adayı beğendiğini söyleyen birine kim oy verir ki? Böyle biri Erdoğan’a rakip
3

http://tr.wikipedia.org/wiki/Demir_Kubbe

5

http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler

4
6
7

https://www.facebook.com/video/video.php?v=432446923488899
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ihsanoglu-hangi-ataturk-karsiti-derginin-danismani-cikti-h32092.html

http://www.milliyet.com.tr/ekmeleddin-ihsanoglu-secim/siyaset/detay/1909826/default.htm
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olabilir mi?..

Oy vermek zorunda bırakıldığımız Ekmeleddin İhsanoğlu, 40 bin kişinin katili, bölücü terör
örgütü PKK’nın sivil uzantısı HDP’nin adayı Selahattin Demirtaş için ise, “Güven telkin eden
bir insan… Kendisini çok beğendim. Çok zarif, muhataplarına güven telkin eden, fikirlerini
dürüstçe söyleyen bir insan” demiş…(8) 8

Ekmeleddin Bey, Gülen Okulları için : “Bu mekteplerle her zaman iftihar ettim.
Kapatılmalarının menfaatlerimize uygun olduğunu düşünmüyorum” demiş… (9) 9 Oy vermek
zorunda bırakıldığımız cumhurbaşkanı adayı Ekmeleddin Bey, İngilizce eğitim yapan ve
öğrencilerine Türkler ve Türkiye ile ilgili sadece bir kaç şarkı öğretmekten ibaret olan, CIA’ya
ajan yetiştirdiği için bir çok ülkenin kapattığı bu okulların nesiyle iftihar ediyor acaba?..
Tanıdıkça çok seveceğimiz söylenen adayımız budur ve düşüncelerini gizlemiyor aslında…
Gizli ajandası olan Yeni CHP ile Yeni MHP’nin yöneticileridir… Onlardan hesap sorabilmek
için sandığa gideceğiz mutlaka… Erdoğan’ı birinci turda seçtirip, güçlü görünmesine neden
olmamamız gerekir. Kerhen de olsa Ekmeleddin’e oyumuzu vereceğiz… Sanki bu düşünceye inat
Ekmeleddin Bey, konuşmalarıyla seçilme şansını zayıflatıyor. Buna rağmen, Türk halkı
anketleri ters köşeye yatırıp, Ekmeleddin’i seçebilir. Eğer bu olasılık gerçekleşirse, o zaman
güç odağı olduğu tartışmasız olan AKP’deçözülme başlayacaktır!.. Küçük menfaatleri için bir
arada olan ideolojiden yoksun AKP’liler, yeni güç odaklarında yer tutabilmek için birbirleriyle
yarışacaktır!..
İşte salt o günleri görebilmek için de Ekmeleddin’e oy vereceğiz!..
***

8
9

http://t24.com.tr/haber/ihsanoglu-kurtler-ilk-turda-hdpye-ikinci-turda-bana-oy-vereceklerdir,264632
http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=46281

137

TANRIKULU’NUN KULLARI!..
CHP Parti Meclisi’nde Mayıs 2013 tarihinde:”PKK Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı her türlü
terör eyleminden vazgeçtiğini ve silahlarını teslim edeceğini beyan etmediği sürece,
herhangi bir çözüm arayışının içinde olunmayacağı; çözüm arayışının Öcalan ve
Kandil tarafından yönetilmesine izin verilmeyeceği” kararı alınmıştır…(1) 1

Bu karar kamuoyundan ve parti üyelerinden gizlenmektedir. CHP’nin resmi sitesine
(http://www.chp.org.tr/) girip, arama motoruna “Parti Meclisi kararları” yazdığınızda,
karşınıza 141 içerik gelmektedir fakat aralarında nedense bu karar bulunmamaktadır… (2) 2
Geçen hafta KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Cemil Bayık, Kürtçe yayınlanan Azadiye Welat
gazetesinde yazdığı yazıda; Ortadoğu ve Suriye’nin Rojava diye adlandırılan bölgesinde
yaşananlara dikkat çekerek, “Kürtler ve Kürdistan halkı özgür ve demokratik yaşama
kavuşmadan kim gerillanın direnişten vazgeçeceğini sanıyorsa o hayal görüyor”
demiştir… (3) 3

AKP iktidarına, PKK ile yürüttüğü müzakerelerde “sınırsız yetki” kullanma olanağını veren ve
iki “tarafa” “dokunulmazlık zırhı” kazandıran 6 maddelik “PKK Yasası”na, Yeni CHP de destek
verdi. Yasa Meclis’ten geçti… (4) 4 Eski PKK avukatı ve CIA kaynaklarında TR705 olarak adı
geçen CHP’nin fiili ve gerçek Genel Başkanı Sezgin Tanrıkulu, yasa Meclis’te görüşülmeye
başlamadan önce, CHP örgütlerine bir yazı göndererek, CHP’nin çözüm sürecine ve PKK
paketine destek verdiğini bildirdi ve örgütlere bu konuyu çevrelerine anlatılması görevini
verdi… (5) 5
Parti Meclisi’nin kararında belirtilen “her türlü terör eyleminden vazgeçildiği” ve “silahların
teslim edileceği” koşulları gerçekleşmeden CHP’nin çözüm arayışı içerisinde olmayacağı
kararı ortada iken ve bu karardan sonra, PKK adına yapılan “Kim gerillanın direnişten
1

http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=45629&t=makale

3

http://azadiyawelat.biz/dema-sewaze-soresa-kurdistane/

2
4
5

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2014/07/chp.pm_kararlari.png
http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k6551.html

https://stratejikoperasyon.wordpress.com/2014/07/11/pkk-dosyasi
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vazgeçeceğini sanıyorsa o hayal görüyor” şeklindeki beyana rağmen, CHP örgütlerine paketi
destekleme talimatı göndermek, Kurultay’dan sonra en yetkili organ olan Parti
Meclisi kararlarını tanımamak ve açıkça çiğnemek anlamına gelir…
Yeni CHP’nin gerçek Genel Başkanı Sezgin Tanrıkulu yasanın geçmesinden sonra; “İki yıldır
ısrarla tarif ettiğimiz yer burasıdır. Kürt meselesinin çözümü konusunda biz varız, hodri
meydan” sözleri ile Kılıçdaroğlu’nun gerçekte “tuzluk” hükmünde bir zavallı ve
Tanrıkulu’na “kul” olduğunu kanıtlamıştır… (6) 6
***

CHP Tüzüğünün 70. maddesinde : “Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili
organ kararlarına aykırı davranmak” parti suçu olarak tarif edilmiş ve parti üyeliğinden
“kesin çıkarma” yaptırımına bağlanmıştır… (7) 7

Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürürlükte olan Programı’nda da Kuzey Irak’ta üstlenen PKK
mensupları, “özgürlük savaşçıları” olarak değil, terör örgütü üyeleri olarak tanımlanmıştır.
CHP Programı,
terörle
“müzakere”
yapılmasına
hiç
bir
şekilde izin
vermemektedir. Terörle mücadele esas alınmıştır. Aksine olan söylemlerin tamamı
programa aykırılık teşkil eder…
CHP Parti Programı’nda:

“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
8
donatılacaktır” denmektedir…(8)
CHP Tüzüğü ve Programı’na göre, başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, hükümetin “Kürt
açılımı” politikalarına destek veren tüm yöneticileri, partiden “kesin çıkarma” cezasını
gerektiren parti suçu işlemiş bulunmaktadır… Aynı zamanda CHP örgütüne, bu konu ile ilgili
olarak vermiş oldukları talimatlar da “kanunsuz emir” niteliğinde olup, yerine getirilmeleri
gerekmemektedir!..

İlginçtir, Kılıçdaroğlu ve ekibi, program ve tüzük değişikliğine gitmeye bile ihtiyaç
duymamaktadır. Yönetime geldikten sonra, zaman içerisinde Kurultayı toplayacak olan
delegeleri de kendilerine kulluk edecek, küçük makam ve mevkilere “fit” kişilerden seçerek
değiştirmişler… Bu şekilde Atatürk’ün tam bağımsızlıkçı ve halkçı partisi, AKP’yi iktidarda
tutma aracı haline getirilmiş ve PKK’nın propaganda birimine dönüştürülmüştür…
Bugün itibariyle CHP’nin Programı ve Tüzüğü yürürlükte olduğuna göre;
Kemal Kılıçdaroğlu
kaybetmişlerdir…

CHP’ye

genel

başkan,

Soroscu

ekibi

iseüye

olma

niteliklerini

Bu noktadan itibaren hiçbir sözlerinin ciddiye alınmaması ve yerine getirilmemesi gerekir…

En kısa süre içerisinde büyük kurultay toplanmalı ve CHP’nin yeni Genel Başkanı ile Parti
Meclisi üyelerini seçmelidir!..
Aksi halde, CHP tarihin tozlu sayfalarında yerini alacaktır!..

Bu görevi yerine getirmeyen, geciktiren veya savsaklayan; kurultay delegeleri, milletvekilleri, il

http://www.karsigazete.com.tr/politika/artik-teror-orgutu-degilCHP-Tuzuk
8 CHP-Program
6
7
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ve ilçe başkanları da aynı şekilde Kılıçdaroğlu ekibi ile birlikte suç ortakları olarak anılacak ve
tarihe bu yönleri ile geçeceklerdir!..
***
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RAKİBİMİZİ SEÇECEĞİZ!..
Tarihçi Sinan Meydan’a Halk TV’de sansür uygulandı. Meydan, “Çatı Adayı” olarak gösterilen
Ekmeleddin İhsanoğlu’nun yazmış olduğu bir kitap üzerinden eleştirilerini sıralayacaktı.
Büyük olasılıkla da Atatürk’ün halifeliğe karşı olmadığı şeklindeki, çarpıtılmış düşüncesi
hakkında konuşacaktı… “Özgürlüğün sesi” olmak iddiası ile ortaya çıkan Halk TV, havuz
medyasından farklı olmadığını, Sinan Meydan’ın sesini keserek ve ekranı karartarak
kanıtladı.. Halk TV’de program yapan Şaban Sevinç de çatı adayı İhsanoğlu’na oy
vermeyeceğini söyleyen Hulki Cevizoğlu’na sert bir şekilde karşılık verdi… Şimdilik sadece not
edip geçiyoruz!..
Emine Ülker Tarhan, “Cumhurbaşkanı adayı değilim” demediği halde, CHP Kayseri Milletvekili
Şevki Kulkuloğlu ise, “twitter” hesabından böyle bir yalan uydurdu!..(1) 1 Kulkuloğlu da genel
başkanı gibi yalana başvuracak kadar küçülmüş. Tam da Yeni CHP’ye yakışan bir
milletvekiliymiş!..(2) 2 Oysa onun bu yalanı yayılmaya başladığı saatlerde Emine Hanım, aday
gösterilmesinden duyduğu gururu ifade eden basın açıklamasını yazıyordu!.. (3) 3 Bunu da bir
yere not edip, geçelim!..
Bir CUMOK olarak, 40 yıldan fazla bir süredir, kesintisiz olarak okuduğum ve bir
açık üniversite gibi gördüğüm Cumhuriyet gazetesinin tutumunu da şiddetle kınıyorum…
Hikmet Çetinkaya’nın Cumhuriyet ilkelerine aykırı yazılarından, ve terbiye dışı üslubundan
bıktım usandım. Utku Çakırözer’in Kılıçdaroğlu’nu parlatma çabaları ve diğer yazarların
suskunluğunu da anlayabilmiş değilim. Bütün bunlar Cumhuriyet gazetesinin de şirazesinden
çıkartıldığını gösteriyor… Doğal olarak okunacak gazete olarak geriye, Aydınlık gazetesi ile
izlenecek TV kanalı olarak Ulusal Kanal kalıyor… Atatürkçü çizginin bu yılmaz savunucuları
yine aklın bir olan yolunu gösterdiler… Her ikisini de kutluyorum!..
***

1

http://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/chpli-kulkuloglu-tarhan-aday-degil-h55745.html

3

http://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/tarhandan-adaylik-aciklamasi-546882/

2

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/26712903.asp
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Gelelim 10 Ağustos’ta vereceğimiz oyun niteliğine: O gün kullanacağımız oy, Ekmeleddin Beye
“destek oyu” niteliğinde değil, 10 Ağustos’tan sonraki mücadelemizde “siyasi rakibimizi
seçme” niteliğindedir… Bu fırsattan yararlanarak, “Kürt açılımı”na destek veren Kılıçdaroğlu ile
Bahçeli’den de kurtulma olanağını da elde edebiliriz diye umuyorum…

Anlayacağınız bu seçimde, Milli Mücadele kahramanları için ölüm fetvası veren Şeyhülislam
Mustafa Sabri Efendi’nin yardımcısı İhsan Efendi’nin oğlu Ekmeleddin Beye oy
vermeye mecbur bırakıldık! Bu zorunluluğun sonucu olarak, ne ona ne de başka bir güce
teslim olacak değiliz… Cumhurbaşkanı seçimini, ortaya çıkan somut duruma göre, yeni bir
strateji, yeni bir mücadele biçimi belirlemek üzere değerlendirebiliriz artık…

“Oyun bozan”, “karşı tarafa hizmet eden” suçlamalarına fırsat vererek, yenilginin gerçek
suçlularına mazeretler üretme olanağını da asla vermeyeceğiz…

Atatürkçülük çizgisinde yılmadan mücadele eden yurtsever devrimcilerin, bir teki bile,
RTE’nin hanesine yazılacak şekilde oy kullanmayacağından eminim!..

Bir kez daha tekrar edersek, 10 Ağustos’da kullanacağımız oy, destek oyu niteliğinde değildir.
Bu seçimi, yeni bir mücadele stratejisi belirlemek üzere, toparlanma olanağı gibi kullanacağız…
Çok iyi bildiğimiz birine oy vermeyeceğiz ama neden oy verdiğimizin bilincinde olacağız!..

Bilmediğimiz ama geçmişiyle, söylemiyle, kuşkulu olan aday Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy
vermek zorunda kalsak da, bu oyların “kerhen” verilmiş oylar olduğunu, bugünden ilan etmemiz
şarttır!..
Beklendiği gibi Ekmeleddin Bey, kendi ağzıyla tarif etti kendini. Beyefendi, Arap dünyasının
bugün içerisinde bulunduğu acıklı durumdan, Mısır’ın 2. Cumhurbaşkanı sosyalist lider
Cemal Abdül Nasır’ı sorumlu tutuyor!.. Bundan anlaşılıyor ki, İhsanoğlu, mandacılığın devamı
olan bir çizginin savunucusudur… Emperyalizme karşı ilk zaferi kazanarak, sömürge halklara
kurtuluş yolunu gösteren Mustafa Kemal Atatürk hakkındaki görüşleri de belli!.. Sonuçta oy
vermek zorunda bırakıldığımız Ekmeleddin’in fikirleri bize göre değil: O bazı ülkelerde
geçerli olan Şeriat Kanunu içerisinde
yer
alan
“recm”
(taşlanarak
öldürme)
cezasını, insanlık dışı bulanları kınayan İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (eski adı İslam
Konferansı Örgütü) genel sekreteridir. Temsil ettiği örgütle aynı görüşleri paylaşmadığını da
hiçbir zaman söylememiştir!..

Bu yüzdendir ki;

Alevi örgütleri Ekmeleddin Beye oy vermemekte kararlı gözüküyor… (4) 4

Erdoğan ile İhsanoğlu’nu emperyalizmin dayatması olarak görenler de aynı görüşteler…
Kılıçdaroğlu’na karşı olanların tepki olarak sandığa gitmemesi de söz konusu değilmiş…
Bir de duygusal nedenlerle “Çatı Adayı”na oy vermeyecek olanlar varmış. Onlar da
kendilerinin ciddiye alınmamış olmasından şikayetçiler. Bu yüzden onlar da sandığa
gitmeyecekler veya gitseler de Ekmeleddin’e oy vermeyeceklermiş…
TEHLİKE BU NOKTADADIR İŞTE!..

Acaba böyle bir tablodan kim yararlanacaktır? Elbette ki, Recep Tayyip Erdoğan…

Yani, bu davranışlarla; sonuçta hiç istemediğimiz bir adaya oy vermek mümkün hale gelmiştir!…

Örneğin; bu defa “asla Erdoğan’a oy vermem” diyen biri, “boykot yaparak” veya “boş oy
atarak” Erdoğan’a oy vermiş duruma düşebilir…
Geçen yazımda, bunun nasıl gerçekleşeceğini basit bir aritmetik hesapla göstermiştim.. (5) 5 O
4
5

http://odatv.com/n.php?n=aleviler-ekmel-bey-kararini-verdi-2906141200
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/07/henuz-vakit-var/
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yazım bugün de geçerliliğini koruyor…

Erdoğan’a karşı olanlardan oy vermeye gitmeyen ya da gidip de boş (geçersiz) oy
kullananların oranının, sadece yüzde 2′yi bulması halinde; Erdoğan’ın oylarında 1 tek oy
artışı olmadan, oy oranı yüzde 50′yi geçebilir ve birinci turda salt çoğunluğu sağlayıp,
Cumhurbaşkanı seçilebilir…
Böyle bir sonuca kim sebep olmak ister?..

O zaman “Ben Recep’e oy vermedim” demek, durumu kurtarmaya yetmez. Çünkü verilmeyen
oylar, RTE’ye verilmiş gibi işlem görecektir… Bu hesabı görmek için 5 numaralı dipnottaki
yazıyı bir kez daha okuyun lütfen!..
Bu gerçeği görmezden gelemeyiz…

Bizi seçeneksizliğe mahkum eden Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’den mutlaka hesap soracağız.
Kılıçdaroğlu ve Bahçeli’den kurtulmadan, Türkiye’nin kurtuluşunun mümkün olmadığını bir
kez daha anladık. Bu çok açık ve net olarak görülüyor artık….
Aklın yolu birdir. Ülke meselelerinde duygusallığa dayer olamaz!.. Bir kez daha tekrar ediyorum
ki,

10 Ağustos’da Ekmeleddin İhsanoğlu’na verilecek oyları hiç kimse “destek” oyu olarak
gösteremez! Bu oylar Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’ye verilmiş destek olarak da değerlendirilemez!..
Çünkü biz, Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy vererek, seçimden sonra siyaset arenasında mücadele
edeceğimiz rakibimizi seçiyoruz!.. Bu şekildeki bir isimlendirme hiç de yanlış değildir!..
Oyumuzu bu anlayışla kullanacağız…

Önümüze getirilen adayların her ikisi de “mandacı” zihniyettedir, bunu biliyoruz… Tayyip
Erdoğan’ı durdurabilmek için onun bir benzerini karşısına çıkartmak, daha baştan
RTE’nin temsil ettiği mandacı zihniyete teslim olmak anlamına gelir. Bunun da farkındayız…
Bu bilinçle hareket ettiğimizde; Ekmeleddin Beye oy vermek, yenilgiyi peşinen kabul etmek
veya Siyasal İslam‘ı seçeneksiz göstermek anlamına gelmiyor… Türk halkını, pısırık ve
ufuksuz politikalara mahkum edenler, er geç hesap vereceklerdir. Laik demokratik
Cumhuriyete inanan çağdaş Atatürkçü kesimlerde, umutsuzlukyaratanlar, seçimlerden hemen
sonra, Türk halkından esaslı bir tokat yiyeceklerdir!..

Karşı tarafın adayına oy verme psikoloji, bizim cephede; “mücadeleyi bırakma” ve
“saflarımızda dağılma” sonuçlarını doğursa da bu geçici bir durumdur. Mustafa Kemal’in
askerleri, önünde sonunda toparlanacaklar ve olmaları gereken mevzilerde yerlerini
alacaklardır!.. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın…
Bu yüzden, daha baştan saflarımızda çöküntü yaşanmasına fırsat vermemeliyiz!..

Bakınız… Recep Tayyip Erdoğan, sürekli kendi tabanını canlı tutarak, saflarını
sıkılaştırmaktadır… Bu yüzden; bize dolaylı olarak dayatılan “daha fazla zayiat vermeden siz de
teslim olun” anlamına gelecek komutlara asla itibar etmeyeceğiz… Çünkü biz daha fazlayız!..

TESLİM OLMAYACAĞIZ, BİZİ SİYASİ RAKİPLERİMİZE TESLİM OLMAYA MECBUR BIRAKACAK
OLANLARI ASLA DİNLEMEYECEĞİZ!.. ONLARDAN DA ZAMANI GELDİĞİNDE HESAP SORUP
KURTULACAĞIZ!..
Bizdenmiş gibi gözüküp de bizim mahallede, yenildiğimizi ilan edenler, gerçekte karşı
tarafın tellallığını yapmaktadırlar. Onlar EMPERYALİZMİN AJANLARIDIR!..

Bizlerin, Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinden başka önderliğe ihtiyacımız yoktur…
Yolumuz Kuvayi Milliyecilerin yoludur… Sevr’e karşı mandacılığı savunanlar ile “Çözüm
Süreci“ne sınırsız kredi açanlar, aynı zihniyetin temsilcileridir, onlar bizden değillerdir…
Unutmayınız ki, “boş oylar” da geçersiz oy olarak sayılacaktır…

Bir kez daha tekrar ediyorum: Geçersiz oyların tümü RTE’ye verilmiş oylar olarak işlem
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görecektir… Çünkü Anayasamızın 102. maddesine göre, “salt çoğunluk”, geçerli oyların yarıdan
bir fazlası ile hesap edilecektir… Başka seçimlerde siyasi bir duruşu, bir seçeneğini ifade eden;
“seçimleri boykot” veya “geçersiz oy kullanma”, bu Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,
yandaşları oy kullanmaya giden adaya verilmiş oy gibi değerlendirilecektir… Bu kadar basit
aritmetik bir hesabı görmeden hareket etmek, çağdaş uygarlığı hedef olarak belirlemiş
yurtseverlere asla yakışmaz!..
Tam olarak, karşı tarafın kurduğu tuzağa düşmek ve oyununa gelmek olur!…

***

Cumhurbaşkanlığı adaylığı kesinleştikten sonra, Başbakan Erdoğan servetini açıklamış!?
Çocukları dahil değil tabi. Mal varlığı 3 yılda; 1 milyon 14 bin TL artmış. 2011′deki beyanına göre,
3 milyon 390 bin TL’si olan Başbakanın, şimdi 4 milyon 404 bin TL’si varmış… Aradaki farkı
hangi ticari faaliyeti ile kazandığını da herhalde açıklayacaktır. Benim anlamadığım, 500 bin
TL alacağının, nasıl ve nereden doğduğudur! Bu alacak, Başbakan olarak yaptığı “fazla
mesai” yüzündense, alacağını derhal örtülü ödenekten alsın!..
Çünkü 76 milyon Türk halkının, Başbakanına borçlu olarak sandığa gitmesini doğru
bulmuyorum!..

Başbakanlar örtülü ödenekten harcanan paranın hesabını nasılsa vermiyorlar!.. Biliyor
musunuz? Sadece geçen yıl örtülü ödenekten harcanan para 1 milyon doların üzerindeymiş.
Bu miktar 500 bin dolar daha artsa ne yazar?.. Örtülü ödeneğin paraları nerelere harcanır, bu
harcamalar zorunlu mudur, bu soruların da yanıtını kimseler bilmiyor!.. AKP’nin “İleri
demokrasi”si böyle bir şey işte!..

***

Her neyse, bu defa sandığa gidiyoruz!.. Başka yolumuz kalmadı!..

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesi ile bu defa onun cephesinde, panik ve
çözülme başlayacaktır… Kamu kaynaklarını yağmalama ve talan üzerine bir araya gelenler,
karakterlerine uygun şekilde, yine güçlü görünenin yanında yerlerini alacağından, bu seçimler
AKP iktidarı için sonun başlangıcı gibi sonuçlar ortaya çıkartacaktır!..

***
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HENÜZ VAKİT VAR!..
UYARILARI GÖRMEZDEN GELENLER HESAP VERMEYE HAZIR OLMALIDIR!..
Cumhurbaşkanı adaylarının leh veya aleyhinde hiç bir yorum yapmadan, şu
andaki somut duruma bakarak ve 30 Mart Yerel Seçimleri’nde ortaya çıkan
tabloyu esas alarak, içerisine düşmekte olduğumuz tuzağıgöstermek istiyorum:
Anayasanın 102. maddesine göre, 1 GEÇERLİ OYLARIN SALT ÇOĞUNLUĞUNU alan
aday Cumhurbaşkanı seçilir. “Salt çoğunluk” yarıdan bir fazla demektir… Bu kuralı
bir kenara not edelim…

Şimdi diğer verilere bakalım. 30 Mart Yerel Seçimlerinde AKP ve Kürt Partilerinin
almış olduğu oylar aşağıdaki gibidir:
1

ANAYASA

MADDE 102- (Değişik: 21/10/2007-5678/5 md.)

Cumhurbaşkanı seçimi, Cumhurbaşkanının görev süresinin dolmasından önceki altmış gün
içinde; makamın herhangi bir sebeple boşalması halinde ise boşalmayı takip eden altmış
gün içinde tamamlanır.
Genel oyla yapılacak seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday
Cumhurbaşkanı seçilmiş olur. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamayı
izleyen ikinci pazar günü ikinci oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy
almış bulunan iki aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı
seçilmiş olur.

İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin ölümü veya seçilme yeterliğini
kaybetmesi halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın birinci oylamadaki sıraya göre
ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama
referandum şeklinde yapılır. Aday, geçerli oyların çoğunluğunu aldığı takdirde
Cumhurbaşkanı seçilmiş olur.
Cumhurbaşkanı göreve başlayıncaya kadar görev süresi dolan Cumhurbaşkanının görevi
devam eder.
Cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin usûl ve esaslar kanunla düzenlenir.
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1. VERİ:
AKP: yüzde 43.13,

BDP+HDP; yüzde 4.20+1.90 =yüzde 6.10

Kürtler, Selahattin Demirtaş’ı aday göstermesine rağmen, oylarını Tayyip
Erdoğan’a verebilirler. Bu olasılığa göre, Erdoğan, en fazla 43.13+6.10=49.23 oy
alabilir ve bu oran salt çoğunluğu sağlayamadığı (yüzde elliye geçmediği) için
RTE, birinci turda Cumhurbaşkanı seçilemez!..
2.VERİ:

CHP ve MHP‘nin “çatı adayı” olarak gösterdiği Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy
vermeyeceğini açıkça ilan edenlerin (Aleviler ile aralarında Atatürkçü Düşünce
Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği ve 50′ye yakın Demokratik Kitle Örgütü)
SANDIĞA GİTMEMELERİ veya gidip de BOŞ OY ATMALARI halinde; yine yüzde
49.23 oranında oy alan Recep Tayyip Erdoğan, bu defa geçerli oyların salt
çoğunluğunu sağlayarakbirinci turda Cumhurbaşkanlığına seçilebilir!..
Oy vermeyeceğini açıklayan örgüt ve kesimler; seçmenlerin sadece yüzde 2′sini

etkileyerek sandığa gitmemelerine (veya geçersiz oy kullanmalarına) neden
olabilirse eğer; Bu defa Tayyip Erdoğan’ın (yüzde 49.23 oranı ile ifade edilen)
alacağı OYLAR, geçerli oyların yüzde 50.23 ‘üne karşılık gelerek, salt çoğunluğunu
sağlamasına ve Cumhurbaşkanı seçilmesine yetebilir…
TÜRKİYE‘YE KURULAN SON YÜZYILIN EN BÜYÜK
B U- D U R !..

TUZAĞI

Bu tuzak basit bir aritmetik hesap ile anlaşılabilecek durumdadır. Şöyle ki:
Geçerli oylardan yüzde 2′yi düşersek, bu defa yüzdelik oranı 98 üzerinden
hesaplanacığı için: 100×49.23/98=50.23 sayısı elde edilecektir…
ŞİMDİ SORUN ŞURADADIR: Aleviler ve Ekmeleddin İhsanoğlu’na oy
vermeyeceğini açıklayan seçmenleri ile tatilini bölüp oy kullanmaya gitmeyecek
olan seçmenlerin sayısı, geçerli oyların yüzde 2′sine ulaşabilir mi?…

Yukarıda adı geçen örgütler ve kesimler tabanları üzerinde yüzde 2 oranında
etkili olabilirse (yüzde 98′i örgütlerinin kararını dinlemezse bile) Recep Tayyip
Erdoğan, oylarında bir tek artış olmadanbile, birinci turun sonunda
Cumhurbaşkanı seçilebilir!..

Çözüm: “Çatı adayı”na oy vermeyecek olan küskün kesimlere de kendi adaylarını
çıkarma olanağının tanınmasındadır…
Bu seçeneğin yaşama sokulmasının ayrıca şu yararları vardır:

Herşeyden önce, küskün olan bu kesim, sandığa giderek Recep Tayyip
Erdoğan’ın birinci
turda
salt
çoğunluğu
sağlamasını
önleyebilir
ve
Cumhurbaşkanı seçilmesini engelleyebilirler...
İkinci yararı, birinci turda birden çok Cumhurbaşkanı adayının oylanması ile bir tür
ÖN SEÇİM yapılmış olur…

Bu şekilde, birinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ın karşısında konuşlanan seçmen,
bu tavrını sürdürerek, ikinci tura kalan adaylardan Tayyip Erdoğan’ın karşısında
en çok oyu alana -biraz da zorunlu olarak- oylarını verirler…
Bu olasılıkta, şanslar hemen hemen eşittir. Hatta denebilir ki, birinci turu
kaybeden Recep Bey, bu rüzgarla ikinci turu da kaybedebilir…

İkinci tura kim kalır? Bunu şimdiden kimse bilemez ama her kim olursa olsun,
yürütülecek doğru seçim strateji budur…
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Bunun dışındaki “oldubitti” ve “emrivakiler” geçerli değildir, son tahlilde AKP’ye
hizmet ederler…

Sağduyulu Türk halkının bu konuda en doğru karar vereceğine inanmak gerekir…
Yanlıştan dönmek bir erdemdir ve bunun için henüz vakit vardır…
Aksi halde, yenilgiye sorumlu aramak bir işe yaramaz ve “eyvah” da para etmez…
***
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“DÜRÜST” HAİNLER!..
TSK karargahında 40 paralel paşa varmış, RTE’nin Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşat Salih’e
söylediği:”Musul da Kerkük de özerk bölge olacak. Konumunuzu buna göre ayarlayın”
sözleri, Irak’ta esir alınan Konsolosluk görevlilerimizin son durumunun analizi, Balyoz Davası
ile ilgili Anayasa Mahkemesi kararı, PKK ile hükümetin görüşmelerini “yasal zemine bağlama”
tasarısını, hatta bu kadarını eksik bulup, Y-CHP adına yeni tasarı hazırlayan Sezgin
Tanrıkulu’nun densizliğini de bugün görmeyelim… Diyarbakır’da bayrağın indirilmesini, benzer
eylemin Gaziosmanpaşa’da tekrar etmesini de duymamış gibi davranalım. Soma’daki madenci
katliamını, Diyarbakır-Bingöl karayolunun PKK tarafından 23 gün kapatılmasını da daha sonra
ele alırız!..

Cambaza bakıp zaman kaybetmeyelim şimdi. Önümüze kurulmuş yeni ve büyük bir tuzak var.
Onu anlamaya çalışalım:

Üç buçuk saatte tanıyıp, en uygun “çatı adayı” olduğunu anladığı, tanıdıkça halkın da çok
seveceğine garanti ettiği, Mısır’da doğup büyüyen İslam Konferansi Örgütü’nün eski genel
sekreteri Ekmeleddin İnsanoğlu’na karşı, yeni bir aday çıkartılmasına izin vermeyeceğini ilan
eden Kılıçdaroğlu, yine karizmayı çizdirdi!.. CHP Milletvekili Prof. Dr. Süheyl Batum,
sorumluluğunun gereğini yerine getirdi ve -kimseden izin almadan- milletvekili yeminine
sadık kaldığına inandığı Cumhuriyet kadını Emine Ülken Tarhan‘ı, ilk imzayı atarak,
Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi…

Anayasa’nın 101. maddesinin 3. fıkrasında; aynı aday etrafında bir araya gelen 20
milletvekiline tanınmış olan bu hakkı, 1 Kılıçların efendisi acaba nereden aldığı yetkilerle
ANAYASA
MADDE 101- (Değişik: 21/10/2007-5678/4 md.)
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından
seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday
gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili
genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday
gösterebilir.
1

Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
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yasaklamaya kalkışıyor?..

Başta CHP milletvekilleri olmak üzere, Alevileri bile ikna edemeyen Kemal Bey, bu konuda
sorulan bir soruya: “Partinin almış olduğu bir karar var. Bu karara uymayanlar bedelini
öder” (2) 2 yanıtını vererek, milletvekillerine gözdağı verebiliyor!.. Utanmazlığın bu kadarı da
fazla!..
Partinin almadığı bir kararı, almış gibi göstermek, en basit tabiriyle yalancılıktır. Ayrıca,
genel başkanın bu sözleri, kendisini parti organları yerine koymak anlamına gelir. Anayasal
hakkını kullanmak isteyen milletvekillerine, “bedel” ödetmek kimin ne haddinedir? Bu adam
kendini ne sanıyor? Başkanlığındaki Y-CHP’nin, Hitler’in partisi ile arasında ne farkı kalmış?..
Parti içerisindeki “korku imparatorluğu”nu yıkmak vaadi ile delegelerin desteğini alan
Kılıçdaroğlu, dört yıl içerisinde kendi korku imparatorluğunu kurmuş!.. 60 yıldır iktidar
yüzü görmeyen solcuların kaderi hep böyle mi olacak?..
***

İmparator Kılıçdaroğlu, Diyarbakır konuşmasında, hükümetin PKK ile yürüttüğü ve adına
“süreç” denen görüşmeler için: “Süreç yasal zemine kavuşsun, bizden istenen desteği
vermeye hazırız” demiş!.. Son Genel Başkan, CHP’nin programını takmıyor artık!.. (*) Bu
Kılıçdaroğlu, parti programını değiştirmeden,çiğneme hakkını nereden alıyor acaba?..
(*dipnot; Y-CHP yönetiminin, CHP ideolojisine ihanet içerisinde olduğunu kanıtlamak için sadece
CHP üyelerine yazılmıştır. Başkaları okumasın, çok rica ediyorum. Parti sırlarımız ifşa olsun
istemem!?…)

HDP Eş Başkanı Sebahat Tuncel, Kılıçdaroğlu’nun yukarıdaki sözlerinden sonra: “İşte
önümüzde engelkalmadı” diyerek, başka bir gerçeği dile getirmiştir. HDP’nin gerçek genel
başkanı Abdullah Öcalan’ın, sürekli yinelediği “yasal güvence” konusununda, hükümetin
önünü açmak, CHP’nin üzerine vazife miydi? Parti Programı’na aykırı olan bu hain tutum;
partinin hangi yetkili organında konuşularak karar altına alınmıştır?.. CHP delegesi, birkaç
Sorusçu’nun Atatürk’ün CHP’sini, terör örgütü PKK’nın hizmetinesunmasına izin verecek mi?..

Kılıçların efendisinin, “Biz çözüm sürecinin hiçbir şekilde karşısında olmayız ve olmayacağız
da. Bizden istenen desteği vermeye hazırız” sözleri, CHP’nin temel ideolojisine açıkça
ihanettir. Bu sözleri, aşağıda belirtilen parti programının neresine koyabiliriz? Açıkça
partinin programına ve kuruluşcu felsefesineihanet eden birinin, saçma sapan sözlerini
dinlemek zorunda değiliz!..
***

Cumhurbaşkanlığı seçimi için üçünçü aday, Türk halkına kurulan hain tuzağı bozacaktır…

30 Mart Yerel Seçimlerinde AKP’nin oy oranı yüzde 43.13‘lere kadar düşmüştü. CHP ile
MHP’nin aldığı oyların oransal toplamı yüzde 44.21 kadardır. Kalan oylar, yaklaşık yüzde
20′yi bulur. Bu

oyların arasında; yüzde 6 oranındaki BDP ve HDP’nin oyları da vardır. Apo’nun istediği ve
Kılıçdaroğlu’nun desteklediği “çözüm yasalarının” seçimden önce çıkartılacağı ve buna bağlı
olarak Kürtlerin birinci turda Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceğini varsayarsak;
Erdoğan’ın alabileceği en yüksek oy oranı: 43.13+6.10=49.23 olacaktır.
Yukarıdaki dağılıma göre, kalan yüzde 6.56 oyu üçüncü bir adayın alması halinde ise;
RTE’nin aldığı oylar yüzde 50′nin altında kalacak ve salt çoğunluğu bulamayacağı için
cumhurbaşkanlığına seçilemeyecektir!.. Bu şekilde gidilecek olan seçimin ikinci turunda ise,
büyük olasılıkla seçimi kaybedecektir de!..
Üçüncü bir adayın olmaması halinde ise; yukarıda belirtilen yüzde 6,56 oranını teşkil eden
oylar, daha şimdiden açıklandığı gibi büyük olasılıkla oy kullanmaya gitmeyeceklerdir. Bu
2

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/87433/Aleviler_sevemedi.html
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seçenek, son derece tehlikeli bir durum yaratabilir... Çünkü o zaman RTE’nin almış olduğu
aynı oylar, geçerli oyların yüzde 52.68‘ine karşılık gelecektir ve salt çoğunluk sağlanmış
olacaktır… (**)
(**dipnotta, bu hesap 100 oy üzerinden basitleştirilerek yapılmıştır...)

Üçüncü adayın çıkmaması yüzünden, umutsuzluğa düşerek ve küserek oy kullanmaya
gitmeyecek seçmenlerin, gerçekte RTE’nin oylarında bir artış olmamasına karşın, oy
yüzdesini salt çoğunluğu teşkil edecek şekilde artırmış olacağı gerçeğini gözden kaçıramayız…
Bu yüzden bu seçimlerde duygusallığa yer yoktur!..

Türkiye’ye kurulan tuzak da bu noktadadır… Bu gerçeği gözden kaçıramayız. Bu nedenle CHP
Milletvekili Hakim Emine Ülker Tarhan’ın adaylığı hayati önemdedir…

(*) CHP’nin amacı, ilkeleri, tüzüğü ve programına göre, Kılıçdaroğlu yönetimini yeniden gözden
zamanı gelmiştir de geçiyor bile:

geçirme

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 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:
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“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)
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. 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,
önlerlerimize 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, yeni bir cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyen milletvekilleri 101. madde ile tanınmış hakka
ilaveten Anayasamızın 26. maddesinde ifadesini bulan “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti”
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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…

(**) Yapmış olduğumuz hesabı, yüzdelerle ifade etme yerine, yüz oyu dağıtarak basitleştirelim:
30 Mart Yerel Seçimlerine göre, 100 oyun 43.13′ünü AKP almıştır. Bu oyların tümünün RTE’ye verileceğini
kabul edelim. Aynı şekilde BDP ile HDP’nin almış olduğu oylar 4.2+1.9= 6.1 kadardır. Kürtlerin de birinci
turda aday çıkarmayıp RTE’ye oy verdiğini düşünürsek, RTE’nin alabileceği toplam oy
43.13+6.10=49.23′tür. Kalan 6.56 oyu üçüncü cumhurbaşkanı adayının aldığını kabul edersek, RTE geçerli
oyların salt çoğunluğunu alamayacağı için seçilemez. İkinci tura geçilince, diğer iki aday en çok oyu
alan aday üzerinde birleşir ve hiç kimse küskün olmayacağı için herkes oyunu kullanmaya gider. Böylece
RTE’nin karşısındaki aday kazanır…
Üçüncü aday olmazsa ve ona verilecek olan oylar hiç kullanılmazsa, bu defa RTE aynı miktarda oy almış
olmakla, kullanılan oyların yüzde 52.68′ini alarak seçilir. Bu da şöyle olur. Kullanılmayan 6.56 oyu, 100
oydan düşersek:100-6.56=93.44 eder. RTE’nin en fazla alabileceği 49.23 oy da 93.44 oyun (
100×49.23:93.44=52.68) yüzde 52.68′ine karşılık gelir.
Demek ki, bu koşullarda iki adayla seçime gidilir ve son yerel seçimlerdeki gibi oylar dağılırsa Recep Tayyip
Erdoğan birinci turda Cumhurbaşkanlığına seçilir.
Bu basit hesaptan da kolaylıkla anlaşılacağı gibi, Balyoz Davası sanıkları için “AİHM’ne gitseler oradan
böyle bir netice alabilir miydiler? Hayır, AİHM lehlerine bir netice verse bile, biz Türkiye olarak belli bir
bedel verirdik ve içeride kalmaya devam ederlerdi. Biz onlardan teşekkür bile beklemiyoruz. Sadece bu
ülkede kimin demokrasi mücadelesi verdiği bilinsin yeter” diyen bir adamın karşısına üçüncü bir adayı
çıkartmak istemeyenler, onun birinci turda seçilmesini garanti etmek isteyenlerdir… Bugün
kadar isimlerinin önünde “dürüst” sıfatının kullanılması da halkı aldatmak içindir. Görüldü ki,
“Dürüst” hainler, daha tehlikeli ve zararlıdır…

***
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TAARRUZA GEÇİYORUZ!..
Başbakan, önce PKK ile görüştüğümüzü söyleyen şerefsizdir demişti. Sonra biz değil, devlet
görüşüyor diyerek, güya sözlerini düzeltti!… Şimdi de Irak’ta buna benzer bir durum
yaşanmaktadır. Erdoğan, Irak’ı kasıp kavuran, konsolosluk görevlilerimiz ile şoförlerimizi rehin
alan terör örgütü IŞİD ile doğrudan görüştüğünü söylemiş: “Başkonsolos ile konuştum,
şimdi tereyağından kıl çeker gibi bunu başarmanın gayreti içindeyiz” demiştir…(1) 1 Terör
örgütünün elinde rehin olan Başkonsolosla, Başbakan, terör örgütünü araya sokmadan
konuşabilir mi? Anlaşılan Erdoğan, Ortadoğu’da devlet liderleri ile görüşemeyince, mecburen
terör örgütü liderleri ile konuşuyor… Bu yakın teması nedeniyle, pek yakında Türkiye’yi de
terör örgütleri listesine alırlarsa şaşırmamak gerekir!..

IŞİD‘in Musuf Müftüsü: “Irak Başbakanı Maliki’ye savaş ilan etmeyenlerin karıları ve kızları
cihat yapan Irak Şam İslam Devleti’nin mücahitlerine helaldir” fetvasını vermiş!.. “Helal”
sözcüğünün hiç bu kadar kötü ve tiksindirici bir şekilde kullanıldığına tanık olmadım. Demek ki,
bu zavallılara göre, kadınların ve kızların tutum ve düşünceleri hiç önemli değildir. Müftünün
fetvası ile tecavüze uğrama, erkeklerin Maliki’ye karşı tutumuna göre belirlenecektir…
Kadına verilen değeri göstermesi bakımından önemlidir. Bu fetva ile aynı zamanda Türk
halkının dişinden tırnağından artırarak, devlete verdiği vergilerin, “yardım” adı altında hangi
örgütlere gönderildiğini de öğrenmiş bulunmaktayız..
“Analar ağlamasın” edebiyatı ile kamufle edilmeye çalışılan “açılım”, çocuk kaçırma
aşamasına gelmiştir. Analar ise, sürekli ağlatılmaktadır… “Çözüm”ün mimarlarından
Kılıçdaroğlu, Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi’nin düzenlediği “TİGRİS Diyalogları”
toplantısında itiraf etti: Akil İnsanlar heyetini biz önerdik, 10 maddelik Kürt sorununun
çözümü yönündeki öneriyi biz sunduk, “çözüme” sonsuz krediyi bir verdik, Dersim arşivlerini
açın biz dedik…(2) 2 İyi halt etmişsin!..
***

Hakkını yemeyelim, Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de görevini hakkıyla
yapmıştır. Onlarca yıldır aynı evde yaşayıp, aynı görüşleri paylaşan karı kocanın bile,
cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yataklarını ayırdı… Yarattığı kaos ortamı ve kafa karışıklığı ile
Atatürkçü bir adaya gideceği kesin olan iki oyun birinin, karşı tarafa gitmesi için elinden
1
2

http://t24.com.tr/haber/basbakan-erdogan-rizede-konusuyor,261113
http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=43994
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geleni yaptı. Böylece aynı evdeki iki kişiden birinin oyu, diğerininkini nötürleştirmiş olacak.
Tıpkı bir yanlışın bir doğruyu götürmesi gibi… Bundan kimin yararlanacağı açıktır!..

Ekmeleddin İhsanoğlu, Büyük Ortadoğu Projesi’ne uygun bir aday, bu bellidir. Yeni CHP’nin
çatı adayının kimliği, dini ağırlıklı. İhsanoğlu, İslam Konferansı Örgütü Genel Sektreteri iken,
Mısır’daki “darbeye” darbe demediği için Erdoğan ile arası açılmıştır. Böyle bir neden onu
bizim adayımız yapar mı? Ekmeleddin Bey, “Amerikan İslamı”, “Ilımlı İslam” , “Dinler arası
diyalog”, “Medeniyetler İttifakı” ve “Genişletilmiş Büyük Ortadoğu Projesi”ne hiçbir zaman karşı
gelmemiştir… Daima “İslamcı” kimliği öne çıkartılan İhsanoğlu, gerçekte ABD’nin dayattığı
bir adaydır… Müslüman dünyasına dönük söylemi ise, Rabıta ve CIA ile uyumludur…

Babası İhsan İhsanoğlu‘nun, Atatürk ve arkadaşları hakkındaki idam fetvasını yazan ve
İngiliz Muhipleri Cemiyeti’ni kuran son Şeyhülislam Mustafa Sabri Efendi ile arkadaş
olmasına çok da önem vermiyoruz. Aynı şekilde, Şapka Devrimi’ne karşı olduğu için Mısır’a
giden Mehmet Akif ile arkadaşlığı üzerinden de İhsanoğlu’nu yargılamayız… “Her koyun kendi
bacağından asılır” atasözüne bağlı kalarak, Ekmeleddin Bey’i kendi yaşamından tanımaya
çalışıyoruz: ABD’nin “altın zincir” adını verdiği El Kaide‘yi destekleyenler listesinde yer alan,
Suudi Petrol Bakanı ve eski OPEC Başkanı Ahmet Zeki Yamani’nin olduğunu duymuştuk. ElKaide’nin ilk finansörlerinden olan Suudi Şeyhi Yamani’nin kurucusu olduğu Al Furqan
Vakfın‘ın Başkan Yardımcısı ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun “çatı adayı” olarak gösterdiği ve bizim
tanıdıkça çok seveceğimizi söylediği Ekmeleddin İhsanoğlu’dur… Bu gerçeklik karşısında,
adayımızın eski görüşlerinde bir değişiklik olup olmadığını bilmek istemek en doğal
hakkımızdır!..

Herkes gibi, Ekmeleddin Bey’in de kişiliğini içerisinde yaşadığı ortam belirlemiştir. Bu
muhterem,

hiçbir zaman, demokratik, laik, Cumhuriyet ilkelerine bağlıyım dememiştir… Bu yöndeki
sorulara “kitaplarımı okuyun” yanıtını vermiştir!.. Emperyalizme karşı verdiği savaş sonucu
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturacak bir adamın, her
konudaki düşüncesi doğal olarak merak edilir ve bilinmesi gerekir. Okuma yazma alışkanlığı
olmayan Türk toplumana, doğru yanıtlar vermek yerine, üstelik de piyasada bulunup
bulunmadığı bilinmeyen, bazı kitapların okunmasını önermek, kaçamak güreşmektir… En
azından; “çatı adayımız” en çok merak edilen şu sorulara cevap verilmelidir: Laiklik hakkında
ne düşünüyorunuz? Cumhuriyet ilkelerine bağlı mısınız? Kurtuluş Savaşı önderleri hakkında
ne söylersiniz? Kuruluş felsefesine saygılı mısınız? Atatürk Devrimlerine bağlı mısınız?
Antiemperyalist misiniz?..

Ekmeleddin Bey, başka bir soru üzerine verdiği yanıtta; Atatürk’ü, Napolyon ve Washington‘a
benzetmiş: “Fransa için Napolyon, ABD için George Washington neyse Türkiye için de
Atatürk odur” demiş…(3) 3 Napolyon, emperyalist bir devletin komutanıdır (4) 4, Atatürk ise
emperyalizme karşı, kurtuluş mücadelesi veren bir halkın kahramanı. Aynı şekilde, George
Washington, Kızılderilileri av hayvanı gibi gören sömürgecilerin İngiliz asıllı başkomutanıdır,
(5) 5 Mustafa Kemal Atatürk ise, ezilen halklara kurtuluş yolunu gösteren, Şeriat devleti
yerine Cumhuriyeti kuran, Aydınlanmacı ve devrimci bir Türk lideridir… Dolayısıyla, hiçbir
benzerlikleri olamaz… Bu bakımdan, Kemal Kılıçdaroğlu önemsemese de, Türkiye
Cumhuriyeti’ne Cumhurbaşkanı olacak bir adamın, yukarıdaki sorulara dürüstce yanıt verme
zorunluluğu vardır!..
Ekmeleddin Bey’in, El-Ezher, Exeter ekolünden (6) 6 geldiği, “Ilımlı İslam” modelini
benimsediği sır değildir. Emperyalizmin bu “yeni dini”, Müslüman ülkelerde egemen kılmak
3

http://sozcu.com.tr/2014/gundem/ekmeleddin-ihsanoglu-ilk-kez-konustu-535331/

5

http://tr.wikipedia.org/wiki/George_Washington

4
6

http://tr.wikipedia.org/wiki/Napolyon_Bonapart

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/aday-yine-exeterden-31132yy.htm
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için kurduğu aşikar olan İslam Konferansu Örgütü‘nün eski Genel Sekreteri geçmişi ile
bağlarını acaba kesti mi?.. Bu sorunun da yanıtı bilinmiyor!..

Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin son lideri,
cumhurbaşkanı adayını tek başına belirleme cesaretini nereden almıştır? Yerel seçimlerdeki
başarısızlığına rağmen, hala Parti Meclisi, Merkez Yürütme Kurulu, Kurultay Delegeleri, İl
Başkanları, İlçe Başkanları, Yönetim ve Denetleme Kurulu Üyelerine konu mankeni ve kapıkulu
muamelesi yapabiliyor!.. Faşist Hitler ve Mussolini bile, parti teşkilatlarına böylesine
“demirbaş eşya” gibi davranmamıştı… Bu kademelerde görev yapanlar, efendilerinin uşağı
değilse eğer, mutlaka görevlerinin gereğini yapmalılar ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne lider
olacak yeterliliği bulunmayan, “dürüstlük” cilası ile parlatılmış Kemal Kılıçdaroğlu’nu, kapının
önüne koymalıdırlar!..
Türkiye’nin kurtuluşuna gidecek olan yolun başlangıç noktası burasıdır!.. Hiç değilse, CHP
Kurultay Delegeleri, Balyoz Davası’nın komutanlarının milyonda biri kadar cesur olmalıdır!..

CHP’yi, gerçek sahipleri bu işgalcilerden geri almadıkça, oynanan oyunu bozmak oldukça
zordur!..

Kılıçdaroğlu’na göre; Paris’te, Cezayir’de, Mısır’da, Rusya’da ve daha pek çok yerde, çok iyi
tanınan Ekmeleddin’i, tanıdıkça biz de sevecekmişiz!.. Demek ki, Ekmeleddin Bey, Türk
halkının tanıyıp sevdiği biri değildir… Bunu kendisi de itiraf ediyor. Peki! Neden böyle biri?
CHP’nin Alevi kökenli lideri, bu kesimi de aldatmak için, Ekmeleddin’e “Bozkırın tezenesi”
demiyor mu? Çıldırmak işten değildir! Ekmeleddin “bozkırın tezenesi”, öyle mi? Yoksa
Alevileri, böyle güzel sözlerle aldatılacak kadar saf mı sanıyorsun Kemal Efendi?.. İşte bir
de bu nedenle de Ekmeleddin’i iyice tanımak ve tanıtmak zorundayız… (7) 7
Ekmeleddin Bey, sorulan bir soruya verdiği yanıtta:”Atatürk’ü ne reddedelim, ne kutsayalım”
demiş… Haydaaa!.. Bu cümle ile ne ifade etmek istendiği açıklamaya muhtaçtır. “Çatı adayı”
nedense, “kutsama” sözcüğünü “reddetme” sözcüğünün karşıtıymış gibi kullanıp, anlamsız
bir cümle kurmayı tercih etmiştir… Cevabında sanki bir derinlik varmış gibi kendinden
emindir de… Nasılsa biri çıkıp, bu saçma cümleyi düzeltecektir. Düşmanları da dahil olmak
üzere, bütün
dünyanın önünde saygıyla eğildiği ve yüzyılın lideri olarak kabul ettiği Atatürk’ü, kim reddetmiş
de böyle bir cümle kurulmasına ihtiyaç duyulmuştur?.. Bu cümle bile tek başına Ekmeleddin’in,
Atatürk’ü itibarsızlaştırma kampanyasında görevli olduğunu göstermektedir… O da tıpkı
Kemal Kılıçdaroğlu gibi bir görevlidir. Bizimki de her bulduğu fırsatı, 1930′lu yıllar üzerinden
Atatürk’ü ve Atatürkçülüğü eleştirmek için kullanmıyor mu?..
***

Kendimizi daha fazla aldatmayalım derim, Kılıçdaroğlu’nun safı bellidir. Biz de safımızı belli
edelim. Gerçekte asıl saflığı CHP yönetim kademelerinde görevli olanlar yapmaktadır…
Uyanalım ve bu gerçeği görelim, gereğini yapalım artık!.. Sabrede sabrede neredeyse halka
ihanet çizgisi üzerine geldik. “Dürüst” hainlerin peşinden gidersek eğer, ülkenin uçuruma
yuvarlanmasından biz de sorumlu tutulacağız!..

Bir yalın gerçek; her kritik olayda yeniden karşımıza geliyor. Sanki Yeni CHP’ye, AKP’yi
iktidarda tutmak görevi verilmiştir… İşte size son örnek: Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı için
öyle bir aday gösterildi ki, Cumhuriyet’ten ve laiklikten yana olanlar, evlerinde bile ikiye
bölündüler… Böyle bir gidişle, AKP’den kurtulmamız mümkün olabilir mi?..

Ulusalcılar, ikinci bir aday gösterebilse eğer, durum tam tersine çevrilebilir. İki aday, iki ayrı
koldan Anadolu’ya dağılır ve yaşadığımız gerçekleri halka anlatabilirler. Böylece, propaganda
faaliyeti de ikiye katlanır. “İkiden fazla aday olursa, birinci turda Tayyip kazanır” fikrinin
7

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/85417/ihsanoglu_Nereden_Geliyor_.html
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hiçbir geçerliliği yoktur. Halkı korkutmak için uydurulmuş saçma bir düşüncedir bu… Birden
çok aday olunca, ikinci turda en çok oyu alan iki aday yarışacağına göre, bütün muhalefet zorunlu olarak- aynı adayda birleşecektir. Bu basit taktiği göremeyen ve bu kadarı
yetmiyormuş gibi, bir de ikinci aday gösterilmesini yasaklayan bir yönetim, açıktan karşı
tarafa çalışıyor!.. Halbuki, bu yöntemle CHP’nin yapması gereken önseçim de, bütün
seçmenlere yaptırılmış olacaktır. Bu şekilde belirlenmiş bir adayın, çekim merkezi haline
geleceği ise, tartışmasızdır…

Cumhurbaşkanlığı için aklından 3 milyon Ermeniyi öldürdüğümüzü iddia eden Orhan Pamuk’u
bile geçiren Kılıçdaroğlu’nun, dayatmasına teslim olacak değiliz. Cumhurbaşkanı adayı
gösterdiği kişiye, Atatürk ile ilgili görüşünü sormadığını da itiraf eden Kemal Bey için,
Atatürkçülüğün önemli olmadığı bellidir. 3,5 saatlik bir görüşme sonunda bahçıvan bile
seçilemez.. Belli ki, ona Ekmeleddin’i ilan etme ve dayatma görevini vermişlerdir!.. Bu
dayatmaya teslim olmayacağız!..
***
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EK(MELEDDİN)!..
Ek(melettin) Bey’in cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili görüşlerimi Pazar günü yazmayı
düşünüyordum. Ulusalcı CHP milletvekillerinin açıklamalarını görünce dayanamadım,
başlıyorum: Siyasette kazanmak, seçmenleri ikna ederek (doğru) bir fikir etrafında toplamakla
gerçekleşebilir… Ancak bu yöntemle oylar sandığa toplanabilir. “Birleşe birleşe kazanacağız”
sloganı da bu gerçeği ifade eder…Başarıyı, kullanılacak oyları sandığa “TOPLAMA” işlemi
getirir… Gerisi, boş laftır, son yerel seçimlerde olduğu gibi yenilgiye mazeret üretmektir…
Sanırım bu kadarına kimsenin bir itirazı olmaz.

Gelelim “ÇIKARMA” işlemine: İki muhalefet liderinin, örgütlerine danışmadan, yetkili
kurullarında gör8üşmeden Ek(melettin) Bey’i, “çatı adayı” olarak dayatması ile her iki
partide çıkarma işlemi başlamıştır. CHP ve MHP’liler Ek(melettin) Bey’e oy vermeyeceklerini
birer birer açıklamaya başladılar. Ne yazık ki, böyleler, her saat çoğalmaktadır. Toplanmak
için yapılan yanlış tercih, etkilerini tam tersi yönde, “eksilme” şeklinde göstermeye başlamıştır…

Mevcut seçmenlerimizi de kaybediyor muyuz acaba?..

“Siyasal İslamcı” biri, zaten Cumhurbaşkanımızdır. AKP’den aday olacağı kesinleşen Recep
Tayyip Erdoğan da “Siyasal İslamcı”dır… Şimdi üçüncü bir “Siyasal İslamcı”yı CHP’den aday
gösteriyoruz… Neden? Bunun anlamı açıktır: Demokratik, laik Atatürk Cumhuriyetine kendi
ellerimizle veda ediyoruz!.. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli ile geldiğimiz nokta burasıdır!..
Ek(melettin) Bey, görüşlerinden vazgeçmiş değil!..

Bir zahmet, hakkında karar vermedin önce; İslam Konferansı Örgütü’nün (İKÖ) amaçlarına
ve

faaliyetlerine bir göz atınız. (1) 1

Bu örgüt, dünyada “Ilımlı İslam”ı desteklemektedir. “Amerikan İslam”ı da denen bu “yeni
din”, Müslüman dünyasına oldu bittilerle dayatılmaktadır. Nedeni ise açıktır: Gerçek İslam
1

İslam İşbirliği Teşkilatı

http://www.supermeydan.net/forum456/thread27036.html
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Dini’nde “cihat” müessesesi vardır. Buna inanan insanlar, dünyanın en tehlikeli silahı haline
gelebiliyorlar. Atom bombalarından, yıldız savaşlarından korkmuyorlar. Onlar için gerçek
yaşam öteki dünyada çünkü. Yeri geldi mi ikiz kulelere intihar saldırıları yapabilirler, yeri
geldi mi öldürdükleri insanın ciğerini çıkartıp yiyebilirler!…

Küresel güçler, bu tehlikeli silahı terbiye etmek için, “cihat ayetlerini” unutturmak gerektiği
sonucuna vardılar. “Dinler Arası Diyalog”, “Islımlı İslam” ve ” Medeniyetler Arası İttifak” gibi
yeni fikirleri, hep bu tehlikeyi bertaraf etmek için yarattılar… Gülen Hareketi de İKÖ gibi
emperyalizmin verdiği bu görevi yerine getirmek için vardır… Nerede konuşlanmıştır? ABD’nin
Pensilvanya eyaletinde. CIA’nın şemsiyesi altında yaşamaktadır!..

Günümüzde, özellikle de Ortadoğu’da emperyalizme; uysal, dindar, söz dinleyen, hakkına
razı petrol bekçileri lazımdır…
Böyle
toplumlara
sırası
geldiğinde,
tamamen
kendilerine bağımlı, “Kürdistan” gibi devletçikler de kurdurabilirler… Büyük Ortadoğu
Projesi’nde gösterilen diğer yeni devletler, hep bu amaca hizmet etmek için düşünülmüştür…

Önce bu gerçeğin altını çizelim:Türkiye’de iktidarı ele geçiren AKP gibi; muhalefetteki CHP ve
MHP de küresel güçler tarafından ele geçirilmiştir. Küresel güçler, kendilerine hizmet edecek
yöneticileri, hem iktidar hem de muhalefet cephesinden göstermeyi başarmışlardır… Denebilir
ki, cumhurbaşkanı adaylarımız, aynı ağıl için koşan “eküri atlar” gibidir… Hangisi kazanırsa
kazansın, sonuçta çiftlik sahibi kazanacaktır!..

CHP ve MHP’de “çatı adayı“na oy vermeyecek olanlar çoğaldığına göre, Cumhurbaşkanlığı,
Recep Tayyip Erdoğan’a altın tepside sunulacak demektir. Çünkü şu ana kadar, oyları kazanılmak
istenen sağ kesimden, “Sağ görüşlüyüm, AKP’ye oyumu verdim ama şimdi çatı adayını
destekliyorum” diyen bir Allah’ın kulu çıkmamıştır…
Demek ki, bizim tarafta “çıkarma” karşı tarafta “toplanma” işlemi devam ediyor…

Bu işlemin sonunda ise, kazananın karşı taraf olacağı bellidir… Çünkü başka taraf kalmamıştır!..
Sonuç: Ek(melettin) ile Türk halkı uzun yıllar meleyeceğe benziyor…
***
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SEN SÖYLE SEN (IŞİD)!..
Genelkurmay Başkanlığı, Diyarbakır’da 2. Hava Taktik Komutanlığı’nın etrafındaki 3 metrelik
dikenli tel örgünün üzerinden atlayarak, bayrak direğine tırmanan, bayrağı yerinden söken ve
35 saniyede sırra kadem basan kişinin “çocuk” olduğunu açıkladı… Ardından İçişleri Bakanı o
“çocuğun” 16 yaşında olduğunu söyledi!..

Sanki “çocuğu” yakalamışlar ve kimliğini tespit etmişler gibi… Halbuki, “çocuk” hala kara
kayıp!.. Peki, bizimkiler yüzü poşu ile kapalı, atletik, 35 derece sıcakta ellerine eldiven giyinmiş,
dolayısıyla, önceden bu eylemi gerçekleştirmek üzere hazırlandığı belli olan o “çocuğun”, henüz
yakalamadan yaşını nereden bilmişler?..
Sanki onu bu eylemi yapmaya onlar teşvik etmiş gibi… Ne ilginç değil mi?…

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanlığı seçimlerine 2 aydan az bir zaman kala;
memleketi Rize’de yaptığı konuşmada; açılım ortağı Öcalan’ın “zırva” olarak gördüğü (1) 1
“Tek millet, tek devlet, tek bayrak, tek vatan” söylemini yeniden öne çıkararak, milliyetçi
kesimlere göz kırptı!.. Erdoğan, cumhurbaşkanlığı adaylığını ilan etmeden propagandayı fiilen
başlattı!..
***

Musul Konsolosluğumuzu basan Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) adlı terör örgütüne karşı NATO
ve BM‘den henüz ses çıkmamış!.. Konsolosluk ve Elçiliklerin ilgili devletin toprağı olduğu
gerçeği karşısında IŞİD’in yaptığı, bir NATO üyesi olan Türkiye’nin topraklarına saldırıdır!..
“4 Nisan 1949 tarihli Washington Antlaşması uyarınca NATO’nun asli görevi, üye ülkelerin
özgürlük ve güvenliklerini korumaktır… Kuzey Atlantik Antlaşmasının 5. Maddesi gereğince
NATO, bir saldırı veya saldırı tehdidine karşı üyelerini savunmaya ve bu amaçla, bir
üyesine yapılacak saldırının tüm üyelerine yapılmış varsayılacağı ilkesine dayanan bir
örgüttür.” (2) 2 Bu somut durum karşısında NATO’nun açık bir tavır takınması gerekir. Aynı
şekilde Türkiye BM Daimi Konsey üyelerinden birine, (Örneğin; dost ve müttefik ABD’ye) rica
ederek, BM Güvenlik Konseyi’ni
1
2

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/70667/RTE Edepsizlik_Yapma_Ocalan irvalama.html
http://www.mfa.gov.tr/nato-tarihce.tr.mfa
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(3) 3 toplamasını isteyebilirdi. Mavi Marmara Baskınında bu yolu izleyen Türkiye’nin, şimdi
hareketsiz kalmasını anlamak zordur!..

Obama’nın insansız hava araçları ile sınırlı bir müdahale yapabileceğini söylemesi
inandırıcılıktan uzaktır. CIA’nın Afganistan’da Rus işgaline karşı kurduğu El-Kaide‘nin işlevini
Suriye ve Irak’ta IŞİD yapmaktadır. IŞİD’ın başlattığı hareket, Büyük Ortadoğu Projesi ile
uyumludur… ABD, Ortadoğu’daki petrol kaynaklarını ve geçiş yollarını kontrol altına alma
projesinden hiçbir şekilde vazgeçmez. Nitekim bunu gören Rusya, Çin ve İran Bağdat
hükümetine destek vererek Irak’ın birliğini savunmaya çalışmaktadır. Buradan bakılınca asıl
savaşın NATO ile Şangay İşbirliği Örgütü arasında olduğu anlaşılmaktadır… Türkiye ise, bu
savaşta alt yüklenici görevini üstlenmiş terör örgütleri ile aynı kategoride yer almaktadır…
Asli oyuncu değildir!.. Dolayısıyla Musul Konsolosluğumuzun basılıp, çalışanların rehin
alınması, AKP’nin “sıfır sorunlu” diye yutturmaya çalıştığı “derinlikli” dış politikasının iflas
ettiğinin de ilanıdır!..
Terör örgütleri ile iş tutan Erdoğan hükümeti de Atlantik cephesinde yerini almış olmakla,
kendisine verilen görevi yapmak zorundadır. Kuzey Irak’ta kurulan Barzani yönetimini
“Kürdistan” devleti olarak ilk tanıyan Türkiye’dir… Şimdi de rehineler yüzünden IŞİD ile ilişki
kurmak zorunda bırakılacak ve kurulmakta olan yeni Sünni devleti yine ilk tanıyan Türkiye
olacaktır. BOP’nin “eşbaşkanlığı”na düşen görevlerin en başında bu gelmektedir…

Bağdat yönetiminin “kaçakçılık” olarak değerlendirmesi karşısında, Türkiye-Barzani
ortaklığının, Irak petrollerini uluslararası piyasalarda satmaya çalışması, zaten Irak’ın
kuzeyinde kurulması planlanan “Özgür Kürdistan”ı, Türkiye’nin fiilen tanıdığını ortaya
koymaktadır…
Bakalım Erdoğan hükümeti, Irak’ın üçüncü parçası olan meşru Bağdat yönetimini ne zaman
tanıyacaktır?..

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a göre, güya “IŞİD’in hedefi Türkiye değil”miş! Bu açıklama
karşısında 32 Türk TIR şoförünün kaçırılması ile Konsolosluk çalışanlarının rehin alınmasını
“danışıklı dövüş” gibi değerlendirenler haksız sayılmazlar!.. Demek ki, bu suni olaylar
nedeniyle IŞİD tanınacaktır!.. Yürütülen gizli görüşmeler sonunda, rehineler de burunları
kanatılmadan “kurtarılacağı” için, Erdoğan’ın başarı hanesine bir artı daha eklenmiş olacaktır!..
Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde buna çok ihtiyacı vardır!..
***

3

http://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fmi%C5%9F_Milletler_G%C3%BCvenlik_Konseyi
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AKP İÇERİSİNDE “EŞİTLİK İLKESİ” !..
Bilim ve Sanayi Bakanı Fikri Işık, bir gazeteye verdiği mülakatta, F Tipi için “Devlete alternatif
bir kurul oluşturmuşlar. İşe alımlarda hükümetin önerdiği kişiler bile paralel yapının ön
elemesinden geçirilmiş. Kanada da yaşayan bir bilim adamını Pensilvanya’ya çağırıp, ‘Seni
hükümet tavsiye etti ama bize çalışırsan bu iş olur’ diyecek kadar ileri gitmişler. Paralel yapının
bu kuruma sızmasının nedeni stratejik önemi. Birçok milli projenin yazılımını TÜBİTAK yapıyor,
güvenlik kodlarını o belirliyor.” demiş…

Bu itiraftan; hükümetin devlet güvenliği ile ilgili olarak yarattığı zaafiyeti bir tarafa bırakırsak,
kamu hizmetlerine alınmada uyulması gereken “eşitlik ilkesi”nin ağır biçimde ihlal edildiğini
anlamaktayız: Demek ki KPSS, hükümete yandaş olmayan yurttaşları oyalamak ve isyan
etmelerini önlemek için yapılıyormuş… Görülüyor ki, kamu kurumlarına girecek olanları ya
hükümet belirliyor ya da Cemaat. Bakanın itiraf gibi açıklamasından, sadece bu sonuç
çıkıyor. Hükümetin bu konudaki şikayeti ise çok komik. Cemaat, hükümetin önerdiği
adamları bile ön elemeye tabi tutuyormuş… AKP’ye oy vermiş milyonların çocukları ise, işe
girebilmek için çırpınıp duruyor! AKP teşkilatlarından “hamili kart” alabilmek için bir takla
atmadıkları kalmış. Onu da atanlar var tabii. KPSS sınavlarında kazanmanın yeterli olduğuna
inanan saf yurttaşlar ise, çocuklarının yüksek puan alabilmesi için, bir de dersanelerde
soyuluyorlar) … Devletin Cemaat’e nasıl işgal ettirildiğinin itirafı, nihayet bir bakan tarafından
yapılmış!..
Hükümet, “Taşeron ve maden torba yasa tasarısı”na bir madde ekleyerek; 28 Şubat
1997 döneminde yalnızca “kılık kıyafet” nedeniyle üniversiteden uzaklaştırılan ve afla dönen
türbanlıları imtiyazlı yurttaş haline getiriyor. YÖK’ten “kılık kıyafet” nedeniyle işten atıldığına
ilişkin belge alanlar, daha sonra eğitimi tamamlamış olmak koşulu ile, kamuda işe girmek
isterlerse, yaş sınırına takılmayacaklar ve KPSS’ye girmeyecekler!.. Böylece türbanlılar için
kamu hizmetlerine girmede “Türk Vatandaşı” olmak koşulu kaldırılmış oluyor!..
Anayasamıza göre, “eşitlik ilkesi”;1 yasalar önünde bütün Türk vatandaşlarının eşit durumda
olması gerekir… Ayrıca kişiye özel uygulama yapılamaz ve yasa çıkarılamaz!.. Türbanlılar hariç
1982 T.C. Anayasasının kamu hizmetlerine girme hakkını düzenleyen 70. maddesi; “(1) Her Türk,
kamu hizmetlerine girme hakkına sahiptir.(2)Hizmete alınmada, görevin gerektirdiği niteliklerden
başka hiçbir ayrım gözetilemez.
1
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tabi!..

“Anayasanın 10. maddesinin 1. fıkrasında belirtilen “eşitlik ilkesi”, bu ilkeden yararlananlar
açısından bir temel haktır, yani eşit işlem görmeyi ya da ayrım gözetilmemesini isteme
hakkını doğurduğu tartışmasızdır. Bununla birlikte eşitlik, aynı zamanda, muhataplarını yani
devlet organları ve idare makamları anayasal bir buyruk ile devlet yönetiminde benimsenmesi
gereken, egemen temel bir ilkeyi vurgulamaktadır.” (2) 2

Askeri kanattan, bu gelişmelerle uyum içerisinde bir de “makale” yayınlanmış. Gülhane Askeri
Tıp Akademisi’nde görev yapan Prof. M. Kemal Irmak, “Journal of Religion and Healt”
dergisinin Haziran sayısında yayınlanan “Şizofreni ya da Cin Çarpması” başlıklı makalesi ile
bilim dünyasını şaşırtmış!.. Makalenin başlığından, halk arasında “cin çarpması” olarak bilinen
olayın, “şizofreni” (3) 3 olduğunu sananları, ters köşeye yatırmış! Prof. Irmak, beyne yerleşmiş
cinlerin şizofreni semptomları oluşturabileceğini savunarak, bazı üfürükçülerin hastalıkları
tedavi ettiğini iddia ediyor… Doktorların “dini şifacılar”la birlikte çalışması gerektiğini
söyleyen Irmak, “Şizofrenideki halüsinasyon, cinlerin gerçek görüntüsünden kaynaklanan
yanılması olabilir” diyor… Artık cinlere ve onların gerçek görüntüsü olduğuna inanan bir
profesörümüz de var!.. Umulur ki, bu makaleyi “gavurlar” okumaz!..

Ankara Hayvanat Bahçesi Müdür (4) 4 Yardmcısının TÜBITAK’a uzman olarak atandığı (5) 5 bir
ülkede; Irmak gibi profesörlerin, bilim adamlarına üfürükçülerle çalışmayı önermesi hiç garip
değil!.. TÜBİTAK’a atanan yeni “uzmanlar”ın ilk işi 17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet
Soruşturmaları dosyalarında yer alan dinleme kayıtlarının “montaj” olduklarını rapora
bağlamak oldu!.. Ses uzmanlarından Erdem Helvacıoğlu, “Anlam, duygu, tonlama bütünlüğü
olan ve arka seslerinde süreklilik bulunan böyle bir kayıt kelime kelime ‘edit’ ile yaratılamaz”
diyerek, hazırlanan raporun ciddiye alınamayacağını söyledi… Cemaat’e çalışan elamanların
görevden alınmasından sonra, yerlerine gelenler, Cemaat üyelerini bile arattı!..
***

Hükümet, devlet içerisindeki Cemaatçi yapılanmayı tasfiye etmeyi bahane ederek, kendi
“Eşitlik ilkesi, şekli hukuki eşitlik ve maddi hukuki eşitlik olarak iki anlamda yorumlanabilir. Şekli
hukuki eşitlikten kastedilen kanunların genel ve soyut nitelik taşıması, yani kapsadığı herkese eşit
olarak uygulanmasıdır. Anayasanın 10’uncu maddesinin, hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa
“imtiyaz” tanınamayacağı yolundaki ikinci fıkrası da bu anlamda bir eşitliği hedeflediği anlaşılmaktadır.
Nitekim Anayasa Mahkemesi, 06.07.2000 tarih ve E. 2000/21, K. 2000/16 sayılı kararında,
Anayasa’nın 10. maddesinde belirtilen “yasa önünde eşitlik ilkesi” hukuksal durumları aynı olanlar
için söz konusu olduğunu; bu ilke ile eylemli değil hukuksal eşitlik öngörüldüğü; eşitlik ilkesinin
amacı, aynı durumda bulunan kişilerin yasalarca aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamak
ve kişilere yasa karşısındaayırım yapılmasını ve ayrıcalık tanınmasını önlemek olduğu; bu
ilkeyle, aynı durumda bulunan kimi kişi ve topluluklara ayrı kurallar uygulanarak yasa karşısında
eşitliğin çiğnenmesinin yasaklandığı; durum ve konumlarındaki özellikler, kimi kişiler ya da
topluluklar için değişik kuralları gerekli kılabileceği; aynı hukuksal durumlar aynı, ayrı hukuksal
durumlar ayrı kurallara bağlı tutulursa Anayasa’nın öngördüğü eşitlik ilkesi çiğnenmiş olmayacağı
ifade edilmiştir. Ancak şüphesiz ki, eşitlik ilkesinin anlamını şekli hukuki eşitlikle sınırlandırmak
mümkün değildir. Maddi hukuki eşitlik, şekli eşitliğin ötesinde, aynı durumda bulunanlar için
haklarda ve ödevlerde, yararlarda ve yükümlülüklerde, yetkilerde ve sorumluluklarda,
fırsatlarda ve hizmetlerde eşit davranma zorunluluğunu içermektedir. Bu anlamda eşitlik
ilkesinin ihlal edilmiş olup olmadığının anlaşılabilmesi için Anayasaya uygunluk denetiminde sadece
kanunların genel ve soyut nitelik taşıyıp taşımadıklarının değil, onların içeriklerinin de araştırılması
gerekir.” (AMK, 12.5.2004, E.2003/106, K.2004/59, RG: 3.11.2004-25632.)
2

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/05/20120519-14.htm
3

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C5%9Eizofreni

5

http://ulakbim.tubitak.gov.tr/
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http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/hayvanat-bahcesinden-tubitaka-atama-h40352.html
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adamlarına devleti işgal ettirirken, Ağrı’nın yeni belediye başkanı Sırrı Sakık ise, ulusal
kahramanlarımızın belleklerden silinmesi için ilk adımını attı. İşe Kazım Karabekir’in adını
mahalle, cadde ve sokaklardan silme kararı alarak başlayan Sakık, Kılıçdaroğlu’nun daha
önceden “Dersim” tartışması ile açtığı İnönü ve Atatürk’ü itibarsızlaştırma yolundan kolayca
ilerleyebilecek gibi!..

Bütün bu gelişmeler karşısında; Cumhuriyet ilkelerine bağlı yurtseverlerin önünde duran acil
bir görev var: O da; bu rezil iktidara karşı, nitelikleri Anayasamızda yazılı olan, ortak bir
cumhurbaşkanı adayı için çalışmalara başlamaktır… “Nasıl bir cumhurbaşkanı arıyoruz?”
sorusuna yanıt aramak, zaman kaybetmek ve RTE’ye Cumhurbaşkanlığını altın tepside
sunmaktan farksızdır. Zira Cumhurbaşkanının nasıl olması gerektiği Anayasamızın 101
maddesinde “Türk vatandaşı” olmak koşuluna bağlanmış ve 102. maddedeki and metni
içerisinde (*) en kalın kafalıların bile anlayabileceği açıklıkta belirlenmiştir… Dolayısıyla bu
soruyu yeniden sorup, yanıt aramak havanda su dövmekten farksızdır!.. Başka hesaplar
içerisinde olunduğunu gösterir!..

(*) Cumhurbaşkanı

A. Nitelikleri ve tarafsızlığı
MADDE 101- (Değişik: 21/10/2007-5678/4 md.)
Cumhurbaşkanı, kırk yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri
veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından
seçilir.
Cumhurbaşkanının görev süresi beş yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir.
Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya Meclis dışından aday
gösterilebilmesi yirmi milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel
seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde onu geçen siyasî partiler ortak aday
gösterebilir.
Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.
C. Andiçmesi
MADDE 103- Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde
andiçer:
“Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü,
milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye,
Atatürk ilke ve inkılâplarına ve lâik Cumhuriyet ilkesine bağlıkalacağıma, milletin huzur ve refahı,
millî dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden
yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma, Türkiye
Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine
getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve
şerefim üzerine andiçerim.”

***
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PARÇALANAN TÜRKİYE!..
Erdoğan’ın B ve C Planları olabilir mi?..

Suruye sınırını kontrolünde bulunduran ve MİT‘le yakın temas içerisinde oduğu bilinen Suriye
Devrimciler Cephesi (SDC), iki hafta içerisinde, mazot kaçakcılarına karşı opersayon yapan
TSK birliklerine, araca monteli doçka uçaksavarlarla iki kez saldırdı. TSK birliklerine doğru
250 mermi atan örgütün başında, ABD’nin desteklediği Cemal Maruf bulunuyor… MİT kanalı
ile Suriye içerisine taşınan doçka uçaksavarlarının hedefi sonunda TSK birlikleri oldu!.. ABD’ye
endeksli Suriye politikası yüzünden, başımızı daha çok ağıracak…
Sınırın Suriye tarafında kontrol terör örgütlerinde!..

Irak tarafında ise; BM Güvenlik Konseyi’nin 1483 Sayılı Kararı da çiğnenerek akıl dışı ilişkiler
kuruluyor. Irak’taki 101 ve 272 Sayılı Yasalara göre, Irak’tan petrol ve doğalgaz ihraç etme
hakkı sadece Irak milli petrol şirketi SOMO’ya aittir. Irak’ta üretilen petrolün veya doğalgazın
ihracı gerektiği takdirde, nerede üretilirse üretilsin, parası BM‘in Newyork’taki hesabına
yatırılır. Barzani yönetimi ile gizli bir anlaşma yapan AKP hükümeti, Kerkük-Yumurtalık hattı
ile Ceyhan’da depolanan yaklaşık 2,5 milyon varil petrolü, Irak-Türkiye Petrol Boru Hattı
Anlaşması’na aykırı olarak satmaya başladı… Irak hükümeti bu durumu kaçakçılık olarak
değerlendiriyor. Bu nedenle merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Ticaret Mahkemesi’ne
başvurmuş!.. Irak hükümeti bu durumu ayrıca kendi iç işlerine müdahale olarak kabul ediyor!..
Bir anlamda hükümetimiz Barzani yönetiminin “bağımsızlık” yolunu kendi eliyle açıyor!..

Öte yandan, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir Amerikan şirketine ihale ettiği Akdeniz’deki 6 trilyon
ayak küp büyüklüğündeki doğalgaz rezervinin, Ukrayna üzerinden Avrupa’ya ulaştırılan
doğalgaza alternatif olarak kullanılacağı anlaşılıyor. Bu planı uygulamaya koymak için ABD
devreye girdi ve Kıbrıs’ta görüşmeleri yeniden başlattırmayı deniyor. ABD Başkan Yardımcısı
Joseph Biden’in “Annan Planı”ndan çok daha kötü olan bu yeni girişimini ne yazık ki
hükümetimiz de destekliyor!..
Anlayacağınız Kıbrıs’ta da ulusal çıkarlarımız korumasız!..

Sınırın bu tarafında durum çok farklı değil! PKK’nın Kürt çocuklarını kaçırmasından sonra,
Başbakan adeta PKK’nın siyasal uzantısı olan HDP’ye yalvarıyor: “Bu annelerin yavrularını da
alın gelin bakalım. Alıp geleceksiniz, alıp gelmediğiniz takdirde bizim B planımız C planımız
devreye girer” diyor… Gerçekte Erdoğan’ın B ve C gibi planları yok. Bir kere elini PKK’ya
164

kaptırmış. Şimdi kolunu da geri alamıyor. “Açılım” denen saçmalığın ülkeyi bu noktaya
getireceği gün gibi ortadaydı..

Başbakanın PKK’dan ricası, bir başka gerçeğin de altını çiziyor. Cumhurbaşkanlığı seçimleri
öncesindeki bu yakarış, çaresizliğin itirafı olmaktan başka, Doğu ve Güneydoğu’nun PKK’ya terk
edildiğini de gösteriyor!..
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kürtlerin oylarına şiddetle ihtiyaç duyan Erdoğan’ın
“Açılım”dışında bir planı olsa da bunu uygulaması imkansız… Bu gerçeği bilen PKK, kamuoyunu
alıştırmak için eylem üzerine eylem yaparak otoritesini pekiştiriyor:

Diyarbakır’ı Bingöl ve Muş’a bağlayan karayolunu Kocaköy-Duru, Hani-Lice ve Lice Kulp
arasında silahlı militanları ile kesen PKK militanları, olay yerine sevk edilen birliklere pusu
kurup, uzun namlulu silahlarla ateş açtılar! Çevrede toplanan PKK yanlıları da, olay yerine gelen
askerlere ses bombası ve molotof kokteyli ve havai fişeklerle saldırdılar… PKK’lılar Lice’de 2,
Silvan’da 3 askerimizi yaraladılar!.. Onlarda zayiyat yok!.. Çünkü güvenlik kuvvetlerimiz
savunmada!..

Genelkurmay’dan yapılan açıklamaya göre, PKK militanları, Siirt Pervari Doğan Üs Bölgesine
erzak taşıyan askeri kamyoneti de yaktılar!..
Diyarbakır’dan sonra PKK militanları, Muş Erzurum karayolunu, Muş’un Varto ilçesi ile Bingöl’ün
Karlıova ilçesi arasında bulunan Leylek köyünde kestiler. Yüzlerce aracın anahtarına el koyan
militanlar, sürücü ve yolcuları kimlik kontrolünden geçirdikten sonra, olay yerine PKK ve
HPG (PKK’nın askeri kanadı: Halk Savunma Güçleri. Kürtçe:Hêzên Parastina Gel) bayraklarını
astılar!..

Muş İl Jandarma Alay Komutanı ile birlikte bölgeye giden Muş Valisi ise, Başbakanın yaptığı
gibi yolun açılması için PKK’lılarla diyaloğa geçmeyi denemiş!.. Lice-Hani-Genç üçgeninde
yaşananlar ise PKK’nın “özerklik kalkışması”nın provası gibi… 16 askerimizi yaraladılar.
PKK’lılarda yaralı yok. Bölgedeki kaynakların yorumlarına göre; özellikle bu mevsimde derin
vadilerde üretilen ve PKK’nın önemli gelir kaynağı olan hintkenevirinin hasat zamanı
olması nedeniyle, dikkati başka noktalara çekmek amacı ile PKK’nın adam kaçırma ve yol
kesme olaylarını artırdığı anlaşılıyor. Aydınlık’a açıklama yapan bir köy muhtarının anlattığı,
PKK’lıların köylerini üs olarak kullandığını ve askerlerin müdahale edemediği gerçeği, işlerin
çığırından çıktığını göstermektedir. Jandarma Komutanının kendisini arayarak; “Olay büyüdü,
müdahale etmek istemiyoruz; PKK’lılara söyleyin bölgeden çekilsinler” şeklindeki diyalog
durumun vahametini özetlemektedir…

Anlaşılan Doğu ve Güneydoğu’da güvenlik kuvvetleri kışlalarına çekilmiş, inisiyatif terör örgütü
PKK’ya geçmiştir!..

Bu gelişmeler; PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgütüne gönderdiği “Herşeyi hükümetten
beklemeyin, fiili durum yaratın” talimatı üzerine yaşanıyor… Bölgede görev yapan güvenlik
kuvvetlerinin, “Açılım” sürecinde, “sadece kendimizi ve karakolları savunuyoruz” açıklaması, bu
acı gerçeğin itirafı gibi. Hükümet ülkenin topraklarının bir kısmını kopartacak olan bu hain
planın uygulayıcısı duruma girdi… PKK mevzi kazandıkça, devlet geri çekiliyor!.. Nereye
kadar?!..
Görünüşe göre AKP hükümeti Kıbrıs’ı ve Güneydoğu’yu gözden çıkartmış!..

***

Yukarıdaki gelişmelere paralel olarak; yerel seçimler nedeniyle yapılan Tunceli mitinginde ana
muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da CHP iktidarında ”Açılım”ı
sürdürme sözünü vermişti!.. Kılıçdaroğlu:“Çoğu yurttaşımız şunu söylüyor, ‘AKP giderse
barış süreci ne olacak’ diye. Dersim’den sesleniyorum, barış süreci kimsenin tekelinde değildir.
Bu ülkede barış sağlanacaksa bunu yapacak olan parti CHP’dir. Herkes çok iyi bilsin bunu. Bu
ülkede barış süreci durmaz” diyerek “Açılım”ı sahiplenmişti!.. Gundi Kemal, “Açılım”dan yana
olduğunu belirtmekle yetinmemiş, bütün fırsatları bu hain plana göre değerlendirmiştir.
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Tunceli’ye “Dersim” demeyi sürdüren kılıçların efendisi, yer tuttuğu safın karşı taraf
olduğunu gizlemeye bile gerek görmüyor artık!.. Erdoğan’ın “Dersim tuzağı”na isteyerek
düşmeye bayılıyor! Her şey o kadar açık yani!..

TSK’yı kışladan çıkmamaya mecbur eden ve “Açılım” saçmalığına mahkum olan Erdoğan’ın, bu
noktadan sonra, zaten B ve C planları olamaz!.. Tayyip Erdoğan’ın Şirnak Valisi “Açılım”
konusunda, “Çözüm sürecini bu aşamaya getiren Başbakanımız Tayyip Erdoğan’ı ve bu konuda
ciddi gayretleri olan Abdullah Öcalan’ı takdirle karşıladığımı belirtmek istiyorum”
dedikten sonra, başka hiç bir plan üzerinde kafa yormak gerekmez!.. Erdoğan için artık tek
kurtuluş yolu kalmıştır. O da bir an önce iktidarı bırakıp, halktan özür dilemektir!.. Bunu da
kendi iradesi ile yapamaz. Bu yüzden iş taraftarlarının başına düşüyor. Aksi halde, Erdoğan hem
kendi başını yakacak, hem de ülkenin başına içerisinden çıkılması oldukça zor olan belalar
saracak!.. Bu yüzden Erdoğan’ı seven taraftarlarının bu kritik durumu iyi
değerlendirmeleri,duygusal nedenlerle hareket etmemeleri gerekir… Bu nedenle yapacakları
ilk iş: Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin göstereceği ortak adayıdesteklemek
olmalıdır!..
***

Yeri gelmişken söyleyelim: “Açılım”ın hükümeti getirdiği PKK’ya yalvarma noktası karşısında,
Kılıçdaroğlu’nun: ”Efendim neymiş, B planı varmış da C planı varmış da geçiniz bunları. Eğer siz
yasa dışı örgütün yardımına muhtaç hale gelmiş ve bunu dillendiriyorsanız o başbakanlık
koltuğunda oturamazsınız” şeklindeki sözleri de samimiyetten oldukça uzaktır… Zira
“Açılım”ın ne şekilde yürüyeceğini, taraflara hangi görevlerin verildiğini, kimin nerede, ne
zaman, ne yapacağına kararı veren kendileri değildir. “Açılım”ın bir sahibi vardır. Bir ABD
projesi olan ve BOP ile paralel yürütülen “Açılım”da, tarafların bağımsız olarak
kullanabilecekleri inisiyatif yok denecek kadar azdır!.. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti
Hükümetinin başında Kemal Kılıçdaroğlu da olsaydı, yapabileceği Erdoğan’dan farklı
olmayacaktı…

Nitekim, Kemal Bey’in gerçek düşüncesi ve isteği “Açılım”dan yanadır. Yakın geçmişte, “
analar ağlamasın” edebiyatının en hızlı savunucusu kendisi değil miydi? AKP’nin PKK ile
yürüttüğü müzakerelere peşinen kredi açan Kılıçdaroğlu, Tunceli mitinginde; “Çoğu yurttaşımız
şunu söylüyor, ‘AKP giderse barış süreci ne olacak’ diye. Dersim’den sesleniyorum, barış süreci
kimsenin tekelinde değildir. Bu ülkede barış sağlanacaksa bunu yapacak olan parti CHP’dir.
Herkes çok iyi bilsin bunu. Bu ülkede barış süreci durmaz” diyerek “Açılım”ı sahiplenmişti…
Dolayısıyla, bu noktada Erdoğan’dan farklı düşünmediği açıktır. Hükümetin başında kendisi
de olsaydı, çocuk kaçırma olayları karşısında farklı bir tutum izleyemezdi!.. ABD’nin yazdığı
senaryoda rol isteyen oyunculardan hiç biri, sahne açıldıktan sonra, rollerinde değişiklik
yapamazlar… Kaldı ki, iktidara geldiğinde, açılımın hukuki alt yapısını oluşturan “Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı”nın, bölünmeye yol açacağı düşünüldüğü için çekince konulmuş
maddelerinin tamamını, imzalayacağını vaat eden kendisidir… Aynı şekilde Doğu ve
Güneydoğu’da “Özerk Kürt Yönetimi” kurulabilmesi için, hukuki alt yapının oluşmasını
sağlayan “Bütünşehir Yasa”sına karşı çıkmayan da Kemal Kılıçdaroğlu ve Yeni CHP’sidir…
Dolayısıyla Yeni CHP, AKP’nin Kılıçdaroğlu da Tayyip Erdoğan’ın bir yedeğidir!..
Ükeyi felakete sürükleyen bu iki liderdir ve hiç kuşku yok ki, tarih önünde işbirlikçi olarak
anılacaklardır!..
***
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ENDİŞE EDİYORUZ!..
PKK Cizre’nin hakim tepelerine Doçka uçaksavarlarını yerleştirdikten sonra, şimdi de
Yüksekova’nın Dağlıca mevkiine silahlarını mevziliyor. PKK yığınak ve mevzilenmeyi
bitirdikten sonra ne yapacak acaba?..

TSK, 9/15 Mayıs tarihleri arasında terör gruplarının kontrolündeki Suriye sınırında yüklü
miktarda klor vesülfürik asit ele geçirildiğini duyurmuş. Sülfürik asit “sarin gazı“nın
üretiminde kullanılıyor!..
Dışişleri Bakanı Davutoğlu, CHP Milletvekili Mehmet Şeker’in soru önergesine verdiği
yanıtta; Suriyeli muhaliflerin toplandığı Suriye Ulusal Komisyonu-SUKO’nun faaliyetini
Türkiye’den yürüttüğünü, itiraf etmiş!..
Lafın tamamını söylemeye gerek var mı?

Bu gidişat pek yakında Türkiye’yi sanık sandalyesine oturtacağa benziyor…
***

MUHALEFET HÜKÜMETİN DÜMEN SUYUNA GİRMİŞ!..

Bir taraftan kamuoyu Balyoz Davası ile ilgili AYM kararını bekliyor, diğer taraftan Soma’dan
daha tehlikeli madenlerin varlığı tartışılıyor. Türk-İş Başkanı, “Soma’nın sorumlularına katil
muamelesi yapmalı” demiş… Ölümlerin trafo patlamasından meydana geldiği açıklaması, pek
çok kişi gibi bizi de olayda “bilinçli taksir” olduğu sonucuna ulaştırmıştı. Sınırları aşan gaz
ve ısı ölçümlerine rağmen, şirketin üretime devam edilmesi yönünde talimat verilmesi, işin
rengini değiştirdi. Türk-İş Başkanı haklı: Sorumlular hakkında, “olası kast“la birden çok
adam öldürmekten dava açılmalıdır!..
Sonuçları itibariyle, hükümeti düşürmeye elverişli olan Soma olayını, ne yazık ki, muhalefet
doğru değerlendirememiştir. TKİ’ye bağlı ELİ müessesesinin “hizmet alımı yoluyla ihaleye
verdiği” ocakta, kanuna karşı hile yapıldığı da ortaya çıkmıştır. Asıl işverenin devlet olduğu ve
bütün sorumluluğunun üzerinde olduğu tartışma dışıdır artık. Muhalefet, bu noktada
hükümetin üzerine gideceği yerde, Meclis’teki grup toplantısında koyu renk takım elbise
defilesi yaparak ve ölenleri “şehit” ilan ederek olayı geçiştirmiştir… Dikkatinizden kaçtı mı
bilmem, dinsel bir mevkiyi gösteren “şehit” kavramı, son yıllarda hükümete yakın iş
adamlarının hukuki ve siyasi sorumluluklarını gizlemek için kullanılmaya başlanmış ve
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siyasallaşmıştır. Ne yazık ki, Kılıçdaroğlu da hükümet gibi, benzer dil kullanarak bu korkunç
katliama “kader-kaza”çerçevesinde yaklaşmış olup, Erdoğan’ın bu badireyi atlatmasını
kolaylaştırmıştır…

Ana muhalefet partisinin yapması gereken işi, yine Aydınlık gazetesi yapmıştır. 21 Mayıs
2014 tarihli nüshasında, Soma katliamının sorumluları saptanmıştır. Bu korkunç katliamda;
Cumhurbaşkanından Başbakana, Çalışma Bakanından, Enerji Bakanına, Diyanet İşleri
Başkanından, ocağı işleten şirket yetkililerine, yandaş sendikalardan AKP Manisa İl
Başkanlığına kadar, herkesin sorumluluğu bir bir açıklanmıştır!..
HASTALIĞA TEŞHİSİ KİM KOYAR?..

Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi, Erdoğan’ın Gaziantep Mitingi’nde Berkin Elvan’la ilgili
sarf ettiği sözler üzerine, 15 Mart tarihinde yaptığı basın açıklamasında:”Başbakan Erdoğan’ın
duygu durumundan endişe ediyoruz. Fevkalade endişe duyuyoruz. Kendisi, çevresi ve
ülkemiz adına endişe duyuyoruz. Endişemizi kamuoyu ile paylaşıyoruz” demişti… Doğrusunu
söylemek gerekirse, o tarihte birkaç cümle içerisinde “endişe” sözcüğünün dört kez
kullanılmasını garipsemiştim!.. Meğer, bu
açıklama bir “tanı”
koyma
işiymiş!..
Başbakanın
o “tanıyı” doğrularcasına; 20-30 kişilik liseli bir grubun, Soma katliamı ve
Berkin Elvan’ı anma amacıyla Okmeydanı’nda yaptığı protesto gösterisi sırasında, iki yurttaşın
ölümü üzerine sarf ettiği sözler, durumun vahametini sergilemeye yetiyor!.. Türkiye
Cumhuriyeti’nin Başbakanı: “Polis eli kolu bağlı mı duracak? Nasıl sabrediyorlar ben
anlamıyorum” diyerek, Gezi olayları sırasında şiddet kullandığı için “kahraman” ilan ettiği
polisleri yine savundu!.. Koşar adım “polis devleti”ne doğru gidiyoruz!..

Polis, Erdoğan’ın bu sözlerini “vur emri” olarak algılayabilir!

Erdoğan’ın evinde “zorla tuttuğu” milyonlar, bu sözlerden “sokağa inin” mesajını alabilir!..

Bundan sonraki toplumsal olaylarda, polisin şiddeti artırması veya silah kullanması söz
konusu olursa eğer, işlenecek olan suçların azmettiricisi Başbakan Erdoğan olacaktır elbette!..
Türkiye’nin ulusal çıkarlarını gözetmediği için “açılım” ve “Kıbrıs politikaları” yüzünden gün
gelir Erdoğan yargı önüne çıkartılabilir.

12 yıllık AKP iktidarı boyunca işlenen pek çok Anayasal suç yargılama konusu yapılabilir.
Başbakanın bir de sokaktaki muhalefete karşı şiddet kullanılmasını özendiren sözleri var ki,
savunulması imkansız gibi… O sözler, bir anlamda “kanunsuz emir” gibi değerlendirilse de
sonuçta polisin işlediği tüm suçların azmettiricisi olarak Başbakanın sanık sandalyesine
oturtulma olasılığı gündemdedir. O da bunu biliyor olacak ki, mezhep kışkırtıcılığı dahil, her
yola başvurarak tabanını diri tutmak istiyor.

Ne yazık ki, bu basit stratejiye muhalefet partilerinin çapsız yöneticileri de çanak
tutuyor:Soma’da ölen madenciler için Güvenpark’ta, bir Alevi geleneği olduğu belli olan “lokma
dağıtmak” da neyin nesidir? İdeolojisinin merkezine “laiklik ilkesi“ni koyan bir partinin, dinsel
bir ritüeli, parti içerisinde yaşatmaya çalışması hangi kafanın ürünüdür? İnançlarının gereği
ise ve illa da lokma dağıtılacaksa, bu “dua” bir Cemevi’nde yapılamaz mı? Benzer hata
CHP grup toplantısındaki yoklamada da yapıldı. İsimleri Ali olan ölü madencilerin alt alta
sıralanarak, vurgulu şekilde okunması da Erdoğan’ın “gerilim siyaseti“ne hizmet etmiştir…
Siyasi parti ile Cemevi’ni biri birinden ayıramayan odun kafalılar, CHP’nin yönetiminde
bulundukça, Erdoğan’ı iktidardan uzaklaştırmak günden güne zorlaşmaktadır!..

CHP AKP’NİN YEDEĞİ Mİ?

Cumhurbaşkanlığı seçimine muhalefetin ortak adayla gitmesi şarttır!..

Siyasette varlık sebepleri, sadece “Baykal’ın adamı” olmak olanlar, vefa borçlarını ödemek
için, CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adayının, partili biri olarak tarif ettikleri Deniz Baykal
olmasında ısrarcılar. Bunun için nabız yoklamaya başladılar bile. Gerçekte bu fikri
savunanların her biri CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olabilirler ama Baykal asla olamaz!..
Neden mi? Çünkü, Baykal’ı Cumhurbaşkanlığına aday göstermek, hiç yarışmadan
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Cumhurbaşkanlığı makamını Recep Tayyip Erdoğan’a teslim etmekten farksızdır.

Bu saptamanın seçmenin aklına yatkın önemli sebepleri var. Bunlardan birincisi; 30 Mart’ta
yapılan yerel seçim kampanyası boyunca, 17 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk soruşturmasının
konusunu teşkil eden olayların anlatılamadığı halka, Deniz Baykal’ın istifasına neden olan
“kaset olayının”, onun özel hayatına ilişkin olduğu ve hiç kimseyi ilgilendirmeyeceği
hususunu anlatmaktaki zorluktur. Anlatılabilseydi eğer, neden baştan anlatılmadı da bu günlere
gelindi?..

Anayasa oylamasını bile ciddi ölçüde etkileyen bu handikabı aşmak imkansız gibidir. Baykal’ın
özel yaşamının hoşgörü ile karşılanmasını Türk halkından beklemek hayal gibidir. Çünkü
böyle bir durumu CHP üyeleri bile sindirememiştir… İkincisi; Türk siyasetinin en deneyimli
ve eskilerinden olan Baykal’ın, o gün yaptığı doğru saptamanın, şimdi neden yanlış olduğunu
kanıtlamaktır…
Baykal, o kasetin sosyal medyada paylaşılmaya başlanmasından sonra, CHP’nin daha fazla zarar
görmemesi için istifa kararı almıştı ve bu karar son derece yerindeydi… Baykal’ın, CHP’nin
Genel Başkanlık koltuğunda oturmaya engel görüldüğübir durumun, bugün Cumhurbaşkanlığı
koltuğunda oturmaya neden engel olmadığına halkı nasıl ikna edeceksiniz?

Baykal’ın, Cumhurbaşkanılığına aday olamayacağının bir başka nedeni de yetenekli, inançlı,
birikimle partilileri kendisine rakip görüp, tasfiye etmiş olmasıdır… Savunduğu ilkelerden çok,
kendi durumunu ön planda tutan biri, Cumhurbaşkanlığı koltuğuna yakışmaz. Bu söylediğimin
en çarpıcı kanıtı; Kemal Kılıçdaroğlu’nu CHP’den milletvekili yapması ve genel başkanlığa
getirilmesini desteklemesidir. O günden sonra yaşadıklarımız ise ortadadır: Soroscu bir ekip,
partiyi teslim almıştır ve CHP’de buna direnebilecek bir tek adam kalmamıştır. Çünkü Deniz
Baykal, vaktiyle “Baykalcılık” şeklinde çağdışı bir ölçüyü esas almıştı ve söz dinleten
adamları dışarı atıp, söz dinleyenleri partiye doldurmuştu… Bu kadrolarla gelebildiğimiz yer
burasıdır: Ne yazık ki, “aşure günü tertip etmek” ve “lokma dağıtmak”, Atatürk’ün CHP’sinin
en önemli “siyasi” mesaisi haline gelmiştir!..
Kısaca söylemek gerekirse; Kılıçdaroğlu, Baykal’ın milletvekili seçildiği ilin kongresinde,
yuhalanmasına neden olan hatalı bir tercihidir… Bu durum bile, Baykal’ın kadro seçimindeki
yeteneksizliğini ve bencilliğini göstermeye yeter. O bakımdan iyi bir siyasetçi olarak kabul
edilemez. Bu nedenlerle RTE’nin karşısında Cumhurbaşkanlığını kazanması imkansızdır!..

Dolayısıyla RTE’nin karşısına Baykal’ın çıkartılması, ona “itibarının iadesi”ni sağlamayacağı
gibi, eski defterlerin yeniden açılması sonucunu doğurur ve yeniden daha fazla yıpratılmasına
neden olur!..

Doğrusunu söylemek gerekirse, Kılıçdaroğlu’nun grup içerisinde yaptırdığı “Cumhurbaşkanı
adayımız kim olmalıdır?” anketine verilen yanıt da ibretliktir. Öne çıkan isim, Eskişehir
Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen’dir. Acı gerçek de budur işte. Kılıçdaroğlu›nun
seçtiği milletvekilleri bile, kendisini Cumhurbaşkanlığına layık görmüyorlar!.. Bu anket bir tür
güven oylaması sonucunu vermiştir. Partisi tarafından Cumhurbaşkanlığına layık görülmeyen
bir lidere, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek, elbette bırakılamaz!.. Bu yüzden CHP’nin
göstereceği aday da ABD tarafından belirlenmiş ve Kemal Derviş derhal göndermiştir.
Kılıçdaroğlu sorulan Derviş Cumhurbaşkanı adayınız mı şeklindeki soruya “Niçin olmasın”
yanıtını vererek, Atlantik ötesinin “emrini” tebliğ etme görevini de yerine getirdi!.. Kemal
Derviş ise, “Ben Cumhuriyet Halk Partiliyim biliyorsunuz” diyerek, bu aşamada verilmesi
gereken cevabı vermiştir!..
CHP’yi, ABD’nin Türkiye ofisi haline getirenler yönetimden uzaklaştırmadan AKP’yi iktidardan
uzaklaştırmak imkansızdır!.. Bunun için ilk işimiz partimizi geri almak olmalıdır!..

***
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SOMA’DAKİ KAZA DEĞİL, CİNAYETTİR!..
Başlarında sarı baretleri, önlerinde sendika ağaları, piyade düzeninde miting alanına
yönlendirilen maden işçilerinden 301‘i, yerin yedi kat dibinde havasızlıktan öldüler. Başbakan
Erdoğan’ın söylettiği “Beraber yürüdük biz bu yollarda, beraber ıslandık yağan yağmurda”
şarkısı, şimdi sağ kalanların kulaklarını çınlatıyor. Korkunç bir yanardağ ağzı gibi görünen o
maden ocağının önünde; ölen işçilerle Erdoğan’ın yolu ayrıldı!.. AKP’nin seçim rüşveti olarak
dağıttığı kara elması çıkaran maden işçisinin ülkemizdeki değeri 5 bin lira bile etmiyor…1 Ocağı
işleten şirketin maden müdürü ise, ayda 65 bin lirayı cebine indiriyor. Beyefendinin eşi,
AKP’nin kazandığı Soma Belediyesi’nde Başkan Yardımcısı…
“Süreci iyi takip edemediklerini” itiraf eden Maden-İş Sendikası Genel Başkanı, Soma’da yaşanan
felaket için “devlet de, işveren de, sendika da suçludur” diye konuşmuş…(2) 2

Hükümet sorumluluğu üstlenmiyor; tedbirsizlik ve denetimsizlik yüzünden meydana gelen
kazaları, çoğunluğun “imanın şartlarından” biri olarak bildiği “kader” (3) 3 kavramı ile
açıklıyor. Utanmasalar kazalardan Yüce Tanrı’yı sorumlu tutacaklar. Başbakan, Zonguldak
Karadon Maden Ocağı’nda meydana gelen ve 30 madencinin öldüğü kaza sonrasında da “Bu tür
kazalar bu mesleğin kaderinde var” demişti… AKP hükümeti, kazaları kadere bağlamayı
neredeyse temel politika haline getirmiş… Bu yüzden olsa gerekir, Diyanet 1500 imamını
maden ocağının önündeki
alana gönderdi. İmamlar, yakınlarını kaybedenlere;
bağırmamalarını, ağlamamalarını telkin ediyormuş. Aksi halde, Allah’a isyan etmiş olacaklarını
ileri sürüyorlar. Hükümetin imamlara verdiği son siyasi görev bu işte…
Yetkililer, hükümete karşı duyulan tepkiyi, Türkiye çapında okutulan sela, hatim ve mevlitlerle
hafifletebileceklerini hesaplıyorlar… Bir taraftan da ölen madencilerin “şehit” olduğunu ileri
sürüyorlar. Sanki, şehitlerin AKP’nin imamlarının duasına ihtiyacı var!..
“Kaçış odası” olarak tabir edilen ve hayat kurtaran odalar; 40 kişi alabiliyor ve fiyatı sadece 200 bin
liradır. İşçi başına maliyeti ise 200.000:50=5.000.-TL eder.
1
2

http://t24.com.tr/haber/soma-icin-ilk-ozelestiri-sendikadan-bizim-de-sucumuz-var,258573

İslamcı yazar İhsan Eliaçık “Bütün dinler isyanla başladı ve bütün isyanlar dinle bastırıldı” dedikten
sonra, Kuran’da “kadere iman” diye bir şey olmadığını, bu kavramı İslam dünyasına Muaviye’nin
soktuğunu ileri sürdü…
http://www.odatv.com/n.php? n=kadere-iman-emev-din-doktrini–2505101200
3
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Din ve dince kutsal sayılan değerlerin, en acımasız şekilde siyasete alet edildiği bir dönemi
yaşıyoruz.. Dini değerlerin insafsızca sömürülmesini görmezden gelen bazı yandaş yazarlar,

hükümetin politikalarını eleştirenleri “ölü soyucular” olarak niteliyorlar… Her konuda çifte
standart var!..

20 dakika fazla konuşmayı “edepsizlik” olarak kabul eden Başbakan, kazanın olduğu günden
bu yana ekranlardan ayrılmıyor. Hiçbir değer taşımayan açıklamaları, devletin televizyon
kanalları ile yandaş kanallardan aralıksız olarak veriliyor. Enerji Bakanı, şirket yetkilileri,
hükümet sözcüleri, yandaş ve yalaka gazeteciler, edepsizce bilgi kirliliğine devam ediyor…
Son 40 yıl içerisinde, madenlerinde hiç ölüm olmayan Almanya örneği önümüzde dururken,
Başbakanımız, “Literatürde iş kazası denilen bir olay vardır. Bunun yapısında, fıtratında bunlar
var. Hiç kaza olmayacak diye bir şey yok” (4) 4 diyerek, gerçeğin üzerini örtüyor, önlem
almayan şirket ve devlet yöneticilerini koruyor!..

Ne yazık ki, Başbakan Erdoğan’ın kafası 166 yıl önceki Abdülhamit Han’ın kafasından farklı
değil…(5) 5 Bu yüzden olsa gerekir, Spiegel gazetesi15 Mayıs tarihli nüshasının manşetini
“Cehennem’e git Erdoğan” diyerek Türklere ayırmış… (6) 6
Hiç kuşku yok ki, günümüzde işçilerin en önemli sorunu sendikasızlaştırılmadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik bile, alt işveren uygulamasının örgütlenmeyi
imkansız hale getirdiğini kabul etmiştir. Resmi verilere göre, “Taşeron işçileri” olarak bilinen
alt işverende çalışan işçi sayısı; kamuda 586 bin, özel sektörde 419 bin olmak üzere 1
milyonun üzerine çıkmıştır. (7) 7
Kayıtlı 10 milyon işçinin bulunduğu Türkiye’de, sendikalı işçi sayısı 922 bin düzeyindedir. (8) 8

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Enstitüsü (DİSK-AR), 2013
Aralık ayında Türkiye’de gerçek işsizlik sayısının 4 milyon 908 bin kişi, gerçek işsizlik
oranının ise yüzde 16.3olduğunu açıklamış. (9) 9 Bu verilere göre, Türkiye’de sendikaya üye
olmak başlıbaşına cesaret işi haline geldi… Çünkü, işinden atılacak olan her işçinin yerine
geçmeye hazır, en az 5 işsiz kapıda bekliyor… Bu kadarı yetmiyormuş gibi bir de sendikalar
bölünmüş. 1 Mayıs İşçi Bayramı’nı bile, birlikte kutlayamıyorlar! Hükümete yandaş olan, bir
bakıma işverenin kontrolündeki “sarı sendikalar”a ne demeli? Denetlemeyi yapmakla görevli
hükümetin başının, işçi sendikaları konfederasyonunu övmesi, Türkiye’ye özgü bir durumdur
ve olağan kabul edilemez. (10) 10 İşçi sendikaları ile en büyük işveren olan hükümet,
böylesine cıvık ilişkiler kurarsa, elbette ki işçi sağlığı ve iş güvenliği kuralları da gereği gibi
işletilemez…
Bir başka çıkmazımız ise, madenlerimizin özelleştirilerek yandaşlara verilmesidir.. Bu
yüzden, yetkililer madenleri işleten arkadaşlarını hak etmedikleri halde, gereksiz yere
4

http://www.radikal.com.tr/turkiye/bu_isin_fitratinda_kaza_var-1192125

“Bartın Kaymakamlığı Vekâletine, umumi ocaklarda böyle sakatlıklar olması, madenin cümle
hususundandır, her nerede olur ise olsun, eceli kaza, mukadderat-ı ilahiden olduğundan, hiçbir ocağın
tatiline mahal olmadığı, gerekli tedbirlerin alınmasıyla, emsalleri gibi imalata devam etmek üzere,
amelenin nasihatle tedibinden geri durulmaması gerekir, 27 Temmuz 1878.”
5

http://www.seslimakale.com/yilmaz-ozdil-fitrat-video_0bbfb668f.html
6

http://www.spiegel.de/politik/ausland/soma-in-der-tuerkei-grubenunglueck-wut-auf-erdogan-wae

8

http://www.sgk.com.tr/581-Haber-sendikali-isci-sayisi-1-milyonun-altinda—.html

7
9

http://www.tr.boell.org/web/103-1539.html

http://sozcu.com.tr/2014/ekonomi/iste-gercek-issiz-sayisi-471668/

10

http://www.milliyet.com.tr/2007/12/07/ekonomi/axeko02.html
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övüyorlar. Doğal olarak, denetleme görevi yerine getirilmiyor. İşte bu nedenlerle Soma’da
yaşananlara kaza denemez. Olay, “bilinçli taksirle” işlenmiş bir cinayetten farksızdır. Bu
cinayetin birinci derecedeki sorumlusu ise, denetleme görevini yerine getirmeyen hükümettir.
Zaten böyle olduğu içindir ki, olay “kader” kavramı ile açıklanmaya çalışılmış ve ocağı işleten
şirket sahiplenilmiştir…
Böylesi rezil bir tutum, dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir…
***
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“HER AĞACIN KURDU ÖZÜNDEN OLUR”!..
Eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, Türkiye’nin gündemine bomba gibi düşen ve istifasına
neden olan 700 bin liralık saati, “gazetede gördüm” dedi. Üretici firma “biz gazetelere
reklam vermeyiz” diyerek Çağlayan’ı yalanladı. Ardından saatin “garantisi benim üzerimedir”
dedi. Firma yetkilileri bu defa da garanti belgelerine müşteri ismi yazılmadığını söylediler.
Zafer Bey, bunları görmezden geldi. Pişkin pişkin elindeki fatura ile kendini Meclis
kürsüsüne attı. Bu defa da 76 milyon Türk halkının gözünün içerisine baka baka “Ben aldım.
İşte faturası” dedi… Vücut dili zaten Çağlayan’ı ele vermişti. Fatura da sahte çıkınca,
Başbakanına sözünü verdiği zaferi kazanamadı… Erdoğan, bu yüzden burnundan solumaya
başladı. Kızgınlığının hıncını, Danıştay’ın 146. kuruluş yıl dönümünde konuşan Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’ndan çıkarttı…

Feyzioğlu’nun Van’da konteyner kentte yaşayanlardan getirdiği selamı “siyasi” bulan
Erdoğan, adeta çılgına döndü. Feyzioğlu’na bir küfür etmediği kaldı… Oysa Feyzioğlu, bu önemli
toplantıyı fırsat bilerek, devletin tepesine; Anayasanın “sosyal devlet” ilkesini ve buna
bağlı olarak da devletin yurttaşın barınma ihtiyacını gidermesi gerektiğini hatırlatmak
istemişti… En üst hukuk normu olan Anayasadaki bu kuralın hatırlatılmasının “siyasi” bir
söylem olarak değerlendirileceğini nereden bilebilirdi!.. Kaldı ki, siyasi olsa ne fark ederdi?..
Time dergisinde yayınlanan bir habere göre, 2013 yılının başlarında Türkiye 200 bin Suriyeliye
ev sahipliği yapıyordu. Son zamanlarda 700 bine çıkan bu sayının, bu yıl içerisinde 750 bin
daha artması bekleniyor. Suriyelilere karşı kesenin ağzını sonuna kadar açarak, cömertlik
gösterisi yapan hükümetin, kendi vatandaşının feryadını duymaması ne tuhaf değil mi? Bu
durumun hatırlatılmasını ise, Başbakan neredeyse devlet krizine dönüştürdü!..

Hükümetimiz, hesap sorulmasına hiç alışık değil. Sözünün edilmesinden bile rahatsızlık
duyuyor. Suudi Arabistan Kralı Abdullah’ın, Bilal’in Vakıfbank’taki hesabına gönderdiği 99 milyon
999 bin 990 doların, Sevda Tepesi olarak bilinen ve Krala satılan araziye imar izni verilmesinin
karşılığı olduğu iddiasına dair soruya, üç haftadır yanıt verilemiyor…
Aslında Feyzioğlu’nun Başbakanı sinirlendiren sözleri, Van’dan getirdiği selamdan çok;
Barolar Birliğinin meslek odalarından farkını ortaya koyan “devletin üç erkinden biri olan
yargı erkinin içinde kurucu unsur olan avukatların örgütlü gücüdür” şeklindeki sözleridir.
Belli ki, Başbakan Feyzioğlu’nun bu cümlesini hiç sevmemiştir. Zaten bağımsız olması gereken
Yargı erkinin, kurucu unsurlarından olan avukatların da bağımsız olması gerektiğine işaret
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edilmesini bir türlü sindirememektedir. Kendisine bağlı olmayan hiçbir kurum ve kuruluşa
tahammül edemeyen Erdoğan, bu yüzden bağırıp çağırmaya başlamıştır…

Feyzioğlu’nun, “Demokrasilerde siyasi partiler, iktidara, yargı tarafından denetlenmeyi
peşinen kabul ederek talip olurlar. Elbette bu denetim siyasi değil, hukuki bir denetim
olmalıdır” şeklindeki sözlerini, Erdoğan adeta hakaret gibi kabul eder ve hiçbir zaman duymak
istemez. Bakanlarının yaptığı yolsuzluklar, aile fertlerinin mal varlığındaki korkunç artış ve
hükümet üyelerinin işlediği anayasal suçların hesabını vermemeye kararlıdır! Bu yüzden pek
yakında “hesap verme” sözünü de yasaklarsa, hiç şaşırmayın…

Bütün bu olup bitenden daha da ilginç olan ise, Danıştay Başkanı Zerrin Güngör‘ün, Başkanlık
adına yaptığı Erdoğan’ı destekleyen açıklamasıdır. Güngör’ün: “Devlet Protokolünün de yer
aldığı bugünkü resmi törende, Barolar Birliği Başkanı tarafından siyasi içerikli ve idari yargı
konuları ile ilgisi olmayan bir konuşma yapılmıştır” şeklindeki sözleri, hukukçuların
dudaklarını uçuklatmıştır. İdarenin işlem ve eylemlerini hukuka uygunluk bakımından
denetlemekle görevli olan yüksek mahkeme, bu açıklaması ile adeta kendini inkâr etme
noktasına getirilmiştir… Yüksek yargıçların salonu terk eden Erdoğan’a teşrifat memurluğu
yapması ise yargının düşürüldüğü durumun hazin resmi olarak hafızalara kazınmıştır…

Vaktiyle Tayyip Erdoğan, Zerrin Güngör’ün Danıştay Başkanlığı’na seçilmesi için, Adalet
Bakanı Sadullah Ergin’e, şimdiki 13. Daire Başkanı Nevzat Özgür’ün yarıştan çekilmesi
talimatını vermiş ve o talimat yerine getirilmişti. Bu şekilde başkanlığa “seçtirilen” Zerrin
Hanım, belli ki, şimdi Erdoğan’a olan diyet borcunu ödemektedir…
Y-CHP‘nin Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu da bu fırsatı kaçırmamıştır. Loğoğlu,
Feyzioğlu’nu yıpratmak ve Erdoğan’ı aklamak için üzerine düşeni yapmıştır: “Feyzioğlu’nun
adı birçok platformda değişik mevkiler için geçiyor. Konuşma tarzından da beden dilinden
de konuşmanın öyle çok masum, siyasi olmayan bir konuşma olmadığı da açık” diyerek,
Zerrin Hanımın yolunu izlemiştir… Düşünebiliyor musunuz ana muhalefetin Genel Başkan
Yardımcısı, hükümetin başı Erdoğan’ı eleştirme yerine, CHP’li Feyzioğlu’nu yıpratmayı tercih
etmiştir. Bu tutum oldukça anlamlıdır. Böylece, Y-CHP’nin iktidara gelme gibi bir derdi
olmadığı, işgalcilerin sadece parti içindeki iktidarlarını korumak için çaba gösterdikleri ve
“yandaş muhalefet” görevini yerine getirmeyi yeterli gördükleri de kanıtlanmış olmaktadır…

Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu’nun “bağımsız yargı” feryadının ve gerçek
CHP’lilerin önlerine koyduğu, partiyi Sorosçuların işgalinden kurtarma hedefinin, ne kadar haklı
ve yerinde olduğu gerçeği de bir kez daha gözler önüne serilmiştir!..
Tıpkı TSK’ya ihanet edenlerin başında subayların geldiği gibi, yargı bağımsızlığının yok
edilmesi için de en önemli adımlar, yine yargı içerisinden gelmiştir…
***
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“CESUR” SAVCILAR ve “BEDEL ÖDEYECEK” AYDINLAR!..
“Dost ve müttefikimiz” ABD, 2013 Terörle Mücadele Raporu’nda; Türk vakıflarının terörü
finanse ettiğini vurgulamış. Her yıl 195 ülke ve 14 bölgede “özgürlük raporu” hazırlayan
ABD’deki düşünce kuruluşu “Freedom House” da Türkiye’yi “kısmen özgür ülkeler”
grubundan, “özgür olmayan ülkeler” grubuna düşürmüş!.. Dışarıdan görünüşümüz aynen
böyle…
Gelelim içeriye:

Başbakan ve Cumhurbaşkanı Ağustos’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi ile meşgul. Onların
derdi kendi gelecekleri. Kılıçdaroğlu, ise, Salı günü yapılacak olan grup toplantısında;
kendisini ifadeye çağıran Savcı Mehmet Demir’in “olay fazla abartıldı” şeklindeki sözlerine,
cevap verecekmiş. Ana muhalefet, laf ebeliğinde bayağı deneyim kazanmış gibi. Hazret, bir
önceki grup toplantısında, “cesur, yiğit, namuslu” bir savcı arıyordu… CHP’yi, “grup
toplantısı partisi”ne dönüştürdükten sonra, bu durumu yadırgayan da kalmadı artık!.. Çok
yerinde bir tespitle Y-CHP, ana muhalefet görevini, kadrolu şakşakçıları ve genel başkan
yalakaları eşliğinde, Salı günü yaptığı grup toplantılarındaki gevezelikle sınırlandırdı!.. Her
şeyden önce bu tespiti yapalım, zira hayati önemi sahiptir ve bundan sonraki çıkış noktamız
olacaktır…
Kemal Bey’in, Y-CHP Genel Başkanı sıfatı ile “dürüst devlet memurları” olarak lanse ettiği
Cemaat savcılarının, artık haber değeri dahi kalmayan, 17 ve 25 Aralık’ta başlattıkları
soruşturmalar üzerine, yeniden görevlendirilen savcıların verdikleri “takipsizlik” kararı,
beklenen bir durum olarak değerlendirilip, tuhaf bile karşılanmamış… Kemal Bey’in,
“dürüst” savcılarını atayan HSYK ise, şimdi aynı savcılar hakkında, “yolsuzluk ve rüşvet
soruşturması”nı başlattıkları için soruşturma izni verdi…

Ana muhalefet, “cesur, yiğit ve namuslu” bir savcı ararken, birden bire 17 Aralık Rüşvet ve
Yolsuzluk Soruşturması’nı hükümete karşı “darbe” olarak değerlendiren savcı Mehmet
Demir’i karşısında buldu… “Tarafsız ve bağımsız” savcı, Bilal Erdoğan’ın şikâyeti üzerine,
“milletvekili dokunulmazlığı”nı görmezden gelerek, soruşturmaya koyuldu… Yiğit savcı, 76
milyonla alay eder gibi, ana muhalefet partisinin genel başkanını 10 gün içerisinde ifade vermek
üzere, sanık sıfatı ile ayağına çağırıyordu!.. Yargının içerisinde bulunduğu acıklı durumu bu
haber özetlemeye yeter…
Bu hukuksuzluğa CHP’den verilen yanıt, içerisinden geçmekte olduğumuz dönemi özetliyor. CHP
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Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, HSYK’ya verdiği şikâyet dilekçesinde: Milletvekilleri
hakkındaki soruşturma usulünün uygulanmamış olmasını, “kamuoyunun adalete olan
güveninin sarsılmasına vekişiye özel uygulama yapılması kanaatine varılmasına neden
olacaktır” gerekçelerine dayandırmıştır… Y-CHP’ye göre, bu soruşturmaya kadar “adalete
güven” sarsılmamış ve “kişiye özel uygulama” yapılmamıştır!.. “Hakim teminatı”nın
bulunmadığı, “bağımsız ve tarafsız yargı”nın yok edildiği bir ülkede, devletin temeli olan
“adalet”ten söz edilemeyeceğini hukuk fakültesi birinci sınıf öğrencileri dahi bilir. Yeni CHP
başka bir gezegende mi yaşıyor? Bu nasıl bir mantıktır anlamak mümkün değil!..
Bülent Tezcan’ı bu harika (!) tespitinden dolayı kutlamak gerekir!.. Olmayan bir şeyi var
göstermek, sanki ana muhalefetin görevidir!.. Aferin Bülent Tezcan, sen de sonunda görevini
yaptın!..
***

Çağdaş demokrasilerde “cesur, yiğit, namuslu” olarak nitelendirilen kahramanlara ihtiyaç
duyulmaz!..

Bu nitelikler, kamu hizmetlerini gören, kamu görevlilerinde aranmaz. Belki parti liderlerinde
aranabilirler, o kadar yani. Çünkü kamu görevlileri, yürürlükteki mevzuat hükümlerini
uygulamakla görevlidirler. Takdir yetkileri ise son derece kısıtlıdır. Yürürlükteki yasaları
uygulamaktan hiçbir şekilde kaçınamazlar. Bağlı oldukları üst kurullar için de durum aynıdır.
O bakımdan “hukukun üstünlüğü ilkesinin” egemen olduğu devletlerde, “kahraman” kamu
görevlilerine ihtiyaç duyulmaz!.. “Kurallar” ve “kurumlar” bu işi görürler. Kahramanlardan
beklenen görevlerin gerektiği gibi yapılıp yapılmadığını o kurumlar denetlerler. Demokratik
yönetimler, “kahraman”ların varlığına bağlı olsaydı, kahramanların ölümü ile her şey sona
ererdi!..

Çağdaş demokrasileri yaşatan kuralların başında “kuvvetler ayrılığı ilkesi” gelir. Bu kuralı
uygulamakla görevli olanların başında; TBMM, AYM, HSYK, yüksek mahkemeler ve hükümet
gelir… Türk halkı adına egemenliğin belirli bir kısmını kullanan güçlerden biri, “kuvvetler
ayrılığı ilkesi”nin ihlal edilmesi söz konusu olduğunda; örneğin, yasama veya yürütme
organından birinin, yargıya müdahale etmesi halinde, bu müdahalenin şekline göre, ilgili yere
(genellikle Anayasa Mahkemesi’ne) başvurularak, müdahaleyi engeller…
Anayasa
Mahkemesi, yürütmenin etkisi altına girmişse, bu noktada sözün bittiği yere gelinmiş
demektir. Şimdiki gibi kuvvetler tek elde toplanmış kabul edilir. Bundan sonraki mücadele,
ancak miting meydanlarında yapılabilir. Kısır döngü içerisinde, (grup toplantıları gibi) aynı
şeyleri tekrar ederek zaman kaybedilmez. Durum bütün çıplaklığı ile halka anlatılır… Çözüm
halktan istenir…

Demokrasilerde “kahraman” aranmasına gerek bırakmayacak kurallardan bir diğeri de,
“hukukun üstünlüğü ilkesi”dir. Bu ilke, Türk Milleti adına “egemenlik hakkı”nı kullanan
erklerin tümünün, yürürlükteki yasalara uymak zorunda olduğuna işaret eder. Başka bir deyişle,
bir ülkede hiçbir kişi ya da kurum, yürürlükteki yasalar yerine, kendi iradesini dayatamıyorsa,
o ülkede “hukukun üstünlüğü ilkesine” uyuluyor denir… Aksi halde, “hukukun üstünlüğü
ilkesi” yerine, “üstünlerin hukuku ilkesi” geçerli olur ki, böyle bir yönetim, bir anda faşizme
dönüşebilir… Yönetim faşizme doğru yol alıyorsa, yine görev muhalefete düşer. Bu noktaya
gelindiğinde de, mücadele alanı bütün yurt sathıdır. Gerektiğinde “sine-i millet”e (1) 1 bile
dönülür… Bu konuda en küçük bir tereddüt yaşanmaz!..
Çağdaş demokrasilerde, hukuku çiğneyen kamu görevlilerinin ortaya çıkarttıkları
sonuçlar, “bağımsız ve tarafsız” yargı organlarının önüne getirilirler. Yargı
organlarının
kararına uymama hiçbir şekilde akıldan bile geçirilemez. Aksini yapan yönetimler ise,
muhalefet tarafından derhal gayrimeşru ilan edilirler. Bu bağlamda, meşruiyetini kaybeden
1
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iktidarlarla bir daha görüşülmez. Örneğin; 2010 Referandumu’nda geçen ve yargı
bağımsızlığını yok eden maddeleri, “kırmızıçizgi” olarak ilan edip, görüşme dışı bırakılmış
bir iktidarla, yeni anayasa yapmak üzere hiçbir şekilde masaya oturulmaz. Çünkü iktidarın
demokrasiyi araç olarak gördüğü ortaya çıkmıştır. Oturulursa eğer, gayrimeşruluğun üzeri
örtülerek, yaptıklarına meşruiyet verilir… Bu tutum, halkı aldatmak sonucunu doğurur ve
ihanetle eş değerdedir… Demokrasinin olmazsa olmazı olan “laiklik ilkesi” de gözbebeği
gibi korunmak zorundadır. Laiklik ilkesini tanımayan, devleti “Şeriat” kurallarına göre
yönetmek arzusunda olan bir partinin çıkarttığı yasalara, “elbette halk dinini öğrenecek”
diyerek destek verilemez. “Siyasi simge” olduğu tartışmasız olan ve laiklik ilkesine ters düşen
“türban”, muhalefet eliyle Meclise sokulmaz. “Analar ağlamasın” sözünün arkasına
gizlenerek, bölücü teröre destek verilmez. Devletin bölünmez bütünlüğünü sağlayacak
olanTSK’ya karşı kurulan kumpasa, “Ordu darbecilerden temizlenmeli” diye destek verilmez!..
***

Cumhuriyetin kuruluş ilkelerinden uzaklaşan, devletin kurumlarının itibarsızlaştırılmasında rol
alan bir adam, elbette ki bir gün cesur savcılar arayacaktır, bir başka gün ise bedel ödeyecek
aydınlar!.. Kendinde bulunmayan özellikleri dışarıda arayan bir lider, dünyanın neresinde
görülmüştür? Böyle bir kişilik, seçimleri kazansa bile, YSK engelini aşamaz. Pısırık, korkak ve
işbirlikçi olanlar, seçilseler bile seçim kurullarından mazbatayı alamazlar!.. Taze taze
örneklerimiz var! Atatürk ve İnönü’yü itibarsızlaştırma yarışında önde giden; Seyit Rıza ve
Şeyh Sait gibi gerici hainleri önder bilen, Fetullah Gülen’in dizinin dibine çöken birinin, zaten
demokrasi mücadelesi diye bir derdi de olamaz!.. İsterseniz geçmişine bakın!..
***

1 Mayıs’ta gençlerin boynuna zorla “poşi” takarak, fotoğraflarını çekmeye kalkışan sahte
kanıt üretme uzmanı polisleri de gördükten sonra, sahte CD’ler üreterek, TSK’yı kafese kapatan,
Cemaat’le işbirliğine hazır muhalefeti, “yandaş” olarak nitelendirenlere haksızlık etmeyeceğiz.
Bu tespiti yapanlar, yerden göğe kadar haklılar…

Bu yüzden eleştirilerimizi, görevini gereği gibi yapmayarak, ülkeyi bugünlere getiren
muhalefet partilerine yöneltmek zorundayız. İktidardan sonra, ikinci derecede sorumluluk
taşıyan; başkalaşım içerisindeki yeni CHP ve yeni MHP yönetimleridir. Bir başka yalın gerçek
önümüzde gerçek bir muhalefet partisi olmadan demokrasi mücadelesi
de;
veremeyeceğimizdir! Muhalefet partileri “yandaş” veya “ele geçirilmiş” ise, yapılacak olan tek
iş var; o da ele geçirilmiş partileri geri almak veya bu mümkün olamıyorsa yenisini
kurmaktır. Bu nedenle muhalefete muhalefet yapmak, yanlış değildir ve en başta gelen
görevimiz olmalıdır. Asıl iktidarın işine gelen davranış: Muhalefeti eleştirmeyi; iktidarın işine
gelir mantığı ile engellemek veya erteletmektir…
Milletvekilliği dokunulmazlığına dokunan savcı, gençlerin boynuna zorla “puşi” takan polis ve
1 Mayıs nedeniyle, metrobüs bulamayan ve yolların kapatılması üzerine karşıya nasıl
geçeceğini soran genç kadının yüzüne tokat indiren polisin hareketini, “Hak ediyor bunlar”
diyerek onaylayan yurttaşı, eleştirerek, sonuca asla ulaşamayız!.. İktidar ve muhalefetin
birlikte hazırladıkları bataklıkta, üreyen sivrisinekleri, tek tek yok ederek sorun çözemeyiz!..

***

İkiyüzlü, içten pazarlıklı, kişiliğine güvenilmez ve kimseye güvenmeyen bir adamı; Atatürk’ün
partisinin başına kimler nasıl getirdi? Bu durumu sorgulamadan bir adım atmak bile
mümkün değildir. Cumhuriyeti kuran CHP’nin son lideri, ABD Büyükelçisi ile bir otel odasında
baş başa ne konuşur? Partililerinden, yol arkadaşlarından ve oy istediği halkından gizlediği ne
olabilir? Böyle bir adamın peşinden nereye kadar yürüyebiliriz? Yolun sonuna gelmedik mi?..
Yerel seçim sonuçlarını bile “başarılı” bulan bu şaşkın adamı, T.C. hükümetinin başında
görmektense, bir süre daha AKP faşizminin balyozu altında yaşamayı tercih eden halk, haksız
mı?.. Belki “başarılıyız” sözünü bize değil de, kendisini, bir kaset operasyonu ile göreve
getirenlere söylüyordur. Onların verdiği görev: CHP’yi muhalefet yapamaz hale getirmek ve
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karşıdevrimin önündeki taşları temizlemek idiyse, Kemal Bey oldukça başarılıdır!..Hakkını
yememek gerekir…
***

Erdoğan’ın “milli idare” diye diye ele geçirdiği ve temel işlevinden uzaklaştırdığı anayasal
kurumlar, kısa bir süre sonra hükümetin hukuk dışı icraatlarının “onay” makamı haline
getirildiler… İktidar, bu yöntemle, devleti ele geçirme operasyonunu yürütürken, muhalefet
seçilmiş milletvekillerini dahi tutuklu olmaktan kurtaramamıştır. Bu komediye “danışıklı
dövüştür” diyenler de haksız değildir. Hükümetin elinde etkili bir silaha dönüştürülen “milli
irade” kavramını, muhalefet ağzına ayıp bir söz gibi nedense hiç almamıştır. Halkın umudu
gibi sunulan Kılıçdaroğlu, kendi koyduğu Meclis boykotunu kırarak en kötü sınavını
vermişti!.. “Sarı Öküz” (2) 2 kıssası ile eşdeğerde olan bu durum, muhalefet açısından sonun
başlangıcıydı, ama biz anlayamadık… Yıllar içerisinde yaşananlar ve Genel Başkan Yardımcısı
Bülent Tezcan’ın yukarıdaki son beyanı ile herkesin yeri belirlenmiştir!..

Doğrusunu söylemek gerekirse, Kılıçdaroğlu’nun, kendisine yöneltilen eleştirilere karşı
“Kamikaze mi yapalım?” diyerek, acizliğini itiraf ettiği gün, bizim bu savaşı kaybedeceğimiz
korkusu yüreğime düşmüştü. Beklenen tehlike gerçekleşti artık. Sonunda laik Cumhuriyeti de
yerle bir ettiler. Cumhuriyetiyeniden kurmak için verilecek mücadelede, onu yıkanlarla
işbirliği edenlere ihtiyacımız olacağını hiç sanmam!.. Omurgasız oldukları için dik
duramayanları anlayabiliriz de, sürekli “kamu spotu” gibi mesajlar vererek halkın direnme
azmini öldürenleri af edebilir miyiz bilemem!..
***

2
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“İDRAKSİZ TÜRKLER” SORUMLU TUTULAMAZLAR!..
TEHCİRİN 100 YILINA KARŞILIK GELEN 2015 YILINDA; OSMANLI UYRUĞUNDAKİ

ULUSLARDAN EN İTİBARSIZ OLAN VE BU YÜZDEN “Etrâk-ı bî idrâk”(İdrâksiz Türkler) (1) 1
OLARAK ANILAN TÜRKLERİ, ERMENİLERDEN “ÖZÜR DİLETMEK” HİÇ ADİL DEĞİL!..
UZUN ZAMANDIR DÜŞÜNÜYORDUM, ADİL BİR ÇÖZÜMÜ BULDUM:

BUNDAN BÖYLE, GEÇMİŞTE OSMANLI DEVLETİ İLE İLİŞKİLERİNİ “ERMENİ PATRİĞİ”
ARACILIĞI İLE YÜRÜTEN SÜRYANİ, HABEŞ VE KIPTİ KİLİSELERİNE BAĞLI BÜTÜN
HRISTİYAN TEBAA DA DAHİL OLMAK ÜZERE; ARAPLAR, ARNAVUTLAR, RUMLAR,
YAHUDİLER VE SLAVLAR ERMENİLERDEN SIRASIYLA “ÖZÜR” DİLEYECEKLER!..
OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN PARÇALANMASINDAN SONRA, BU ULUSLARIN HANGİ
DEVLETLERİ KURDUĞU, DOLAYISIYLA “ÖZÜR DİLEME” İŞİNDEN HANGİ HÜKÜMETLERİN
NE KADAR SORUMLU TUTULACAĞI HUSUSUNU, ZORUNLU OLARAK TARİHÇİLERE
BIRAKIYORUM…

ÖRNEĞİN; ANADOLU’DA VE KUZEY KIBRIS’TA YAŞAYAN TÜRKLER, BU ULUSLARDAN SADECE
BİR TANESİDİR. TÜRKLER GİBİ ARNAVUTLAR DA; ARNAVUTLUK, KOSOVA VE MAKEDONYA
DEVLETLERİNİ KURDULAR… AYNI ŞEKİLDE RUMLAR; YUNANİSTAN VE GÜNEY KIBRIS’TA
YAŞAMAKTADIRLAR… BULGARİSTAN’DA BULGARLAR, SIRBİSTAN’DA SIRPLAR, ROMANYA’DA
ROMENLER, IRAK, SURİYE, ÜRDÜN, FİLİSTİN, LÜBNAN, SUUDİ ARABİSTAN, YEMEN, BİRLEŞİK
ARAP EMİRLİKLERİ, KATAR, KUVEYT, MISIR, LİBYA, CEZAYİR, FAS VE TUNUS’TA ARAPLAR
VAR. BÜTÜN BU ULUSLARIN BUGÜN AYRI AYRI DEVLETLERİ VAR. HEPSİNİ SAYAMIYORUM.
ZİRA BİR DEVLETİ UNUTUP, ATLAMAKTAN KORKARIM… O YÜZDEN OSMANLI’NIN
PARÇALANMASI İLE ORTAYA ÇIKAN YENİ DEVLETLERİ, COĞRAFYACILARA BIRAKIYORUM…
OSMANLI TOPRAKLARI İÇERİSİNDE YAŞAYAN ULUSLARIN; HANGİSİNİN, HANGİ YIL
ERMENİLERDEN ÖZÜR DİLEYECEĞİNİ DE DİPLOMATLAR SAPTASIN. BU SORUNUN YANITINI
BEN NEREDEN BİLEBİLİRİM?!.. SIRALAMAYI KİM, HANGİ ÖLÇÜLERE GÖRE YAPACAKSA BİR
AN EVVEL YAPSIN DA BİZ DE BİLELİM!..
1
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TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞUNU 23 NİSAN 1920 OLARAK KABUL EDEBİLİRİZ.

BİZİM İÇİN HİÇ SORUN DEĞİL. HADİ DİLERSENİZ BİRAZ DAHA GERİLERE GİDELİM. 19
MAYIS 1919’U DA KABUL EDEBİLİRİZ… BU TARİHTEN SONRA, TÜRKİYE CUMHURİYETİ
UYRUĞUNDA OLAN ERMENİLERE, DEVLET YÖNETİMİNDE OLAN TÜRKLER, ÖZÜR DİLEMEYİ
GEREKTİRECEK KÖTÜ BİR MUAMELE YAPTIYSA, HALİHAZIRDAKİ BAŞBAKAN ERDOĞAN,
TAZİYE MESAJI YANINDA ÖZRÜNÜ DE DİLESİN!.. GOCUNMAYIZ! HATTA ÖZÜR DİLEMEYE PEK
MERAKLI OLAN KEMAL KILIÇDAROĞLU’NU DA YANINA VERİYORUZ. BİRLİKTE TARİHLE
“YÜZLEŞİP”, ERMENİLERDEN ÖZÜRLERİNİ DİLESİNLER…
TARİHİN TOZLU RAFLARINDA YERİNİ ALAN BİR İMPARATORLUĞUN, VAR OLMASIYLA EŞ
DEĞERDEKİ ÇANAKKALE SAVAŞI SIRASINDA, DOĞU CEPHESİNDE SİVİL HALKI
KATLEDENERMENİLERİ, ASKERİ AÇIDAN ZORUNLU OLARAK DAHA GÜVENLİ OLAN SURİYE
VE LÜBNAN’A GÖÇ ETTİRMENİN NERESİDİR YANLIŞ? BU AMAÇLA YAPILAN TEHCİR SIRASINDA,
YAŞANAN İSTENMEYEN OLAYLARDAN, AKLI BAŞINDAKİ HİÇBİR ULUS, ÜSTELİK OSMANLI
UYRUĞUNDAKİ ULUSLARDAN EN DEĞERSİZİ KABUL EDİLEN TÜRLERİ VE ONLARIN KURDUĞU
TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ, BİRİNCİ SIRADAKİ SORUMLU OLARAK GÖSTEREMEZ!.. ÇÜNKÜ;
YUKARIDA SAYILAN DİĞER ULUSLARIN YANINDA, TÜRKLERİN SIRASI EN SONDA GELİR!..
ÖNCE ONLARI SORUMLU TUTACAKLAR, SONRA TÜRKLER!..

O DEVLETLERİN HİÇBİRİ OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEVAMI DEĞİLDİR. OSMANLI
İMPARATORLUĞUNUN DEVAMI OLAN DEVLET, SADECE TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR
DİYORLARSA EĞER, NEDENİNİ DE AÇIKLAMALARI GEREKMEZ Mİ?
KİM NE DERSE DESİN, TÜRKİYE CUMHURİYETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN DEVAMI
DEĞİLDİR!..

ÇÜNKÜ YENİ KURULAN TÜRKİYE CUMHURİYETİ, EMPERYALİSTLERLE SAVAŞIRKEN, AYNI
ZAMANDA DA OSMANLI İMPARATORLUĞU İLE SAVAŞARAK KURULMUŞTU!.. BU YÜZDEN
İMPARATORLUĞUN DEVAMI OLAMAZ!.. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ KURAN; BAŞTA ULU
ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, KURTULUŞ SAVAŞININ KAHRAMANLARI
HAKKINDA, DÖNEMİN PADİŞAHINI VAHDETTİN’İN VERDİĞİ İDAM FERMANINI NE ÇABUK
UNUTTULAR?
TÜRKİYE CUMHURİYETİ, OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN DEVAMI İDİYSE, PADİŞAHIMIZ
EFENDİMİZ, İNGİLİZ ZIRHLISI İLE NEDEN İNGİLTERE’YE KAÇMIŞTI?..
MADEM,
TÜRKİYE
CUMHURİYETİ
OSMANLI
NEDENHİLAFET VE SALTANAT KALDIRILDI?..

İMPARATORLUĞU’NUN

DEVAMIYDI,

TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN KURULUŞ BELGESİ, LOZAN ANTLAŞMASIDIR. (2) 2 ORADA
ÜZERİMİZE ALMADIĞIMIZ YÜKÜMLÜLÜKLERİ, HİÇ BİR GÜÇ ÜZERİMİZE YIKAMAZ!..
“BAĞIMSIZ DEVLET” OLMANIN GEREĞİ BUDUR!..

YAŞATABİLDİĞİMİZ SÜRECE, “YAŞASIN TAM BAĞIMSIZ TÜRKİYE” İDEALİMİZ!..
***
2

http://tr.wikipedia.org/wiki/Lozan_Antla%C5%9Fmas%C4%B1

NOT:

1.) “Ermeni meselesi” konusunda son derece aydınlatıcı olan aşağıdaki makaleyi (açarak) mutlaka
okuyunuz.
Ermeni Meselesi

2.)”Ermeni meselesi” ile ilgili olan bu bağlantıya da bir göz atmanızı isterim.

http://www.unaturkey.org/dergiler-bulletins/38-say-02-number-02-october-1999-/65-osmanlidevletn de-azinliklar-.html
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ÖZÜR DİLEMİYORUZ!..
Bu yıl Y-CHP adına ilk açıklamayı Genel Başkan Faruk Loğoğlu yaptı:

“Gocunmamak lazım. Niçin bu kadar geç kalındıktan sonra 2014 yılını seçiyor. Biraz
sorgulamak lazım” dedi… Hazret, özür için geç kalındığından yakınıyor. İkinci açıklama Genel
Başkan Yardımcısı Haluk Koç’tan geldi. Ona göre, Başbakanın açıklaması “İyi niyet mesajları
ile itibar arama gayreti.” Ve nihayet, Y-CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu son noktayı
koydu:” Ölenler sadece Ermeniler değil. Karşılıklı bir kırım olduğu biliniyor. Her ülke kendi
tarihi ile yüzleşiyor. Biz de yüzleşmeliyiz” diyerek, o da Obama-Erdoğan çizgisindeki yerini
aldı!..
Kurtuluş Savaşı’nı kazanan ve Cumhuriyeti kuran CHP’nin, 24 Nisan’da takındığı tutum
böyle olabilir mi?.. Yerel seçim hezimeti tartışılırken, Antalya Milletvekili Osman Kaptan’ın
“Halk bize inanmıyor ve güvenmiyor” sözlerini doğrulayacak şekilde; “Evet bizim inandırma
ve güvenme sorunumuz var” diyerek (1)1 önemli bir itirafta bulunan Kemal Kılıçdaroğlu,
gündemi derhal “Ermeni Meselesi” üzerine yoğunlaştırarak, kendi acıklı durumunu
gizleyebileceğini sanıyor…

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM), “Perinçek kararı” ile 1915 olaylarının
“soykırım” olmadığı kanıtlandıktan sonra, Türkiye’nin özür dilemesini gerektirecek ve
geçmişiyle “yüzleşecek” bir durum olmadığı da ortaya çıkmıştır. “Karşılıklı katliamlar”
nedeniyle özür dilenecekse -bence hiç de gerekli değil, zira katliamı yapanların torunlarının
biri birlerinden özür dilemeleri gerekmez- iki tarafın özür dilemesi gerekir ki, bu durum
özür dilememekle eş değerdedir…

Kaldı ki, anayasalarına göre, halen topraklarımızın bir kısmını, kendi toprakları olarak
gösteren, Ağrı dağını futbol federasyonlarının sembolü olarak kullanmaya devam eden bir
ülkenin, nihai amacı, geçmişten gelen yaraları sarmak ve geçmişi unutmak olamaz.
Emperyalistlerin isteği ve
tahriki üzerine, dedelerinin başlattığı sivil halk katliamına bir önlem olarak getirilen tehcirin,
zorunlu bir askeri önlemolduğu tartışmasızdır. Tehcirden önce yaşanan olaylara, bir tepki

1

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/kilicdaroglu-halk-bize-inanmiyor-ve-guvenmiyor
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olarak kendiliğinden gelişen bazı üzücü olaylar yüzünden, bugün özür dilemek, haklı olanın,
haksız olan taraftan, özür dilemesi anlamına gelir!…

Kabul etmek gerekir ki, bu konudaki en doğru duruşu sergileyenlerden biri de Ermeni asıllı
Hrant Dink’tir. Bu duruşu nedeniyle ona destek verenlerin, cenaze töreninde ”Hepimiz
Ermeni’yiz” şeklinde attıkları slogan bile, tam tersine çevrilmiş, sanki bu sözü söyleyenler
Ermeni Diasporası‘nın taraftarlarıymış gibi lanetlenmişlerdir. Ele geçirilmiş medya ile baş
etmek öyle kolay değildir. Ne yazık ki, bu bilgi kirliliği günümüzde de devam etmektedir…

Gerçek CHP’nin, Ermeni meselesi nedeniyle duruşu, “yeni” yetkililerin yukarıda aktardığımız
cümleleri ile özetlenemez. Gerçek durum çok farklıdır:

Atatürkçü düşünceye ve kuruluş felsefesine yüzde yüz bağlı olan bir partili olarak,
görüşlerimi geçmiş yıllarda kaleme almıştım.(2) 2 Bu tartışmaları izleyenlere, aşağıdaki
bağlantıları açıp okumalarını öneriyorum. Bildiğiniz gibi, Dışişleri Bakanlığımız tarafından
İstanbul Üniversitesi araştırma görevlilerindenMehmet Perinçek‘e verilmiş milli ödev,
Moskova Devlet Arşivi’nde 10 yıl araştırma yapılarak yerine getirilmiştir. Perinçek, bu
konudaki çalışmalarını;” Rus Devlet Arşivlerinden 150 BELGEDE ERMENİ MESELESİ’ adlı
kitapta toplamıştır.(3) 3 Bu eserin yayınlanmasından sonra, artık “Ermeni meselesi” hakkında
desteksiz atmak, haddini bilmezlik kabul edilmelidir. O bakımdan meraklılara, bu kitabı da
temin edip okumalarını öneriyorum. Ermeni belgeleriyle “SOYKIRIM YALANI” dizisinin diğer
kaynakları da Kaynak Yayınları’nda yayınlanmıştır. 4 Bunlara ilaveten, Ermeni meselesi Dr.
Doğu Perinçek tarafından, AİHM’nde nihai çözüme kavuşturulmuştur. Perinçek’e,Türk Ulusu
olarak teşekkür borcumuz vardır. Onun mahkemede yaptığı savunmalar, sunduğu belgeler
yeterli görülmüştür ki, Avrupa Birliği açısından Ermeni meselesi kapanmıştır. Bugün “Perinçek
kararı”nı Dışişleri Bakanlığı’mız, “Ermeni sorunu” için birmilat olarak kabul etmektedir. Artık
böylece, bizlerin de belge ve bilgi sorunumuz kalmamıştır!.. Bu yüzden şaşkın Y-CHP
yöneticilerinin saçmalıklarına inanmak zorunda değiliz!..
Yapay “Ermeni sorunu”nu, bir süre daha ABD’nin kaşıyacağı gün gibi ortadadır. Bu süre
içerisinde, AKP ve Y-CHP’nin basiretsiz genel başkanları da ABD’nin değirmenine su
taşıyacaklardır. Bu bağımlılıktan ötürüdür ve açıkça görünüyor…

Bilindiği gibi 1915 yılının acıklı olayları Osmanlı‘nın çöküş döneminde yaşanmıştır. Türkiye
Cumhuriyetiise, tarihin tozlu sayfalarında yer alan Osmanlı’nın külleri üzerinde doğmuş ve yeni
bir devlet olarak kurulmuştur. Dolayısıyla Osmanlı’nın kötü mirasını kabul etmek zorunluluğu
yoktur… Lozan’da kabul etmediğimiz hiç bir konu, bugün önümüze bir özür sorunu olarak
getirilemez…
2

3
4

a.) http://cemilcan.gen.tr/2004/12/seni-ermeni-seni/

b.) http://cemilcan.gen.tr/2011/12/soykirim-iddiasi-soysuzlugun-itirafidir/

c.) http://cemilcan.gen.tr/2011/12/biz-ermeni-degiliz/http://tr.wikipedia.org/wiki/Pirus_zaferi
http://www.idefix.com/kitap/150-belgede-ermeni-meselesi-mehmet-perincek/tanim.asp?
1. Ovanes Kaçaznuni/Taşnak Partisi’nin yapacağı bir şey yok,
2.A.A.Lalayan/Taşnak Partisi’nin karşıdevrimci rolü,

3.Kızıl Kitap/İngilizlerin Mavi Kitap’ına Sovyetlerin yanıtı,
4.A.B.Karinyan/Ermeni milliyetçi akımları,

5.Mehmet Perinçek/B.A.Boryan’ın gözüyle Türk-Ermeni Çatışması, 6.KARİBİ/Ermeni iddialarına
yanıt Gürcü Devletinin Kırmızı Kitap’ı, 7.S.G.PİRUMYAN/Diasporadaki Taşnaklar,
8.Çarlık Polis Raporlarındaki Taşnaklar. (Kaçaznuni, Lalayan ve Karinyan’ın kitapları Kaynak
Yayınları tarafından İngilizce, Almanca, Fransızca, İsveççe ve İspanyolcaye(ya) çevrilip
basılmıştır.)
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Tehcir Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, yaşanan acıklı olaylara kimsenin bir itirazı
olacağını sanmam. Bir sürü masum insan, siyasetçilerin fahiş hataları yüzünden ağır bedeller
ödemiştir. Tarih boyunca bedel ödeme zaten hep böyle olmuştur. Bizim itiraz ettiğimiz husus;
olayların adını “Büyük Felaket” olarak koyan ABD’nin belirlediği gündemi, yine emperyalizmin
belirlediği şekliyle tartışmak ve tekrar etmektir. Bir an için ABD’nin bu tanımlamasının doğru
olduğunu kabul edelim. “Büyük Felaket”in sorumlusu kimdir? Türkler olabilir mi? Elbette ki
hayır. Hiç kuşku yok ki, bu acıların baş sorumlusu, İngiltere ve Rusya gibi o zamanın güçlü
emperyalist devletleridir. Ermeniler de onlara alet olmakla ikinci derecede kusurlu ve
sorumludur. Türkler, sorumlulukta ancak üçüncü sıraya yerleştirilebilirler. Gerçeğe uygun olan
bu sıralamayı tersine çevirerek, önümüze getirenler, kim olursa olsun aldatıldıkları kesindir,
bu yüzden de söylediklerini kabul edemeyiz. Etmemiz için ahlaki bir sebep de
bulunmamaktadır…

Bunun dışındaki konuları elbette kabul edebiliriz. Ortak yaşamda, Ermenilerden öğrendiğimiz
çok şeyler vardır. Aynı şekilde, Kürtler ile de kültürlerimiz harmanlaşmıştır. ”Türk
Milleti“nin önemli
bileşenleri olan Ermeniler ve Kürtlerle aynı topraklar üzerinde yaşayarak, kader birliği
yapmışız. Bunlara itiraz eden yok. Uluslar zaten böyle oluşurlar… Kültürlerimiz birleşerek,
ortak “Anadolu Kültürü“nü oluşturmuştur. Etle tırnak gibi yüzlerce yıl birlikte yaşamışız.
Bunlar ayrı şeylerdir. Bizim tartıştığımız konu, emperyalizmin önümüze getirdiği bu “yeni”
sorunu, onların istediği çerçevede kabul etme zorunluluğumuzun olup olmadığıdır. “Yeni”
adıyla önümüze ne getirildiyse bize yabancıdır!..

Türkiye Cumhuriyeti, Sevr’i kabul etmeyen kahramanların başlattığı mücadele sonunda
savaşarak kurulmuştur. Kuruluş belgesi, Lozan’da imzalanan antlaşmadır. Hiç bir devletin
kendinden önceki imparatorlukların bütün günahlarını açıklamak veya bedellerini ödemek
zorunluluğu yoktur. Diğer imparatorlukların üzerinde kurulan devletlerin, hiç özür
dilediğini duydunuz mu? Özetle; Lozan’da imza attığımız anlaşma ile üzerimize aldığımız
yükümlülüklerden başka hiçbir yükümlülüğümüz yoktur. Emperyalizmin Türkiye’yi
parçalama planına hizmet eden “Büyük Felaket” teorisini bu yüzden temelden reddediyoruz…
“Ermeni Sorunu”na bağlı olarak ortaya atılan diğer soruların yanıtları; dipnotta verdiğim
kaynaklardan öğrenilebilir. Anadolu’da yaşayan halkların içerisinde, Ermenilerin nüfusunun ne
kadar olduğu Osmanlı Salnamelerinden bellidir. Vaktiyle toplam nüfusun yüzde kaçına denk
geldikleri çok da önemli değildir. Ama ne olursa olsun ortada bir “soykırım” olmadığı kesindir.
Bir an için aksini iddia edenlerin verdiği rakamların doğru olduğunu kabul edelim. Tehcir
zorunlu göç olduğuna ve tehcire tabi tutulan Ermeniler,Suriye-Lübnan tarafına gönderildiğine
göre, onları bugün Anadolu’da aramak beyhude bir çabadır. Bu iki coğrafya parçası da
sınırlarımız dışarısında kalmıştır. Ermenilerin bir kısmı oralarda yaşamaya devam etmişken,
bir kısmı da ABD’ye, Fransa’ya, Rusya’ya ve diğer ülkelere göç etmişlerdir… Dolayısıyla
Anadolu’da kalanların 8-9 bin civarında oldukları iddiası doğru olsa da, diğerlerinin nerede
olduğu sorusunun yanıtı bulunmuş oluyor. Bu saptama dahi, Ermenilere karşı “soykırım”
yapılmadığının en açık kanıtıdır. Ermeni nüfusunun
Anadolu’da
azalmış
olması,
“soykırım”ın kanıtı olarak gösterilemez! Soykırım, Hitler tarafından Almanya’da yaşayan
Yahudilere karşı uygulanmıştı. İşte bu yüzden Almanya’da bir tek Yahudi kalmamıştır…

Türkiye’de ise Ermeniler hala yaşamaktadır… Kaldı ki, dönemin siyasetinden sorumlu
tutulanlar, Malta’ya sürgün edilmiş ve İngilizler tarafından, olağanüstü bir mahkemede
“soykırım” yapmakla suçlanıp, yargılanmışlardı. Olayların baş sorumlusu İngiltere, üstelik bütün
arşivler ellerinin altındayken, Türkleri “soykırım” yaptıkları için mahkûm etmeye yeter kanıt
bulamamıştır. Bu yalın gerçeğe rağmen, her yıl 24 Nisan’da ABD’nin yaptığı açıklamayı
beklememiz oldukça tuhaftır. Bu durumu diplomatik bir avantaja çeviren ABD’yi, artık
emperyalizm düzleminde değerlendirme zorunluluğu vardır. Başka türlü onlarla baş etmemiz
olanaksızdır…
Her yıl aynı oyunun neden bir parçası biz oluyoruz, anlamak mümkün değildir!.. Bu olaylar
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nedeniyle, Türklerin karşısında yer almak, neredeyse “aydın” tanımının zorunlu bir unsuru
haline getirilmiştir!..

Bu arada şunu da söylemek gerekir ki; Türkler, Çanakkale Savaşı’nda dalga dalga ölüme giderken,
cephenin gerisindeki Ermeniler, Türklere karşı katliamlara başlamışlar ve Türklerin bu var
oluş savaşında, olumsuz yönde rol almışlardı. Unutmayınız ki, Birleşik Krallık Donanma
Bakanı Winston Churchill, 1914 yılı Eylül ayında Çanakkale Boğazı’nın donanmayla geçilerek,
İstanbul’un işgalini öngören bir planı Başbakan Herbert Asquith‘e vermiştir. Plan, çeşitli
evrelerden geçerek uygulamaya konmuş ve Birleşik Krallık ve Fransa gemilerinden oluşan bir
donanmanın Boğaz’a geniş çaplı ilk saldırısı1915 Şubat ayında başlatılmıştır. En güçlü
saldırı ise 18 Mart 1915 günü uygulamaya konulmuştu…
Lütfen bu tarihlere dikkat ediniz…

Demek ki, o tarihlerde Doğu cephesinde ve düşman saflarında “Hınçak” ve “Taşnak” adlı
Ermeni çeteleri vardı. Bu bölgeyi Çanakkale’den ayrı düşünemeyiz. Bu yüzden İçişleri
Bakanlığı 24 Nisan 1915′te, bu Ermeni komitelerinin kapatılmasına, evraklarına el
konulmasına, liderleri ile zararlı faaliyette bilinenlerin tutuklanmasına ve bunlardan
bulundukları yerlerde kalmaları sakıncalı görülenlerin ise uygun yerlere toplanması kararını
almıştı.

Tarihe dikkat ediyorsunuz değil mi? 18 Mart 1915 Çanakkale’ye düşman donanmasının
başlattığı saldırıdır. Arada sadece 1 hafta vardır. Yaklaşık 5 hafta sonra da 27 Mayıs 1915′te
Tehcir Kanunu kabul edilmiştir. Demek istediğim; Çanakkale’yi göz ardı ederek, Ermeni
meselesini değerlendirmek mümkün değildir…

Perinçek. bütün bu bağlantıları göstererek ve kanıtlarını koyarak, AİHM’nde dava açmıştır.
Mahkeme kararı ile kazanılan hukuk zaferi, bu doğru tezleri bir kez daha teyit etmiştir.
Unutmayınız ki, tarihte “Pirus Zaferi” de bir zafer olarak anılır. Bu zafer sonunda ortada birkaç
sefil askerden başka kimse kalmamıştı.(5) 5 Pirus zaferinde olduğu gibi, Ermeniler de
kalkışmaları sonucunda fazla zayiat vermiş olabilirler. Zayiatın fazlalığı, yaşanan olayın adını
belirleyemez!.. Ortaya çıkan sonuçlardan Türkleri sorumlu tutmak açık bir haksızlıktır. Çünkü:
Hiç kimse kendi kusuru ile uğradığı zarardan başkalarının sorumlu tutulmasını talep
edemez!.. Bu son söylediğim, genel kabul gören evrensel bir hukuk kuralıdır… Ebetteki bazı
konularda farklı düşünenlerimiz olacaktır. Böyle düşünenler, az önceki kuralın tersini de
savunuyor olabilirler. Bu onların kişisel sorunudur. Böyle sorunlar koca topluma mal edilemez…
ABD’nin hazırlatıp Erdoğan’a okuttuğu “taziye mesajı”nı ne yazık ki doğru bulanlar da
çıkmıştır. Onlar açık bir yanılgı içerisindedirler. Şimdi eğri durup, doğru konuşalım: “Taziye
mesajı” verilecek idiyse, vaktiyle bunu her iki tarafın birbirine vermesi gerekmez miydi?
Vakitsiz mesajlar, başka amaçlar için değil midir? Bu oyunu görelim artık…

İlla da birilerinden “özür” dileyerek rahatlayacaksak, Orta Asya’dan Anadolu’ya gelene kadar
ve daha sonra da 4 kıtaya yayılıp kılıçtan geçirdiğimiz – o arada çocuklarını devşirdiğimiztopluluklardan ve uluslardan özür dileyelim!.. Çok sahip çıktığımız ve övündüğümüz
Osmanlı’nın, insanlığa karşı işlediği o ağır suçlardan dolayı da özür dileyebiliriz. Vatan
savunması yaparken, düşmana verdiği zarardan özür dileyenler, biraz da “Kahrol düşman! Al
sana bomba…” esprisindeki askere benzemiyorlar mı?.. Her şey o kadar açık ki, biz
hala anlaşılmaz bir eziklik içerisinde, “özür” dilemek için çırpınıp duruyoruz!… Neden
böyleyiz acaba?.. Başımıza taş mı düştü?!..
***
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“CeHaPe ZİHNİYETİ"!..
Uzun zamandır söylemek istediğim; fakat bu sefer de kalsın, diyerek ertelediğim bir tespitim
var. Y-CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sürekli Başbakan Erdoğan’ın cahilliğine
vurgu yapmak için; şunu okusun, bunu okusun gibi tacizlerde bulunuyor. Her nasıl oluyorsa,
Erdoğan da bu tür saldırıların hemen karşılığını vermiyor. Kılıçdaroğlu, bu fahiş hatayı, birkaç
kez tekrar ettikten ve halkın hafızasında iyice yerleştikten sonra, arka arkaya yumruklarını
indiriyor. Bir değil, beş değil, onlarca yaşadık bu tabloyu. Her seferinde bu tartışmadan
kazançlı çıkan Erdoğan olmuştur. Son olarak 15 Nisan 2014 tarihli grup toplantısında aynı
şeyler yaşandı. Kılıçdaroğlu, bu defa da Erdoğan’ı kastederek; “Başbakanlık koltuğunda oturan
zata, hukuk devleti nedir, ben ona kitapları söylemeyeceğim, İpsala Kaymakamlığı internet
sitesine girsin, hukuk devleti nedir bir oradan okusun bakalım. Okusun öğrensin” diyerek aynı
tutumunu sürdürdü.(1) 1 Yine dikkatimi çekti, izledim. Erdoğan, bu “aşağılamaya” yanıt
vermedi!.. Fakat aynı konuşma sırasında Kılıçdaroğlu, bu defa cebinden bir kağıt parçası çıkarıp
“Totaliter demokrasi”nin (2) 2 ne olduğunu okumaya başladı!.. Ey alim adam, bu ne perhiz bu
ne lahana turşusu diyecektim, demedim!..

Halka son derece yabancı olan bu akademik terim, öğretide bile pek kullanılmazken, ana
muhalefet partisinin grup toplantısında dile getirilmesi ne işe yaramıştır bilen var mı? Tayyip
Erdoğan’a “Hukuk devleti”nin ne anlama geldiğini, İpsala Kaymakamlığı’nın sitesinden
öğrenmesini tavsiye eden Kılıçdaroğlu, “Totaliter Demokrasi”yi not aldığı kağıttan okuyarak,
aklınca ondan daha “bilgili” olduğunu mu kanıtladı?.. “Okuma” konusunda, gerçekte her iki
lider biri birini aratmaz durumda olmakla birlikte, kabul etmek gerekir ki, bu tarz
1

http://vimeo.com/92029138

Totaliter Demokrasi: “Kavramın mucidi Jacob Leib Talmon, kavramı günümüzde Sheldon Wolin, Wiliam
Engdahl savunuyor. Bu tezlerin tamamı aslında devletin yürütme gücünün yasama gücüne baskın
çıkarak, güçler ayrımına son vermesini, dahası İktidarın olağanüstü güçlenerek toplumsal hayatı
belirleme gücünü de elde edilmesine dikkat çekerler. Klasik totaliter rejimlerden farkı sistemin
demokratik normlar üzerinde yükselmesi, iktidarın demokratik usullerle belirlenmesi ve toplumdaki
demokratik hakların zedelenmemiş olmasıdır.”
2

http://www.kuyerel.net/modules/AMS/article.php?storyid=7713
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tartışmalardan hep kazançlı çıkan; “Bizi hakir gördüler, bidon kafalı dediler, aşağıladılar…”
şeklinde cümleler kurarak, bu konuyu acımasızca istismar eden Erdoğan olmuştur!..

Başbakanın 12 yıldır miting meydanlarında, genişletilmiş grup toplantılarında “CeHaPe
zihniyeti” olarak halka şikâyet ettiği ve meyvelerini de fazlasıyla topladığı kara propaganda bu
kadar basittir işte… Ne yazık ki, Kılıçdaroğlu, sanki asıl görevi böyle bir ortamı yaratmakmış gibi,
iktidara sürekli bu altın fırsatı sunmaktadır!.. Recep Bey, olur olmaz yerlerde bile, “CeHaPe
zihniyeti budur işte” dediğinde, onu dinleyen kalabalıklar, önceki sesleri hatırlamakta ve
acayip etkilenmekteler. Bunun sonucu olarak da Recep’in etrafında adeta etten duvar oluşturup,
kenetlenmekteler!..

Yüzde 24’ü ilkokul mezunu, yüzde 9’u ise hiç okuma yazma bilmeyen, geri kalanın ise ezici
bir çoğunluğu gazete ve kitap okumayan, başka bir söyleyişle 61 milyonu temel eğitimden
yoksun olan bir halkın, “totaliter demokrasi”yi bilememeleri son derece doğal değil mi?
Kendini halkın anlamadığı bir dilden konuşmaya zorlayan bu adam, halkın temsilcisi kabul
edilebilir mi? Başında oturduğu partiye halkın partisi denebilir mi?.. Halka cahilliğini
anımsatan bu söylem ile, halktan oy alınabilir mi?.. Yoksa asıl amaç, halkın oyunu almak değil
de, oyları AKP’ye yönlendirmek mi?.. Öyleyse eğer, sözlerimi geri alıyorum, başarılısın efendim.
Tebrikler!..
***

Yeni CHP yönetiminin, aklı ermediği konulardan biri de 200 bin sandık için, görevli
bulamadıkları (3)3 halde, 11 milyon oyu nasıl aldıklarıdır! Alternatifsiz kalan kitlelerin mecbur
kaldığı için verdiği bu oyları, Y-CHP yönetimi kendilerine verilmiş destek olarak
değerlendirmekle en büyük hatayı yapmaktadır. Seçim sonuçları üzerinden
boş
gevezelikler yaparak, başarısızlığı gizlemek mümkün değildir. Sonuçlar açıkça göstermektedir
ki, Türk halkı Erdoğan’ı başbakan olarak istemiyor, ama ona mecburen katlanıyor… Aynı
şekilde halkın ezici bir çoğunluğu da Kılıçdaroğlu’na (ve Bahçeli’ye) güvenmemektedir… Her
dört kişiden üçünün güvenmediği bir liderin, istifa ederek halk tarafından sevilen, güvenilir
birine yerini vermesi gerekmez mi? Onu göreve getiren dış güçlere verdiği söz neydi acaba?
Kılıçların efendisinin tek görevi, bu süreçte demokrasinin önündeki engelleri kaldırma
mücadelesini yükselterek, Türk halkının önünü açacak, güvenilir ve sevilir bir liderin önünü
kesmek olabilir mi? Kim ne derse desin, büyük çoğunluğun bu soruya verdiği yanıt, “evet”
olduğu için CHP’nin oyları muhalefette iken bile gerilemiştir!..
***

Bu acınacak noktada olmamıza rağmen, Y-CHP’nin Sakarya Milletvekili Engin Özkoç; Antalya
Milletvekili Yıldıray Sapan’a “Bir genel başkana uyarıyorum diyemezsiniz” diyecek kadar
kendini kaybetmiştir. Gelecek seçimlerde milletvekilliğini garanti altına almaktan başka derdi
olmayan bu vekillerle CHP’nin alacağı yol bu kadardır!…

Bu zatın fikrine göre, genel başkanlar uyarılamaz. Ama CHP’nin eski genel başkanları yerden
yere vurulabilirler… Hatta hükümetin başı için söylenemeyen en ağır sözler bile, onlar için
söylenebilir!.. Ve biz bu insanları yasama görevini yapsınlar diye meclise gönderiyoruz!..

Madem genel başkanlar uyarılamazlar ve sadece alkışlanırlar. Ben de görevimi yapayım o zaman:

Genel seçimler havasına sokulan yerel seçimlerden çıkan sonuç: Halkın yüzde 65′inin
Erdoğan’ı desteklemediği ve sevmediğidir… Aynı şekilde, halkın yüzde 75′i de Kılıçların
efendisini sevmiyor ve ona güvenmiyorlar… Bu yalın gerçeğe rağmen, Atatürk’ün ve İnönü’nün
koltuğunda oturmak, sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmamaya söz veren bir
adama yakışır mı? Yoksa, dürüstlüğün Yeni CHP’deki tanımı mı değişti?.. Atatürkçülerin
iktidara gelmesinin önündeki en büyük engel olan Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerdeki
hezimetin sorumluluğunu, dürüstçe üzerine alacak yerde, laf cambazlığı yaparak işi
geçiştirmeye çalışmıyor mu?… MHP’lilerin bile oy verdiği Y- CHP’ye, kendi üyeleri oy

3
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vermiyorsa eğer, ortada bir güven bunalımı yok mu? Doğrusunu söylemek gerekirse,
Amerikan büyükelçisi ile otel odasında tek başına görüşme yapan, “açılım”ın yoluna başını
koymuş ve Cemaat’in uşağı olmuş bu genel başkana, ben de zerre kadar güvenmiyorum…

Duygularımız dosdoğru böyledir Beyler!..

Çekilin halkın önünden, inin sırtımızdan… Artık yeter!…
***
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“ÇOK ÇALIŞMAM LAZIM ÇOOOOOK”!..
Uluslararası Ceza Mahkemesi’nde (1) 1 yargılanmak da var!

İngiliz İndependet gazetesinden Robert Fisk’ten sonra (2) 2, ABD’li gazeteci Seymour M.
Hersh, Suriye’de muhaliflerin kullandığı ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan “sarin” gazı ile
ilgili olarak Türkiye’yi işaret etti. (3)3 Batı’nın ünlü yazarları, iddialarını iki temel kanıta
dayandırıldılar: Biri, sarin gazının Moskova’nın daha önce Libya’ya sattığı stoklardan
geldiğidir, diğeri 10 El-Nusra militanı hakkında Türkiye’de açılan davanın 130 sayfalık
iddianamesinde yapılan açıklamalardır… Pulitzer ödüllü gazeteci Hersh, ABD Savunma
Bakanlığı İstihbarat Teşkilatı Başkan Yardımcısı David Shedd’e hitaben yazılan raporda:
“Saldırıyı MİT’in planladığı, sarin gazı yapımında kullanılan kimyasalların da bizzat
Türk jandarması tarafından Halep’e taşındığı”nın yazıldığını açıklamıştır…
El-Kaide’nin “sarin” gazını hayvanlar üzerinde denediği de yazılan raporda; El-Nusra
cephesi bağlantılı “Sarin Üretim Hücresi”nin 11 Eylül 2011 öncesindeki El-Kaide bağlantılı
hücreden bu yana en ileri sarin üretim merkezi olduğu belirtilmiş…

Görünüşe bakılırsa, ABD, Esat rejimini yıkma planının başarısızlıkla sonuçlanmasından
Türkiye’yi sorumlu tutacak. O kadarla kalsalar iyi. Suriye’nin daha önce, Uluslararası Ceza
Mahkemesi’ne Türkiye hakkında yaptığı başvurusu da hesaba katılırsa; birbirini tamamlayan
bu süreç sonunda, Erdoğan’ı uluslar arası “terörist” ilan etmelerine de şaşırmamak gerekir.
ABD’nin dostluk anlayışı böyledir işte. Arkasındaki halk desteğini çekemediği Erdoğan’ı,
ancak bu şekilde saf dışı edebileceğini düşünmektedir!.. Anlayacağınız ABD yine bir taşla iki kuş
vurma peşindedir. Şanghay İşbirliği Örgütü önündeki yenilgisinidünya kamuoyundan bu
operasyonla gizlerken, bir taraftan bu operasyonla “başarı” gibi gösterecek, diğer taraftan da
söz dinlemeyen “stratejik ortağı” Erdoğan’dan kurtulmuş olacaktır!.. Aynı zamanda Erdoğan’ın
yerine gelecek olana (muhtemelen Kılıçdaroğlu olacaktır) da peşinen gözdağını vermiş
olmaktadır…
Hacı Efendi! Dini kirli siyasete alet etmeye mecbur musun?

1
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Diyanet işleri partisi, eski bakan Egemen Bağış’ın “Bakara-makara” sözlerini “Din ve dince
kutsal sayılan değerleri alaya almak” olarak değerlendirdikten sonra, “alaycılık kadar
yapılan konuşmayı teşhir etmenin de gayri ahlakı olduğunu” vurgulayarak, eski
bakanın eleştirilip kınanmasını dini açıdanyasakladı!.. Öyle ya, dince kutsal sayılan değerlerle
alay eden birini teşhir etmeden, kınamak mümkün olamayacağı için Diyanet’in yaptığı; olayın
üzerinin örtülerek, unutulmasını sağlamaktır. Başkan Prof. Dr. Mehmet Görmez, bizi temsil eden
bakanların dinle alay etmelerinin gizli tutulmasını önermektedir. Böyle kişilerin gerçek
yüzlerinin görülmesini acaba neden istemiyor? Halkın dini duyguları ile alay eden insanın
teşhir edilmesinin neresi gayri ahlakidir? Görmez, “İslam dini, kamu hukukuna tecavüz
olmadığı müddetçe, kötülük ve günahın teşhirini kabul etmez” diyerek, Bağış’ın sözlerinin
kamu hukukuna tecavüz sayılmayacağını da savunuyor. Bu şekilde, dini alandan çıkıp
hukuk alanında da “fetva” veriyor… Anayasamız,

24. maddesi ile koruma altına aldığı dini inanç ve duyguların istismar edilip kötüye
kullanılmasını da yasaklanıyor. Aynı şekilde, dini değerler, Türk Ceza Kanunu’nun 115, 125,
153ve 158.
Maddelerinde (*) belirtilen suçların ağırlaştırma nedeni olarak
gösterilmektedirler. Bunlara ilaveten216. maddede (**) Egemen Bağış’ın sözlerinin doğrudan
suç olduğu açıklanmıştır. “Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama” suçu “Halkın bir
kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kimse” demek suretiyle, “dini
değerler” ile tanımlamış bulunmaktadır. Hal böyle olmasına rağmen, Diyanet İşleri
Başkanı’nın, durumu “kamu hukukuna tecavüz” olarak görmemiş olması düşündürücüdür…
Diyanet İşleri Başkanı, Egemen Bağış için doğrudan “kamu hukuku” alanına giren (4) 4 “ceza
hukuku”nu bile bu alanın dışına çıkartmayı göze alabilmiştir. Onun bu çabası devletin ve dinin
kimlerin eline geçtiğini göstermek bakımından oldukça anlamlıdır…

17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonları ile temel dini değerlerin sarsılmasını göremeyen ve
bu konularda bir tek söz söylemeyen Diyanet’in, Egemen Bağış’ı korumak için böyle özel bir
çaba içerisine girmesi, bu anayasal kurumun da yozlaşıp, temel görevlerinden uzaklaştığını,
iktidarın hukuka ve ahlaka aykırı icraatlarını gizlemeyi üzerine bir görev olarak aldığının en
çarpıcı kanıtıdır…
***

Bu kadar da pişkinlik olmaz, insanda biraz yüz olur!..

Emniyet ve Jandarma’nın ortaklaşa hazırladıkları “Çözüm Süreci-PKK Raporu”ndan çıkan
sonuç: “PKK’nın silahlı unsurlarının sınır dışına çekilmesi 3 ayla sınırlı kaldı. PKK’lılar yurt
dışındaki kamplarında eğitilerek geri döndüler. Örgüte yeni 2000 katılım var.“ Analar
ağlamasın, şehit cenazeleri gelmesin” edebiyatı ile AKP-PKK planına payanda olan
Kılıçdaroğlu, “Açılım kimsenin tekelinde değil” diyedursun, atı alan çoktan Üsküdar’ı
geçmiştir. Erdoğan’ın yerel seçimleri etkilemek amacıyla PKK ile yaptığı anlaşma, istediği
sonuçları vermiştir. AKP, geçen yerel seçimlerde yüzde 38 olan oy oranını, yüzde 44’e
çıkartarak, Recep Bey’i deliğe süpürülmekten kurtarmıştır!..

Adeta CHP tabanı ile alay eden Kılıçların efendisi, “Sandıktan bize daha çok çalışın mesajı
çıktı” diyerek, istifa etmeyi aklının ucundan dahi geçirmediğini ortaya koymuştur. Tıpkı
yardımcısı Gökhan Günaydın gibi, o da Yeni CHP’nin uyguladığı politikaların “doğru”
olduğunda ısrarcıdır… Tabanın tepkisini boşaltmak için ayarlanmış gençlerden oluşan, sözde
“CHP’yi işgal” planı da bir işe yaramamıştır!.. İnandırıcılıkları yok tabii ki. Yollarına kırmızı
halılar serilen “Atatürk’ün yurttaşları”nı Yeni CHP’nin gerçek genel başkanı TR 705 numaralı
Sezgin Tanrıkulu, döner-ayranla karşılamıştır… Bu tür yapay gösterilerle, başarısızlıklarını
gizleyeceğini sanan genel merkez yöneticilerinin, maskeleri düşmüş ve gerçek yüzleri iyice
ortaya çıkmıştır…

Halbuki halkın Yeni CHP’ye verdiği mesaj son derece açıktır: Atatürk’ün kurduğu
Cumhuriyet’e karşı darbe yapılırken, Mustafa Kemal’in askeri olup direnme yerine, evlerinde
4
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oturmayı tercih eden, Gezi Direnişi’ni TV’lerden seyreden, Atatürkçülük yerine, liberalizmi ve
ikinci cumhuriyeti savunan Soroscu gençlik, Ulu Önderin “Ey Türk Gençliği” yine seslendiği
gençlik değildir!..Dolayısıyla onlar, Aslanlı Yol’da buluşan Türk gençliğini temsil edemezler!..
Yerel seçim sandığından çıkan mesaja gelince; Türk halkı, Kılıçdaroğlu’nun sandığı gibi
kendilerine “daha çok çalışın” dememiştir!.. Halkın mesajı son derece açık ve anlaşılır
şekildedir: Komployla ele geçirdiğiniz CHP’den istifa edip gidiniz, varlığınıza lanet olsun, sizin
gibilerin oyu bile CHP’ye lazım değildir!..
“Açılım kimsenin tekelinde değildir” diyerek, Türkiye’yi bölme projesini sahiplenen
Kılıçdaroğlu’na, aynı zamanda denmiştir ki: Güvenilir bir lider değilsin!.. 12 yıllık AKP
iktidarında; hükümeti sabun gibi eritip bitirecek bu kadar olay yaşanmasına rağmen, ana
muhalefetin oy kaybetmesine, iktidarın yükselmesine sebebiyet vermişsin. Basiretsiz birisin.
Demek ki, bu halk seni Recep Tayyip Erdoğan’dan daha tehlikeli ve beceriksiz olarak
görmektedir. Ona bile bir dönem daha katlanmayı göze almış ama seni elinin tersi ile deliğe
süpürmek zorunda kalmıştır… Buna rağmen, bütün bu olup bitenlerden “daha çok çalışın”
mesajını çıkartmışsın öyle mi?..

Kemal Efendi; şu gerçeği gör artık. Seyit Rıza’yı, Şeyh Sait’i ve Abdullah Öcalan’ı kendine rehber
alan, CHP’nin geçmişini karalayan, Dersim isyanını bastırmayı “katliam” olarak değerlendiren
biri, Mustafa Kemal Atatürk ile İnönü’nün koltuğunda oturamaz!.. Erdoğan yerine, ABD’nin
BOP’ne eş başkan olmaya talip olan kişi, antiemperyalist mücadelenin karargahı olan CHP’de
genel başkanlık koltuğuna oturamaz!.. Senin ve ekibinin varlığı, CHP’ye bir şey katmaz. Siz
olmasanız da CHP tabelası bile yüzde 25 oyu her zaman alır. Varlığınız her zaman eksi hanesine
yazılır…
Yolunuz Atlantik ötesine kadar açıktır… Haydi güle güle!..

(*) Anayasa:

MADDE 24- Herkes, vicdan, dinî inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir.
14 üncü madde hükümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet, dinî âyin ve törenler serbesttir.
Kimse, ibadete, dinî âyin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kanaatlerini açıklamaya zorlanamaz; dinî
inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.
Din ve ahlâk eğitim ve öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Din kültürü ve ahlâk
öğretimi ilk ve ortaöğretim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasında yer alır. Bunun dışındaki din
eğitim ve öğretimi ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanunî temsilcisinin talebine bağlıdır.
Kimse, Devletin sosyal, ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini kısmen de olsa, din kurallarına
dayandırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her ne suretle olursa olsun, dini
veya din duygularını yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez ve kötüye kullanamaz.
Türk Ceza Kanunu
İnanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme
MADDE 115. - (1) Cebir veya tehdit kullanarak, bir kimseyi dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce
ve kanaatlerini açıklamaya veya değiştirmeye zorlayan ya da bunları açıklamaktan, yaymaktan
meneden kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Dinî ibadet ve ayinlerin toplu olarak yapılmasının, cebir veya tehdit kullanılarak ya da
hukuka aykırı başka bir davranışla engellenmesi hâlinde, yukarıdaki fıkraya göre ceza verilir.
Hakaret
MADDE 125. - (1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya
olgu isnat eden ya da yakıştırmalarda bulunmak veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve
saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun
gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilât ederek işlenmesi gerekir.
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Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hâlinde, yukarıdaki
fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.
Hakaret suçunun;
Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,
Dinî, siyasî, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya
çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,
Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.
Ceza, hakaretin alenen işlenmesi hâlinde, altıda biri; basın ve yayın yoluyla işlenmesi hâlinde, üçte biri
oranında artırılır.
Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu
oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır.
MADDE 153. - (1) İbadethanelere, bunların eklentilerine, buralardaki eşyaya, mezarlara, bunların
üzerindeki yapılara, mezarlıklardaki tesislere, mezarlıkların korunmasına yönelik olarak yapılan
yapılara yıkmak, bozmak veya kırmak suretiyle zarar veren kişi, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır.
Birinci fıkrada belirtilen yerleri ve yapıları kirleten kişi, üç aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para
cezası ile cezalandırılır.
Birinci ve ikinci fıkralardaki fiillerin, ilgili dinî inanışı benimseyen toplum kesimini tahkir
maksadıylaişlenmesi hâlinde, verilecek ceza üçte biri oranında artırılır.
Nitelikli dolandırıcılık
MADDE 158. - (1) Dolandırıcılık suçunun;
a) Dinî inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle,
Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle,
Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanmak suretiyle,
Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasî parti, vakıf veya dernek tüzel
kişiliklerinin araç olarak kullanılması suretiyle,
Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olarak,
Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle,
Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle,
Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında;
kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti kapsamında,
Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye
kullanılması suretiyle,
Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak
maksadıyla,
Sigorta bedelini almak maksadıyla,
İşlenmesi hâlinde, iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasına
hükmolunur.
(2) Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin
gördürüleceği vaadiyle aldatarak, başkasından menfaat temin eden kişi, yukarıdaki fıkra hükmüne göre
cezalandırılır.

(**) Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
MADDE 216. - (1) Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip
bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik eden kimse, bu nedenle kamu
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güvenliği açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis
cezası ile cezalandırılır.
Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen
aşağılayan kişi, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Halkın bir kesiminin benimsediği dinî değerleri alenen aşağılayan kişi, fiilin kamu barışını bozmaya
elverişli olması hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

***
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KÖTÜ SEÇMEN PROFİLİMİZ!..
Erdoğan tarafından bir tür güven oylamasına çevrilen yerel seçimlerin ortaya çıkarttığı ilginç
sonuçlar yeterince tartışılmadan, doludizgin yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin
konuşulması ana muhalefetin seçim başarısızlığını geçiştirmesi olarak algılanıyor. “Kasetler
savaşı” şeklinde geçen tartışmalardan asıl kazançlı çıkanın ABD olduğunu ortaya koymuştuk.
(1) 1 Her ne kadar seçimlerde oylarını artıran tek parti MHP (2) 2 olsada, asıl kazançlı çıkan
belediye başkanlıklarını artıran Erdoğan’nin AKP’sidir. Bu gerçeği kabul etmek gerekir… Bu
nedenle de seçmen davranışlarını irdelemeden geçemeyiz.

Hırsızlık yapmadığı halde hırsızlığı, ahlaksız olmadığı halde ahlaksızları, hain olmadığı halde
ihanet edenleri destekleyip savunan insanları anlamakta zorluk çekiyorum… Uzmanlık
gerektiren bu konuda sözü işin uzmanlarına bırakmak en doğrusudur…Onların tespitlerine
geçmeden kişisel gözlemlerini aktarmak istiyorum. Toplumun eğitilmemiş bölümü, “elit”
olarak tanımladığı kesimin, sürekli olarak kendilerini aşağıladığını ve dışladığını düşünür…
Gerçek asla böyle değildir. Bu alan kolayca sömürülebileceği için, bir programı olmayan
“siyasiler” işin kolayına kaçarak sürekli bu konuyu işlerler ve sonuç da alırlar. Aslında
toplumun cahil kalmasına sebep olanlar, bu kesimi küçümseyip, aşağılayanlardır. Başka bir
söyleyişle, toplumun eğitimsiz kesiminin bu duygularını sömürenler, bu kesimi sadece “oy”
gibi gören, yine aynı kesimin lider ve yönetici olarak kabul ettiği kadrolardır. Cahil insanları
küçük görüp, aşağılama algısı, günümüzün en geçerli “siyasi malzemesidir“… Bu
malzemenin satıcıları her zaman kendilerini “sağ görüşlü” ve “muhafazakar” olarak
tanımlayanlar olmuştur. 2009 yılında kaleme aldığım “Bir garip ezilmişlik duygusu: İnsan
yerine konmamak” başlıkla yazımın, 7 ile 12 numaralı paragraflarının arasını mutlaka
okumanazı öneririm.(3) 3 Çağdaş kafalı insanların, böyle aşağılık bir davranış gösterdiğine hiç
tanık olmadım… Okumuş yazmış ve okuduğunu anlayabilecek kadar zekası olan bir insan,
asla böyle bir duygu sömürüsüne tenezzül etmez. Önce kendine duyduğu saygıyı korumak,
sonra da insanlara, insan
oldukları için saygı duymak durumunda olanların tavırları böyle olmak zorundadır. İnsanların
1

http://cemilcan.gen.tr/2014/04/usaklar-uc-olunca-kazanan-abd-oldu/

3

http://cemilcan.gen.tr/?s=ezilmi%C5%9Flik+duygusu

2

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2014/04/g%C3%B6khan_3_a.jpg
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zayıf yanlarını veya özürlerini alay konusu yapanlar, aydın tanımı içerisinde hiçbir şekilde yer
alamazlar. Onları, ağır “hastalar” gibi değerlendirmek çok da yanlış olmasa gerekir.
Öyleyse bu iğrenç “algı” nasıl oluşmuştur? Bu sorunun yanıtını ancak olgulardan giderek
bulabiliriz. Anımsayınız! Başbakan Erdoğan’ın hemen hemen bütün söylemlerine; “Bizi
aşağıladılar, küçük gördüler… Bize bidon kafalı, göbeğini kaşıyan adam dediler. Başörtülü
kızlarımız’ın okumasını engellediler, onlara hakaret ettiler vb gibi…” motifler serpiştirilmiştir.
“Türbanlı gelinimin üzerine işediler, camide içki içtiler” şeklindeki iftiraların, gerçekle ilgisi
olmadığı kesinkes ortaya çıktıktan sonra bile, bu söylemlerden asla vazgeçilmemiştir. Kabul
etmek gerekir ki, sermayesi cahil halkın duygularını istismar edip sömürmek olan siyasilerin
arkalarında, Türk toplumunu çok iyi analiz etmiş “düşünce kuruluşları” vardır. Geniş yığınları
fikirler yerine, duyguları ile harekete geçirmenin her seferinde bir yolunu bulmuşlardır. Bu işte
oldukça başarılıdırlar da…

Kullandıkları sloganların, tümü içerikten yoksundur. Hiçbir mesaj taşımazlar… Örneğin;
“Daima Millet, Daima Hizmet”, “Durmak yok yola devam” sloganlarıı ile hangi mesaj verilmek
istenmektedir? “Vur vur inlesin… Türkiye seninle gurur duyuyor… şeklinde başlayan sloganlar
da boş ve içerisiksizdir… Bu kalıpları, her isteyen kendi anlayışına göre doldurabilir! Anlamı,
okuyanın duygusuna göre yüklenen cümleler, boş vagon gibidirler. Tek başlarına bir fikir
taşımazlar…

Bu noktada; “AKP’nin bir ideolojisi var mıdır?” sorusuna da yanıt aramamız gerekir. Buna
bağlı olarak ideolojisi olmayan bir partiye destek verenlerin ideolojisi var mı sorusu da
önemlidir! AKP tabanı, geçmişte savunduğu fikirleri şimdi yanlış mı buluyorlar? Aynı fikirleri
bugün savunan bir parti var. Seçmen acaba bu partiye neden itibar etmiyor? AKP’yi
destekleyenler illa da iktidar olanaklarından yararlanmak isteyen kesim mi? Bu sorular
yanıtını doğru bir şekilde alabilmek için doğrudan halka sormak gerekir. Masa başında;
“Hırsızlık ve yolsuzluk yapmadığı halde, yapanları savunanlar; ileride ellerine fırsat geçti mi
aynı şeyi yapacaklar” gibi yanıtlar, kolaycılıktır. Çalınacak mevki ve makamlara, ömürleri
boyunca asla gelemeyeceklerini bilenler bile, aynı davranışı gösteriyorsa, bu şekildeki yanıt
doğru olamaz! Bugün emperyalistlerin elinde, onların çıkarlarını korumak üzere araç gibi
kullanılan insanlar, bizim insanlarımızdır. Onları korumak ve uyarmak insanlık görevlerimiz
arasındadır. Hiç kuşku yok ki, bu durumun psikolojik-sosyolojik iki esaslı yönü daha vardır.
Yetersiz olduğumuz bu hususlarda ahkam kesmek yerine, konunun uzmanlarını dinlememiz
gerekir..

“Kimlik kaybı korkusu” (4) 4 yaşayanların, kaybetmek istemedikleri kimlik hangisidir acaba?
Böylelerin, hak ederek almadıkları, partilerinden alınma, bir kimlikleri olduğu kesin! Güçlü bir
kitleye ait olma duygusunu yaşatan bu sanal kimliği kimse kabetmek istemiyor. Emek
Prof. Erdal Atabek. Bu durumu “kimlik kaybı korkusu ile açıklamaktadır: “AKP’nin
karşısındaki partinin kazanması için, oy istediği kişilere ‘daha güvenilir, daha güçlü, daha ona
ulaşan, daha değerli bir kimlik’ verebilmesi gerekir. Böyle bir kimliği verebileceğine oy istediği
kişileri inandırması gerekir. Böyle bir değişim olabir mi? Elbette olabilir. Bu da, ‘bireysel ve toplumsal
korkuyu yenebilmek’le olacaktır. Doğru bildiğiniz yolda cesaretle yürümek. Her türlü engeli
aşacağınıza ilişkin kararlılık. Bu kararlılığı sürdüreceksarsılmaz irade. Doğruları cesaretle toplumla
paylaşmak. Bütün bir toplumu hedefinize götürmek. Bıkmadan, yorulmadan, korkmadan yürümek.
İşte, liderlik de budur, rehberlik de budur. Toplum bunları yaptığınız zaman size güvenir, arkanızdan
yürür ve güv enilir kimliği kazanır.
4

http://erdalatabek.wordpress.com/2014/03/30/kimlik-kaybi-korkusu/

Prof. Emre Kongar ise, basitçe: “Güçlüden, zalimden etkilenmek” olarak tanımladığı bu durumu,
“güce tapınma” diye özetlenebilecek bir kitle davranışı olarak görmektedir.
http://www.kongar.org/aydinlanma/2011/1172_Siyaset_ve_Stochlom_Sendromu.php
http://www.kongar.org/aydinlanma/2011/1175_Siyaset_ve_Stockholm_Sendromu_II.php
http://www.kongar.org/aydinlanma/2011/1177_Siyaset_ve_Stockholm_Sendromu_III.php
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harcamadan, okumadan elde edilmiş bu avantajlı kimlik, karşı tarafa çoğu zaman üstünlük de
sağlıyor..

Temel değerlerinden uzaklaştıktan sonra, aldıkları yeni kimlikle iktidarı savunanlar; zorunlu
olarak “Ilımlı İslam”, “Dinler arası diyalog” ve “Medeniyetler ittifakı” gibi zor konuları da
savunmak zorunda kalacaklardır. Nedense bu işi hiçbiri üzerine almaya yanaşmaz. Aslında
böylelerinin, savunma mekanizmaları pek iyi çalışır… İnandıkları ile yaşadıkları arasındaki
korkunç çelişkiyi, masum cümleler kurarak, tamir etme yetenekleri dudak uçuklatır. Hangi
konu olursa olsun, bir şekilde kendilerini aldatmayı başarabilirler!.. Sanırım bu tür
davranışlar tekrar edile edile, liderle seçmen arasında bir kişilik bütünleşmesi de
oluşmaktadır!.. Bu noktadan sonra, liderin yaptığı hata; örneğin söylediği bir yalan, “yalan
değildir” denilerek savunuluyor. Çünkü bütünleşen kişilik, kendi öyle bir hata yapmadığını
biliyor. Sanırım böyle bir çıkarımla, liderin da hata yapmayacağı sonucuna ulaşıyor…
Siyasette marifet, işte bu duyguları yaşayan insanları yönetebilmektedir…

Şu da bir gerçek ki, “duyguları yönetmek” fikirleri yönetmekten çok daha kolaydır. Çünkü
duygu

herkeste vardır ama bilgi herkeste bulunmamaktadır. Allah’ın bir kulu olan liderin, hiç hata
yapmayacağına olan kör inanç ve bu inançtan kaynaklanan kesin yargı, bilim dışı olduğu
kadar din dışı olmasına rağmen, liderin yalan söyleyebileceğine inanmayan milyonlar var. Ne
yazık ki, halkın ciddiye alınacak bir çoğunluğu, hala bu saçma fikirle oluşturulan bataklıkta
kulaç atmaya devam etmektedir…
Erdoğan’ın yerel seçimlerdeki başarısında, yukarıdaki etkenlerin katkısı küçümsenemez. Bu
başarı ile “hırsızlık ve yolsuzluk” olaylarından elbette aklanmış değillerdir. Erdoğan’ın
ortalığa saçılan kasetleri, Atlantik ötesi ile bağlantılı göstermesi, antiemperyalist bir duruş gibi
algılanmış ve kendisine önemli bir ölçüde destek sağlamıştır…
Seçim sonuçları ve Başbakanın balkon konuşmasından sonra, doğal olarak Türkiye şoktadır!..
Böyle bir ortamda ne yazık ki, muhalefet liderleri, halka güven vermiyorlar!..

AKP tabanını “hırsızlığa evet” diyenler olarak nitelendirmek doğru değildir. Bugün seçmenin
yüzde 25’ini teşkil eden “kararsız seçmenler”dir. Çünkü kararsız olan insanların, oturmuş,
belirli ve tutarlı bir fikirleri yoktur. Bununla birlikte, güçlünün yanında olmak isterler. Kendi
dünyalarında yaşayıp, bir tek kendi sorunlarını önemsedikleri için yolsuzluk olaylarını
göremezler bile…
AKP’ye verilen oyların toplamı: 19.455.621’dir… Okuma yazma bilmeyenler ise, 17 milyon 820
bin kişi olup, acaba oylarını hangi partiye vermişlerdir?.. 5

Muhalefet, belirli bir ideolojisi olmayan insanlara uygun yeni bir söylem geliştirmek zorundadır.
Bu kesimin duyguları daha kolay yönetilir. Yüzde 25 civarında olan kararsız oylar, korkunç bir
gerçeğe işaret etmektedir. İktidarı belirleyen, CHP’nin seçmeni kadar olan bu kararsızların
oylarıdır. Bu kesim için “güven duygusu” herşeyin önünde gelir. Kendini ve geçmişini inkar
eden, siyasi rakibi gibi olmaya özenenlerin, taklit kokan söylemleri, hiçbir şekilde kararsız
kitlelere güven veremez.Halkın ne istediğini “uzmanlar” yerine, halka sormak en doğru
yoldur. Ancak o zaman gerçeklerla yüz yüze gelinebilir. Kararsız insanlar, güçlü olmayanın
yanında yer almazlar!.. Güçlülüğün en önemli kanıtı ise duruştur. Duruş: Zigzag yapmadan
kararlı yürüyüştür… Tutarlı olmaktır, ilkelerden ödün vermemektir, dürüst davranmaktır,
kurnazlığa kaçamamaktır. Dün siyah dediğine bugün beyaz dememektir… Kaypak olmamak,
gizli ajandası bulunmamaktır… Kapalı kapılar ardında iş çevirmemektir. Omurgalı olup, dik
TÜİK verilerine göre, 2013 yılı itibariyle toplam nüfusumuz 76.667.864’tür. Bunun, 61 milyon 500
bin’i gerekli temel eğitimden yoksundur. Temel eğitimden yoksun olanlar, toplam nüfusun yüzde 82
sine karşılık gelirler. 9 milyon 625 bin kişi, hiç okuma-yazma bilmiyor. İlkokulu bitirmemiş kişi
sayısı ise, 17 milyon 820’dir. Sadece ilkokul mezunlarının sayısı 24 milyona ulaşmıştır.
5
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durmaktır… Düşman bilinenlerle işbirliği yapmamaktır. Bu memleketi düşmandan
kurtaranlara ve Cumhuriyeti kuranlara saygılı olmaktır. Seyit Rızalar, Şeyh Saitler, Öcalarlar
gibi bölücü, vatan haini ve gericileri, kutsayıp kahraman gibi göstermemektir. Atatürk’ün
koltuğundan Atatürk’e küfretmemektir… Atalarımızın emanetine Adam gibi sahip çıkmaktır…
Güvenilir lider, seçim yenilgisini tartışmak için kurultayı toplar, ABD’ye heyet göndermez…
Kısacası; kitlelere güven vermek, halkın arasında Atatürk gibi olmaktan geçer!..

Atatürk’ün koltuğuna oturup, onun yolundan gitmeyenlerin yapabileceği tek onurlu hareket,
istifa ederek, çekip gitmektir. Ne var ki, bu önemli makama hak etmeden, dış güçlerin
desteği ile gelenler, diyet borçlarını ödemeden bile istifa edemezler. Daha baştan, istifa
haklarını yok etmişlerdir. Güçlü ve güven veren liderler, onurlu bir mücadele sonunda veya
tabanın ısrarlarıyla temsil makamlarına gelirler. Şartlar gerektirdiğinde de adam gibi istifa edip,
ayrılmada en küçük bir terüddüt göstermezler. Kılıçdaroğlu ve ekibi gibi layık olmadıkları o
koltuklara yapışmazlar!..
***
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YENİLENLERİN TÜRKÜSÜ!..
“YENENLER YENİLENLERİN AK LİBADELERİNE SİLDİ KILIÇLARININ KANINI”!..
AKP’ye;

30 Mart’ta 19 milyon 111 bin 182 kişi AKP’ye oy verdi. 2011 yılında 21 milyon 399 bin 82
oyları vardı. Son seçimlere göre, yaklaşık 2 milyon seçmen artışımız var. “İki kişiden biri”
kuralına göre, bunun yarısı AKP’ye gider. Buradan gelen 1 milyon oyu, 2011’de alınan
oylarına eklersek; bu seçimde 22 milyon 399 bin 82 oy almaları halinde, yerinde
saydıklarını söyleyebilirdik… Oysa oylarındaki azalma: 22.399.082-19.111.182=3.287.900
kadardır…
CHP’ye;

30 Mart’ta 11 milyon 270 bin 468 kişi CHP oy verdi. 2011 yılında 11 milyon 155 bin 972
oy almışlardı. Seçmen artışının yüzde 26’i ne karşılık gelen 520.000 oy, CHP’nindir. Bu miktarı
2011’de alınan oylara eklersek, 11 milyon 675 bin 972 oya ulaşırız. Bu kadar oy alınması
halinde, CHP yerinde saymış kabul edilebilir. Başka faktörleri göz ardı etsek bile, salt bu hesaba
göre bile CHP’nin oylardaki azalma: 11. 625.972-11.270.468=405.504 kadardır…
MHP’ye;

30 Mart’ta 7 milyon 718 bin 799 kişi MHP’ye oy verdi. 2011 yılında 5 milyon 585 bin 513
oy almışlardı. Seçmen artışının yüzde 13’üne karşılık gelen 260 bin oy da MHP’nindir. Bu
miktarı 2011’de alınan oylara eklersek; 5 milyon 845 bin 513 oya ulaşırız ki, bu kadar oy
alınması halinde MHP yerinde saymış kabul edilir. Oysa MHP’deki oy artış: 7.718.7995.845.513=1.873.286 kadardır. MHP’lilerin Büyükşehirlerde CHP’li adaylara verdikleri
oyları da eklersek, MHP oylarındaki artışın çok daha fazla olduğu ortaya çıkar…

Bu tablodan çıkan sonuç: 30 Mart yerel seçimlerinde AKP ve CHP oy kaybına uğramıştır,
oylarını artıran tek parti MHP’dir… CHP ve MHP sözcülerinin bu gerçeği gizleyerek her iki
partinin oylarında artış olduğunu söylemeleri halkı aldatmak içindir…
Şimdi CHP’nin oylarını biraz daha irdeleyelim:

İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde MHP’lilerin önemli bir kesimi CHP’nin adaylarını
desteklemiştir. Bu oyların ne kadar olduğunu saptamak olanaksızdır. Lakin MHP’nin Türkiye
genelinde aldığı oy oranına göre, bir hesaplama yapmak olanaklıdır. Bu oyların CHP’nin
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oylarından ise düşülmesi gerekir. Ancak gerçek sayılara o zaman yaklaşırız. Demek ki,
MHP’nin oy artışı göründüğünden çok fazladır. CHP’deki oy azalması göründüğünden daha
fazladır. Aynı şekilde İşçi Partisi ve Milli Merkez de aday göstermeyerek, CHP’li adayları
desteklemişlerdir. CHP dışı solun da genel olarak tavrı, CHP’ye oy verme şeklinde olmuştur.
Bu kesimlerin oylarının ne kadar olduğunu bilemeyiz elbette. İşçi Partisi veTGB’nin,
harekete geçirdiği kitlenin, küçümsenemeyecek kadar bir oy potansiyeline sahip olduğunu
kabul etmeliyiz. Sözünü ettiğim bu kesimin oylarını da CHP’nin eksi hanesine yazarsak.
CHP’nin oy kaybının çok daha fazla olduğu ortaya çıkar…

Güya “Gandi Kemal”in yere göğe sığdıramadığı Cemaat’i, bu seçimlerde CHP’li adaylara oylarını
vermişlerdir!.. Ben inanmam da, bir an için verdiklerini düşünelim. Başbakan Cemaat’in
oyları yüzde 3’ü geçmez der. Bence o kadar da değiller ama yine de sayıları ne kadardır
bilmediğimiz için, sağlıklı bir rakam verme olanağımız yoktur… Her neyse, CHP’yi
desteklediklerine göre, onların verdiği oyları da CHP’nin toplam aldığı oydan düşmek
gerekecek. Geriye Y-CHP’ye ne kalır bilemem! Ancak şunu kesinlikle ve rahatlıkla
söyleyebilirim ki, CHP bu yerel seçimlerden ağır bir yenilgi ile çıkmıştır!..
12 yıl boyunca, her türlü yolsuzluğa ve hukuksuzluğa bulaşmış, kokuşmuş bir iktidarın
karşısında, bu vatanı düşmandan kurtaran ve Cumhuriyeti kuranların, şu an için ana muhalefet
görevini yapan partisi CHP, ne yazık ki, başarısız olmuştur…

Y-CHP’nin yeni kalem efendisi Gökhan Günaydın, bu hezimeti bir “başarı” gibi yutturmaya
çalışmaktadır. Bu arsız, bu utanmaz, bu rezil herif; pişkin pişkin televizyonların karşısına
geçerek; gözümüzün içerisine baka baka yalan söylemektedir. Aklınca akademik kariyerinin
(1) 1 arkasına sığınarak, CHP’lileri aldatabileceğini düşünmektedir. Bizi 2009 seçimlerine göre,
CHP’nin oylarının yüzde 5 oranında arttığını inandırarak, kendi yenilgilerini, başarı gibi
göstermeye çalışmaktadır… Böylelerine,”istifa etmek” gibi onurlu müesseseleri hatırlatmıyorum
bile…

Gerçek nedir? Biz şimdi de ona bakalım: Resmi kayıtlara göre, her yıl nüfusumuz, buna bağlı
olarakseçmen sayısı yaklaşık 900.000 kişi artmaktadır…(2) 2 5 yıldaki seçmen artışımız:
900.000×5=4.500.000 kadardır. Bu sayı 75.627.384 olan toplam nüfusumuzun, yüzde
5,9’una,
(yaklaşık
olarak
yüzde
6’sına)
karşılık
gelir.
Hesap
ortadadır:
4.500.000×100/75.627.384=5,95 eder. Demek ki, Gökhan Efendinin anlattığı gibi, CHP’nin
oylarında 2009 yerel seçimlerine göre yüzde 5’lik bir artış olmamıştır… Bu zavallı
akademisyenin, “Oylarımızda sayısal ve oransal artış var” şeklindeki sözlerinin hiçbir değeri
yoktur!.. Tam aksine, seçmen sayısındaki artışı hesaba katmasak da, yine Y-CHP’nin oylarında
yüzde 1’lik bir gerileme söz konusudur… Artışla birlikte gerileme yüzde 6 olmuştur…
Trakya’da CHP’nin oy oranı düşmüştür. Cumhuriyet’in kalesi İzmir gibi bir metropolde aynı
şekilde düşüş yaşanmış, 8 ilçede seçim kaybedilmiştir. Y-CHP, bu yerel seçimde; Antalya,
Mersin, Ordu ve Artvin’i de kaybetmiştir. Kemal Kılıçdaroğlu, bir tek Tunceli Belediyesinde
başarılı (!) olmuştur… Gönül verdiği parti BDP,orada tekrar seçimi kazanmıştır!.. Bu başarısı ile
dilediği kadar övünebilir artık…

Demek ki, Kılıçdaroğlu’nun tombaladan çıkmış günaydınlı ekibi, CHP’lileri aldatmak için o
makamlara getirilmiştir… Sanki iktidarın halkı aldattığı yetmiyormuş gibi bir de muhalefet
halkı aldatmaya başlamıştır!..

Kemal Bey’in üç diplomalı akıl hocası Gökhan Efendi ise, seçim sonuçları ile ilgili
değerlendirmesinde vardığı sonucu halkla şu şekilde paylaşmıştır: “Deniyor ki, bütün bu
“tape”lerden, yolsuzluktan AKP seçmeni etkilenmedi. Bu doğru değil, AKP oylarında önemli
azalma olduğunu görüyoruz. Bu politikamızın yanlış olduğunu hiçbir şekilde
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düşünmüyorum” demiştir. Y-CHP adına yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan
Yardımcısı’nın değerlendirmesi, bu kadar yüzeysel ve basittir işte. Politikalarında da bir
yanlışlık yokmuş! Onlarda yanlışlık yoksa yanlışlığı başka yerde aramamız gerekecektir.
Geriye seçmen kalıyor elbette. Genel Başkan Yardımcımızın bu iğrenç ifadesinin mevhumu
muhalifinden; “asıl yanlışlığı yapan seçmendir” mesajı çıkıyor… Tıpkı, o da Baykal’ın CHP’yi
barajın altında bıraktığı seçimlerde yaptığı değerlendirmeyi yapıyor. Sorumluluğu “hata yapan”
halkın üzerine yıkıyor hazret…

Tam da bu noktada Kılıçların efendisi yeniden devreye girerek, geniş kapsamlı
değerlendirmesini TheWall Street Journal Türkiye’ye (WSJ) yapıyor. Ne de olsa onların
adamıdır. Bu noktada, sazı Gökhan’ının elinden alıp, başka bir türkü çalmaya başlıyor.
Gazetesinin sorusu üzerine, yerel seçimlerde hedefledikleri yüzde 30’u tutturamamış olmayı:
“Toplumun, kendi ekonomisini iktidar ile özdeşleştirmesine” bağlıyor… Anlayacağınız yine
kendisi ile ekibinin bir eksiği, kusuru yok!.. Ama kurnazlık tahmin edemediğimiz kadar var. Bu
önemli konunun tartışılmasının önünü kesmek için, sözü derhal yaklaşan Cumhurbaşkanlığı
seçimlerine getiriyor!.. Bundan sonra kendisini dinleyen olursa, o konuyu anlatacak…
Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, CHP Genel merkezi’ndeki koltuklara yapışmış CHP’li
olmayan ekibi; bu hezimetin sorumluluğunu üzerinize alacak ve yenilginin faturasını er geç
ödeyeceksiniz. Halkı daha fazla aptal yerine koyamazsınız!..
***
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UŞAKLAR ÜÇ OLUNCA KAZANAN ABD OLUR!..
Hazineyi soyup soğana çevirenlerin, halkın oylarını da çaldığı tartışılan bir ortamda, belki
biraz tuhaf kaçacak ama biz de seçimlerin galibinin kim olduğunu tartışalım…

Sevgili Mehmet Patan’ın bu konudaki yazısını çok beğendiğim için paylaştım. Katılmadığım
tek yeri; “Erdoğan’ın başarısı ABD’nin yenilgisidir” şeklindeki saptamasıdır. Bu konudaki
görüşümü söylemeden önce, bu tartışmaya katılacak olanları dinlemek istemiştim. O sırada,
Duygu Hanım Cemaat’le ilgili bir soru sordu, ona cevap vermek zorunda kaldım. Konunun başka
yöne kaymasını istemiyorum.
Bence bu süreçte, kazançlı çıkan ABD’dir!.. Kanıtlayayım:

Önce “17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu” ile başlayan Cemaat ile AKP arasındaki
kavganın ortaya çıkarttığı sonuçlara bakalım. Köşe yazısının ulaştığı sonuç ile bizim
bulduğumuz sonuçlar örtüşüyorsa, yapılan analiz doğru ve yerindedir. Kabul edeceğiz…

1.) Hiç kuşku yok ki, Sayın Patan’ın kalemi işlek, çok da haklı yanları var Bu süreçte,
Türkiye’deki ABD karşıtlığı katlanarak artmıştır. Bu doğrudur ama geçici olan
durum, kaybedenin ABD olduğunu göstermez. Zira Y-CHP’nin genel seçimlerdeki
beyannamesinde de belirtildiği gibi ABD’nin “Türkiye’de karşıtlığı azaltma”yı kendine görev
edinmiş güçlü müttefikleri vardır… Onlar da ellerinden geleni yapacaklardır. Anlayacağınız
durum her an tersine dönebilir. O bakımdan geçici bir durumu, sonuç gibi göstermek hatalıdır.

Bugün itibariyle Fetullah Gülen’in yeşil pasaportu iptal edilmiştir. Hocanın, Türk pasaportu ile
gidebileceği bir ülke kalmamıştır. Ayrıca Cemaat, T.C. Hükümeti tarafından “Casusluk yapmak”
ve “Terör örgütü” olmakla da suçlanmaktadır. “Balkon konuşması”ndan verilen mesaja
bakılırsa, “Hoca Efendi” Türkiye’ye dönme şansını yitirmiştir!.. Buna bağlı olarak, devlet
içerisinde yuvalanmakla, elde ettiği mevzileri de bir bir kaybetmeye başlamıştır. “Türkçe
olimpiyatları”nın sadece bir vitrin olduğu da bu süreçle ortaya çıkmıştır. Cemaat okullarını CIA
ajanlarının üst olarak kullandığını tespit ederek kapatan Rusya’dan sonra, Başbakan Erdoğan da
aynı noktaya gelmiştir.

O kadar ki, halka çağrı yaparak Cemaat dershanelerine giden çocuklarını geri almalarını
bile istemiştir… Özetle “Hizmet Hareketi”nin durumu hiç de iç açıcı değildir… Önemli ölçüde
itibar kaybına da uğrayan “Hoca Efendi”, ABD’nin kucağına iyice –oturdu demiyorumoturtulmuştur!.. Bundan böyle, kendilerinden istenecek her şeyi, itiraz etmeksizin yerine
getireceklerdir. Başka yolları kalmadı çünkü… Kaderlerini Obama’ya bağladılar…
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Bunun sonucu olarak da ABD’nin Müslüman dünyasındaki eli kolu oldular!.. İşte ABD’nin
birinci kazancı, kendilerinden kopma şansı kalmayan Fetullah Gülen Hareketi’dir…

2.) Diğer yandan hükümet; yani Başbakan Erdoğan, özellikle de Suriye meselesinde, ABD’nin
politikalarından bağımsız, biraz da başına buyruk hareket ederek, kontrol edilemez bir lider
profili çizmiştir. Erdoğan, ABD Genelkurmayı ile Kongresinin, Suriye’ye karşı karadan bir
askeri harekât yapamayacağı açıklamasından sonra, ABD’yi karadan savaşa girmeye mecbur
bırakacak adımlar atmıştır…
Oldubittilerle ABD’yi sıcak savaşa sokmaya çalışmıştır… Kendisine müttefik olarak gösterilen
İsrail’e karşı, kabul edilemez sözler söylemiştir. Uyarılara rağmen, ABD’nin terör örgütü
olarak kabul ettiği HAMAS’la görüşmüştür. Mısır’da ABD’nin iktidardan düşürdüğü
Müslüman Kardeşler örgütünün yanında yerini aldığını dünyaya ilan etmiştir. Nereneyse
bütün mitinglerinde “Rabıta”nın 4 parmak işaretini yaparak, ABD’nin inadına onlara desteğini
sürdürmüştür. NATO’dan ayrılmaya hazır olduğunu gösterecek adımlar da atmıştır. Benim
bildiğim, üç defa Türkiye’nin Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) alınması için Putin’den ricacı
olmuştur… Hava savunma sistemleri için ihaleyi Çinli bir şirkete vermiştir… ABD, bu
hareketleri “blöf” olarak görse de işini şansa bırakamazdı.
Erdoğan’ın ABD ile uyuşmayan politikalarını başkaldırma olarak değerlendiren Obama,
Erdoğan’a bir ders vermeye ve onu hizaya getirmeye karar verdi. MİT Müsteşarının sorguya
çağrılması ile başlayan ve 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile devam eden süreç,
bunun için başlatıldı. ABD’nin kontrolünde olan (Emniyet ve Yargı içerisinde örgütlü) Cemaat
üyeleri harekete geçirildi. Bu anlamda, başlatılan kavga gerçekte Erdoğan ile ABD
arasındaydı. Bu doğru tespiti kabul ediyorum…

Sonuçta karizmatik lider Recep Tayyip Erdoğan, bir kez daha halkın desteğini
alarakdeliğe süpürülmekten kurtuldu. ŞİÖ’nden yüz bulamayan Erdoğan’ın, tabanını
sıkıştırarak iktidarını sürdürmekten başka yolu kalmamıştı. Yoksa sonunun Saddam veya
Kaddafi gibi olacağını çok iyi biliyordu. Çünkü ABD’nin çıkarları tehlikeye düşürüldüğünde
şakası yoktu. Erdoğan seçimleri kazanır kazanmaz, o meşhur “balkon konuşması”nı yaptı.

Balkon konuşması Atlantik ötesine uzatılmış zeytin dalıydı. Bu konuşmada iki husus öne
çıkmıştır. Biri Erdoğan’ın arkasındaki kitle desteğini çekmek amacıyla kullanılan zayıf
halkalarını yanına almasıdır. Bu gösteri, “aklandığını” ve ayakta olduğunu kanıtlamak için
yapılmıştır. Diğeri okyanus ötesine verilen, verilecek yeni “göreve hazırım” mesajıydı. Erdoğan,
aralarında Egemen Bağış gibi kredisi bitmiş yol arkadaşlarını ve rüşvet paralarını
sıfırlayamayan çocuklarını bu nedenle yeniden vitrine çıkarmıştı. Erdoğan, “Suriye ile
savaştayız” diyerek, Atlantik ötesine; BOP eş başkanı olarak daha önceden, üzerine aldığı
görevi de yerine getireceğini ilan ediyordu. Yeter ki, kendisinden vazgeçilmesin mesajını
veriyordu. Washington, “Pensilvanya”da yaşayan beyefendiyi unutun. Türk hükümeti
ile ikili bir ittifaka sahibiz”(1) 1 diyerek yanıtını verdi ve mesajı doğru okuduğunu ilan
etti… Böylece kontrol dışına çıkan Erdoğan da, terbiye edilip, hizaya getirilmiş oldu… ABD’nin
ikinci kazancı Erdoğan’dır…

3.)ABD’nin kazançları sadece Fetullah ve Recep ile sınırlı değildir. ABD yeni ekibe, bir kişi
daha katarak, BOP’ne taze kan pompaladı… Tahmin edeceğiniz gibi, o da kılıçların efendisi yeni
CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu… Devlet Bey’i yazı uzamasın diye şimdilik
geçiyorum. Kemal Bey, ABD’nin Erdoğan’a haddini bildirme projesinde çok fena kullanıldı!
ABD Büyükelçisi Ricciardone ile bir otel odasında “halvete” 2 çağrıldı. Demek ki, ABD Kemal
Beyden başka CHP’li hiç kimseye güvenmiyordu. Söz buraya gelmişken peşinen söyleyeyim,
Türkiye’nin ikinci kurtuluşu; CHP’yi, bu Sorosçu ekipten geri almakla başlayacaktır!..
Her neyse, bu konuya da şimdi girmeyelim. Gizli görüşmede neler konuşuldu bilemiyoruz
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ama görüşmeden sonra yapılanlardan neler konuşulduğunu çıkartabiliriz. Ricciardone,
muhtemelen bu görüşmede; Kılıçdaroğlu’na, Erdoğan’ın iktidardan uzaklaştırılacağını,
yerine Y-CHP’nin iktidara getirileceğini, ABD’nin düşüncesinin bu yönde olduğunu söylemiştir.
Bunun için Cemaat’le işbirliği yapılmasını, Cemaat’in getireceği kasetlerin kullanılarak
hükümetin yıpratılmasını, bu arada Emniyet ve Yargı içerisinde örgütlü bulunan Cemaat
üyelerine, (hukukun üstünlüğü, masumiyet ilkesi, hukuk devleti ilkesi savunularak) kol-kanat
germesini istemiştir… Dünyada ABD çıkarlarına aykırı görülen iktidarları devirip, ABD yanlısı
hükümetler kurmakla görevli Soros Vakfı’nın, finanse ettiği TESEV’in kurucu üyesi, Seyit Rıza ve
Şeyh Said’i önderin müridi Dersimli Kemal Efendiden, zaten ABD’nin “kaset operasyonu”
sonucu CHP’nin başına getirilmiş olmakla, diyet borcunun en azından bir kısmını ödemesi
istendi… Gandi Kemal, Ricciardone’nin önüne koyduğu plana “evet” diyerek yola koyuldu…

İlk mesajını memleketi Tunceli’den verdi:”Dersim’den sesleniyorum, barış süreci kimsenin
tekelinde değildir. Bu ülkede barış sağlanacaksa bunu yapacak olan parti CHP’dir. Herkes çok
iyi bilsin bunu. Bu ülkede barış süreci durmaz” diyerek, (3) 3 Erdoğan’ın bıraktığı yerden
görevi devir almaya hazır olduğunu duyurdu… Geçen genel seçimlerde, “Yerel Yönetimler
Şartı” adlı sözleşmeye konulan çekinceleri tümden kaldıracağını vaat ederek “açılım”ın
önündeki taşları temizleyen de o değil miydi? Açılım kimsenin tekelinde değilmiş, siyasi
yaşamına dahi mal olacaksa, açılımı sürdürecekmiş… Sonra ağzında bir “hırsızlık türküsü”
Anadolu yollarında koşuşturup durdu. İktidara gelince ne yapacağını, hangi blokta yer alacağını
asla söyle(ye)medi…

Bu arada, Cemaat üyelerinin görevden alınmasına şiddetle karşı çıktı. Özel görevli ağır ceza
mahkemeleri döneminde; hukuku ayaklar altına alan, hukukçuların yüz karası olan özel
yetkili savcı Zekeriya Öz’ü bile ”dürüst ve namuslu” devlet memuru ilan etti!.. Ergenekon
ve Balyoz davalarında aklına gelmeyen “masumiyet karinesi”ni, Cemaat üyeleri için
hatırlayıverdi. Yıllarca Ordunun darbecilerden temizlenmesi” yalanın arkasına sığınarak,
TSK’ya kumpas kurulmasına göz yuman Kılıçların efendisi, artık bu kumpası kuranlara da
kol kanat germeye başladı…
Kim ne derse desin, eski genel başkan Baykal’ın dediği gibi, o da verilen görevini yapıyordu.
Hem de layıkıyla. Bu noktada bir hususa daha temas etmeden geçmek istemem: Bir an
için Yeni CHP’nin Cemaatle kurduğu ittifakın iktidarı olduğunu düşünün. Dersimli Kemal
Efendi, koalisyon ortağı Cemaat’in, “vatana ihanet” ağırlığında ve çoğu da Anayasayı ihlal
niteliğinde olan suçlarının hesabını sorabilir mi? Cemaat’in ele geçirip, yuvalandığı devlet
kurumlarından onları söküp atabilir mi? Siyasetle hiç ilgilenmeyen biri bile, bu sorulara
“elbette hayır” yanıtını verecektir… Peki, öyle bir iktidar halkın iktidarıkabul edilebilir mi ki,
bu projeye CHP adına “evet” dedin?!.. Öyle bir iktidar Cemaat’in iktidarıdır!!!

Dilerseniz daha fazlasını uzatıp da CHP’li yoldaşlarımı üzmeyeyim. Görüldüğü gibi bu süreçte, Yeni
CHP de iyice ABD’nin kucağına otur(tul)muş bulunmaktadır. ABD’nin üçüncü kazancı da
Kılıçdaroğlu’dur…
ABD’nin kucağındaki uşakları üç oldu!.. Bir taşla üç kuş böyle vurulur!..
***

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/kemal-kilicdaroglu-akpnin-acilimina-sahip-ciktih36004.html
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BUNLARI HAK ETTİK Mİ?..
Ergenekon, Balyoz ve Odatv operasyonlarının merkezindeki adam İstanbul Emniyet
İstihbarat MüdürüAli Fuat Yılmazer, tertibi itiraf etti: “İşçi Partisi’ne yapılan operasyonla AYM
üyeleri etkilendi ve AKP’nin kapatılmasına karşı olan 2,5 üye 5’e çıktı. Başbakan yapın
dedi, biz de yaptık” dedi… Bu operasyonların merkezinde İşçi Partisi’nin olduğunu
soruşturmanın olağanüstü yetkilerle donatılmış özel yetkili savcısı Zekeriya Öz, AKP’ye verdiği
mülakatla aylar önce doğrulamıştı…

Anlaşıldığına göre, operasyonu yapacak olan ekibe Başbakan elinizde yeterli delil var mı
diye sormuş… Yokmuş ama ihtiyaç duyulan delilleri operasyon sırasında bulabileceklerini
umuyorlarmış… Bulamazlarca delil üretme yetenekleri devreye girecek… Başbakanlık
Teftiş Kurulu’nun, 2008 tarihli raporunda, polis şefleri Ali Fuat Yılmazer ile Ramazan
Akyürek’in, Hrant Dink
cinayetinde ihmallerinin bulunduğu belirtilmişti… Cumhuriyet
tarihinin bu en büyük operasyonunun da aynı ihmalkâr Ali Fuat Yılmazer tarafından
yürütülmesine karar verildi… Aradan ancak 5-6 yıl geçtikten sonra, hükümet uyanır gibi yaptı.
“TSK’ya komplo yapıldı” diyerek suç ortaklığından kurtulma çabaları içerisine girdi.
Harcanma sırası kendisine geldiğini anlayan Yılmazer, bu yüzden doğrudan başbakanı hedef
aldı!..

Tokmağın hala elinde olduğunu sanan Erdoğan’ın Dış İşleri Bakanlığı, sinyal bozucu aletlere
rağmen, meğer yüksek teknolojili böceklerle dinleniyormuş! Başbakana göre, devletin
sırlarını dinleyenler, inlerine girmeye karar verdiği Cemaat üyeleriymiş. 13 Mart günü MGK
talimatı ile yapıldığı söylenen toplantıda konuşulanları Cemaat sızdırmışmış!? Bu toplantıda,
hükümetin Suriye ile savaş çıkartmak için yaratacağı bahaneler tartışılıyordu. Konuşmalar
yalanlanmadığına göre, dinlemeyi yaptıranların kimler olduğu sorusu birinci sıraya oturur.
Bülent Arınç’a göre, konuşmaların deşifre olmasından kimyararlandıysa olağan şüpheli de
odur. Bu mantığa göre, Suriye veya aynı tarafta yer alan Rusya, Çin, İran, Irak olağan
şüphelilerdir. Nedense bu sıralamada MOSSAD ve CIA kimsenin aklına gelmedi. Sanki ABD
Büyük Ortadoğu Projesi’nden vazgeçmiş, sanki Suriye’nin kuzeyinden Akdeniz’e doğru
oluşturulmak istenen koridora bir alternatif bulmuş da çekip gitmiş gibi. Türkiye’nin Suriye ile
savaşmasında asıl çıkarı olan projenin sahibi ABD’dir. Buna rağmen, söz dinlemeyen
Erdoğan’dan kurtulmak için, arkasındaki kitle desteğini azaltmak amacıyla, bu konuşmaları
dışarıya sızdırmış olabilirler. O bakımdan CIA’yı ve ortağı MOSSAD’ı olağan şüpheliler arasından
çıkartmak veya arka sıralara atmak doğru değildir…
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Konuşmanın deşifre edilmesi, ilk başta Türkiye’nin Suriye ile savaşa girmemesi sonucunu
doğurur. Bunda hem Suriye hem de Türkiye halklarının yararı vardır. Böyle bakıldığında
olağan şüpheliler sıralamasının başına Türkiye ile Suriye’yi koymak gerekir…
Görüldüğü gibi yorum yaparak, şüpheliyi bulmak olanaksızdır.

Dolayısıyla Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın yürüttüğü mantık, dış politikada geçerli
akçe sayılamaz. Türkiye gibi devlet geleneği eski olan bir ülkenin Dış İşleri Bakanlığı’nı
dinlemek kolay bir iş olmasa gerekir. Yabancı servisler açısından bu işi yapmak, bir gizli
servis zaferi sayılır. Kendi ülkeleri adına böyle bir istihbarata imza atan ajanları “vatan
haini” olarak ilan etmek, tam olarak bir acizlik ifadesidir. “Vatan haini” sözünü kullanabilmek
için, eylemi yapanın Türk vatandaşı olması gerekir. Buradan bakılınca, demek ki, hükümetimiz
Dış İşleri Bakanlığı’nda yapılan üst düzeyde bir konuşmayı, bir Türk vatandaşının sızdırdığını
düşünmektedir. Zaten Başbakanın “İnlerine gireceğiz” sözleri de asıl şüphelenilenin bir Cemaat
üyesi olduğunu akla getirmektedir… Yargıyı ve polisi Cemaate teslim eden hükümetimiz,
acaba Dış İşleri Bakanlığı’nı da CIA’nın kucağındaki Cemaat’e mi teslim etmiştir? Eğer
öyleyse, Başbakanın bağırıp çağırmaları beyhudedir. Zira bu dinlenmenin de sorumluluğu kendi
üzerinde kalacaktır…
Erdoğan’ın, Suriye’ye karşı savaş niyeti ortaya çıktıktan sonra, Beşar Esat’ın eli daha da
kuvvetlenmiştir. Esat’ın “Süleyman Şah Türbesi’ni MİT’e karşı koruyabiliriz” şeklindeki
karşılığı, bu rahatlamayı gösterir ve belki de son yüz yılın diplomasideki zekâ fışkıran tek
esprisidir…

Hükümetin bu sarsıcı olayı, iç politika malzemesi olarak değerlendirmek istemesine şapka
çıkartıp, “pes” demek gerekir… “Sıfır sorunlu” dış politikanın bir şaka olduğu açık seçik
olarak ortaya çıkmıştır…

Uluslararası sözleşmeler, evrensel hukuk ilkeleri ve yerleşik içtihatları çiğneyerek, idare
edilen devlete doğal olarak her türlü sızma olanaklıdır. Kaldı ki, devletin kendini koruma
mekanizması, AKP iktidarları ile tahmin edilenin çok üzerinde zaafa uğratılmıştır. Uyduruk
nedenlerle, kozmik odalara girilmiş, TSK’nın tatbikat planlarının eklemeler yapılarak
iddianameler yaratılmış, devletin istihbarat arşivi “klon”lanıp dışarıya çıkarılmış, elde kalan
arşiv ise silinerek, devlette hafıza bırakılmamıştır. İletişimin alt yapısının en önemli kuruluşu
olan ve hiçbir zaman zarar etmeyen TÜRK TELEKOM’un iki yıllık karı karşılığında
yabancılara satılması, telafi edilemeyecek ilave bir güvenlik zaafı ortaya çıkartmıştır. ABD’nin
yabancı devlet başkanlarını dinlemesi, uydular aracılığı ile ve Telekom hatları üzerinden
gerçekleştirilmektedir. Alman Spiegel dergisinin haberine göre, ABD Ulusal Güvenlik Ajansı’nın
(NSA) 122 devlet ve hükümet başkanı hakkında bilgi topladığına ilişkin yeni bir belge ortaya
çıkmıştır…

Hükümetimiz, siyasi rakiplerini itibarsızlaştırmak için Anayasa referandumunda ve geçen
genel seçimlerde hukuksuz dinlemelerden yararlanmıştır. Erdoğan, başka ülkelerin yurttaşı
olmak için o ülkelerin çıkarlarını korumak üzere yemin etmiş kişilere, kabinesinde görev
vermiştir. Bu dahi devletin bilgi güvenliğini tehlikeye atan önemli bir tedbirsizlik sayılır. Çifte
vatandaş olan bir kişinin, çıkarlarının çatışması halinde, uyruğunda olduğu hangi devleti
koruyacağını kim nereden garanti edebilir ki?..
Şimdi gelelim konuşmanın inkâr edilmeyen içeriğine: Devletin tepesinde yapılan konuşma, tam
bir fecaat
kabul
edilmelidir…
Devleti
yönetenlerin,
teröristlere 2000’i
aşkın
TIR dolusu silah ve mühimmat göndermeleri, hiçbir şekilde kabul edilemez. Bunların parasal
tutarı kim bilir ne kadar eder! Hatalı Suriye politikamız yüzünden, Türkiye’ye sığınan
mültecilere yapılan yardımlar 2,5 milyar doları geçmiştir. Yoksulluk içerisinde kıvranan halkın
paraları, bu şekilde çarçur edilemez…
Genelkurmay’ın Suriye ile savaşmak için kurduğu bin kişilik ordu, 40 bin insanımızın
ölümünden sorumlu terör örgütü PKK’ya karşı acaba neden savaşmaz? Bu özel orduyu
yönetmek üzere, general görevlendirmek TSK’ya yakışıyor mu? Teröristlerle aynı safta savaşan
204

bir Türk generalinin varlığını düşünmek bile istemiyorum. Balyoz ve Ergenekon davalarında
yargılanan komutanlara sormak gerekir. Türkiye’nin kucağında büyütülen İŞID adlı terör
örgütü, Süleyman Şah türbesine saldıracak kadar aptal mıdır? Suriye ve Irak’la savaşmak
durumunda olan bu örgüt, bir de Türkiye’yi başına bela olarak neden salsın? MİT Müsteşarının
“4 adam gönderirim 8 füze attırırım” sözleri, Türkiye Cumhuriyeti’ne yakışıyor mu? Tüm bu
gerçekleri bire bir yaşayan Genelkurmay İkinci Başkanı, TSK’ya “Yıldırım Harekât Mesajı”
nasıl verebilir aklın alacağı bir şey değil… En gizli olması gereken toplantımızda, ABD’liler
“uçuşa yasak bölge planları” dağıtıyorlar… Demek ki CIA içerimizdedir! Bu ülkeyi kim
yönetiyor Allah aşkına? Böyle bir rezillik Cumhuriyet tarihi boyunca hiç yaşanmamıştır…

Başımızda bu kadar iş varken, bir de yolsuzluklar ve hırsızlıklar konusunda tek söz
söylemeyen Diyanet işleri partisi, “Twiter” ve “Youtube” yasaklarını savunuyor… Başkan,
yasakların “hürriyeti kısma” anlamına gelmediği şeklinde saçma sapan hutbeler hazırlayarak
Cuma günleri okutuyor!.. Daha da korkunç olanı, bu Diyanet işleri partisi, Allah’ın evinde
muhalif olan herkesi “gemiyi dipten delmeye çalışanlar” olarak gösterip, siyasete soyunuyor…
Hürriyetin nasıl kısıtlanabileceğini anlamayan bu kurum, demokrasinin olmazsa olmazı olan
karşı görüşü, (muhalefeti) çok görüp, lanetlemekten beter ediyor… Dinin ve dince kutsal
sayılan değerlerin bu kadar aşağılık şekilde istismarı, bir tek bu dönemde yaşanmaktadır…

Böyle bir yönetimi, ne yaptık da hak ettik anlamıyorum!?..
***
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“YA MÜZAKERE YA SAVAŞ”!..
Ordumuz ne zaman teslim alındı?..
Nevruz nedeniyle Diyarbakır’da yapılan törene, bu defa Kandil damgasını vurdu. AKP ile
yola devam mesajı veren Öcalan‘ın mektubunu Sırrı Süreyya Önder okudu.(1) 1 Mektup
yumuşaktı… Kandil’deki en üst düzey yönetici Cemil Bayık ise, görüntülü olarak yaptığı
konuşmasında tehdit savurdu. “Türkiye’nin bölünmesini istemiyorsanız Apo’yu özgürleştirin”
dedi… Aynı şekilde, PKK yöneticilerinden Murat Karayılan, Sterk TV’de: “Apo serbest
bırakılmadıkça silah bırakmayız” demişti… Karayılan bu sözlerini: “Apo talimat verse bile
silah bırakmayız” diyerek iyice pekiştirmiştir. Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı
Kılıçların efendisi Kemal Bey, Tunceli’de yaptığı mitingde: ”Dersim‘den sesleniyorum, ‘Barış
Süreci‘ kimsenin tekelinde değildir. Bu ülkede barış sağlanacaksa bunu yapacak olan parti
CHP’dir. Herkes çok iyi bilsin bunu. Bu ülkede ‘Barış Süreci’ durmaz” diyerek, BOP Eş Başkanı
Erdoğan’ın görevini üzerine aldığını ilan etmiştir. Kılıçdaroğlu’nun, daha önceden “Terör
örgütü ile devlet görüşmez, “akil” adamlardan oluşacak bir komisyon görüşür” diyerek
destek verdiği, “Barış süreci”nin, ülkeyi getirdiği nokta burasıdır!

Zaman gazetesine konuşan Fetullah Gülen de “Kürt Açılımı” konusunda olumlu mesajlar
verdi:”Şimdi bir sulh ve sükun süreci var. Bozmamak lazım.” dedi… Hatta, Erdoğan
hükümetini “anadilde eğitim” konusunda gerekli adımları atmamakla suçladı!.. Cemaat’in
sürekli iktidarda kalacağı göz önünde tutulursa, olası koalisyon ortaklarının daha şimdiden
politikalarını BOP ile uyumlu hale getirmeleri sürpriz değildir!..
Yaşanan gelişmeler, yoruma gerek bırakmayacak kadar açıktır ve herkes safını buna göre
belirlemelidir!.. Atatürk Cumhuriyeti’nin yurtsever bekçileri, seçimlerden hemen sonra,
başlarının çaresine bakmak zorundadır!..

Hiçbir şekilde silah bırakmayacağını açıklayan bir terör örgütü ile barış yapılabilir mi?
Kafasına silah dayalı olan taraf, sadece teslim alınır!.. Bu durumun adının “barış” olarak
konulması sonucu değiştirmez!.. İsteklerini silahla elde eden terör örgütü PKK, Apo’yu serbest
bıraktırdıktan sonra, silahlarını neden bıraksın ki?!..

Ne yazık ki, “Teslim alınmış devlet” algısının oluşmasına en önemli katkıyı Y-CHP
yapmaktadır… Adamlar Suriye’nin Kuzeyi’nde (Rojava’da) üstelik de MİT’le birlikte “kanton”

1

https://www.youtube.com/watch?v=VyxFCNwInWg
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sistemini kurmayı tartışıyorlar, MİT’ten müsteşar yardımcılığı isteyip, Ordu’da “Kürt birimi”
kurmanın peşinde koşuyorlar…(2) 2 Bizimki hala “Barış süreci durmaz” diyerek, süreci
destekliyor ve bölücülerin değirmenine su taşıyor!..
Hükümetin 12 yıllık hasar tespit raporu!..

Hükümetin 12 yıllık hasar tespit raporu yayınlandı. 22 milyar ödeyip, 243 milyar borçlanmışlar.
Dış borcumuz 372 milyar dolara çıkmış…

12 yıllık AKP döneminde, toplam 367 milyar dolar faiz ödenmiş. Dışarıdan alınan borcun
tamamı “faiz lobisi”ne verilmiş ve bu da faiz borcunu kapatmaya yetmemiş! Demek ki AKP 12
yılı, faizcilerine borç ödemekle geçirmiş…

Hükümetin 11 yılda kullandığı para 1 trilyon 697 milyar dolar. Bu miktar AKP’den önceki
42 hükümetin kullandığı paranın iki katından fazladır. Kullanılan paradan halka verilen pay
ise, yok denecek kadar azdır. Bu yüzden kredi kartı borçları 19 kat, tüketici kredileri 109 kat
artmış…

Merkez Bankası’nın rezervleri 4.6 kat arttı, buna karşılık dış borç ve cari açık o kadar fazla arttı
ki, her 100 dolarlık kısa vadeli dış borç ve cari açık için, Merkez Bankası’ndaki para AKP
öncesinde 166 dolar iken, 11 yıl sonunda 67 dolara kadar düşmüş!..
12 yıllık dönemde, İstanbul’un 6,5 kat büyüklüğünde tarım arazisi ekilemez hale geldi. Tarım
ve sanayi çöktü… İşsizlik yüzde 8.3′ten 10.8‘e çıktı. Vatandaşın durumu ise icra dairelerindeki
dosyaların sayısından bellidir: Takipteki dosya sayısı, iki kat artarak 21 milyona ulaştı…
AKP hükümetleri ile, cari açık 104 kat, dış ticaret 2,8 kat, döviz açık pozisyonu 4,6 kat, kısa
vadeli dış borç 8 kat artmıştır. Artış yapılmayan bir tek kalem emekliler ile emekçilerin
maaşlarıdır!.. “Ben icraata bakarım” veya “Bu dönemde iyi işler de yapıldı” diyerek, hükümeti
savunanlara bu karneyi göstermek gerekir!..

Karnenin bir de arka yüzünü okuyalım. Ayakkabı kutuları, yatak odasındaki kasalar
içerisindeki paraları konuşmuyoruz bile. Davutoğlu’na göre, Suriyeliler için harcanan para
2,5
milyar doları aşmış. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı “Kadir Abi”nin 21
gayrimenkulünün değeri ise 60 milyon lira civarında. Zevcesi Özleyiş Hanım, 20 trilyonluk
gayrimenkulü birinci sırayı işgal ediyor. Oğul Mustafa Ömer’inkiler ise, sadece 2 milyon
değerinde… Topbaş ailesine büyük pastadan ne kadar pay düştüğü, mal varlıklarının ne
kadarının dede Topbaş’tan kaldığı ise şimdilik bilinmiyor…
Oyumuzu AKP’yi geriletmek için vereceğiz!..

Yerel seçimlerde en çok zorlanacağımız konu, kime oy vereceğimizdir. Y-CHP’ye oy vermekle,
Kılıçdaroğlu’nun uyguladığı fakat CHP programına taban tabana zıt politikalara da “evet”
demiş olacak mıyız? Hayır! Yerel seçimlerden güçlenerek çıkan Y-CHP’de; SOROSCU, TESEVCİ,
CEMAATCİ ve LİBERAL ekipler daha da güçlenerek iyice kök salacaklar. Bu doğru tespit Bu
şekilde CHP’yi işgalciekiplerin elinden geri almak, imkansız hale gelebilir! AKP’nin yerel
seçimlerde gerilemesi sonucu “erken genel seçim” kararı alınırsa, diyelim ki alındı ve
genel seçimlerde Y-CHP ile Cemaat ittifakı başarılı oldu. Bu durumda, Cemaat’in AKP ile
birlikte yaptığı karşı devrimi geri çevirmek imkansız hale gelmez mi? Aynı şekilde, zaten
yargı ve polisi ele geçiren Cemaat’in, “orduya kumpas yapmak” gibi işlediği pek çok anayasal
suçun hiç birinin hesabı sorulamaz hale gelecektir. Bu “fiili affı” kabul edebili miyiz? Olası bir
Y-CHP Cemaat koalisyonu ile Cemaat, en avantajlı konumunu yakalayıp ve devleti tamamen
ele geçirebilir. Buna karşı bir önlem alınmış mıdır ve nedir? Bilen yok. Beklenen
ortaklıktan tek kazançlı çıkacak tarafın Cemaat olacağı kesindir. Yakın geçmişte; ANAP, DYP ve
DSP’nin başına geldiği gibi bu defa da CHP “siyasi mevta” olarak, siyaset mezarlığına gömülür!..
Kılıçdaroğlu’nun umurunda mı?..
Bu yüzden, yerel seçimlerde oylarımızı AKP’yi geriletmek için CHP, MHP ve İşçi Partisi’nden
2

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/abdullah-ocalan-mitten-kadro-istiyor-h36365.html
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adaylığını koyan ve Atatürkçülüğünden kuşku
duyulmayan
adaylardan en
güçlü
görünenine vermek durumundayız… Y-CHP yöneticilerinin sözlerine bakarak, bölücü PKK’nın
siyasi uzantıları olan BDP ve HDP’ye hiç bir şekilde oy veremeyiz!.. Aksi halde, kullandığımız
oylar “geçersiz” sayılmaktan beter olurlar… Bugün “Oyları bölmeyelim” söyleminin hiç bir
geçerliliği yoktur. Zira asıl bölünme tehlikesi, topraklarımız için söz konusudur!.. Bölünmenin
aktörleri de saklı değil, apaçık ortadadırlar!.. Bu yakın tehlikeye göre, konuşlanmak hayati
önemdedir. Yurtseverliğin gereği de bunu gerektirir!..
Sağduyusunu hiç bir zaman yitirmemiş yazarlardan Mehmet Faraç bile, son yazılarında
“dehşet içindeyim”, “ürküyorum” ifadelerini kullanmıştır… Mustafa Mutlu ise, “kafayı
yemek” üzere olduğunu açıklamıştır… Belli ki, toplum olarak derin bir “depresyon” içerisinden
geçmekteyiz… Bu durumu “Toplumsal cinnet” olarak tanımlayanlar da vardır… Neyse ki,
önümüzde bir yol gösterenimiz vardır: Ulu Önderimiz Atatürk’ün izinden yürüyerek, bu
karanlıklardan çıkabiliriz. Kurtuluş Savaşı yıllarında olduğu gibi yine ülkemize ve halkımıza
kurulan tuzaklardan el birliği ile kurtulabiliriz. Bir tuzaktan kurtulup, diğerine düşmemek
için 24 saat uyanık ve nöbette kalmak zorundayız!..
“Bilinmez”lik üzerine bir yerel seçim!..

AKP çoğunluğuna güvenerek, 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasına bağlı olarak,
görevden alınan 4 bakanı hakkındaki fezlekeleri TBMM’nde okutmamış. Demek ki, AKP
milletvekilleri arkadaşlarının ne ile suçlandığını bilmek istemiyorlar!.. Başbakan bir ilke daha
imzasını attı, sanırım Meclis tarihinde okutulmayan ilk fezlekeler bunlardır. Erdoğan, çok
övüneceği bu meclis faaliyetinin ardından, bu defa da sosyal medyanın en çok kullanılan
sitesi “Twitter”i kapatmış! Anlaşılan 25 Mart’ta yayınlanarak istifasına neden olacağı ileri
sürülen görüntülerin ardındaki gerçeklerin bilinmesini istemiyor!..

Demek ki, yerel seçimlere giderken, sadece RTE’nin söyleyecekleri dinlenecek. Bu nedenle bir tek
onların öğrenilmesi serbest bırakılmış!.. Bu şekilde seçmeninin “en doğru” kararı
vereceğinden emindir!.. Hakaretle eş değerde bir durumla karşı karşıyayız. İyi ki de AKP’nin
seçmeni değiliz!..
Y-CHP’deki derin kimlik bunalımı!..

Siirt’te CHP’den belediye başkan adayı olan Galip Çakmak, Parti Meclisi üyesi Dursun Bulut‘un
seçmenlerine “CHP’ye oy vermiyorsanız BDP‘ye verin” sözünden dolayı adaylıktan çekilmiş!..

New York’ta siyaset bilimi okuyan ve CIA-NED (3) 3 fonlarından destek alan Açık Toplum
Enstitüsü gibiSoros tarafından finanse edilen TESEV gibi kuruluşların faaliyetlerini kuşku ile
karşılamayan Parti Meclisi üyesi, İstanbul Milletvekili Prof. Binnaz Toprak, “Ağrı için oyumuzu
kime verelim” diye soran seçmenine; “Tabii ki, HDP‘ye” yanıtını vererek, o da HDP’nin
desteklenmesini istemiş!..

“Gandi Kemal”in, önceki açıklamaları Cumhurbaşkanı seçimlerinde Abdullah Gül’ün
destekleneceği yönündeydi. Şimdi kararı biraz değişmiş… Yol arkadaşları ile birlikte Cemaat’in
de sıcak baktığı MHP Milletvekili Hacı Meral Akşener‘in destekleneceği konuşuluyor. Emin
olduğumuz tek şey var: O da önemli bir makam için CHP’li birinin, hiç bir zaman aday
gösterilmeyeceği!..
Kılıçdaroğlu, CNN Türk’teki açıklamalarında; PKK’nın Suriye kolu PYD tarafından ilan edilen
“özerklik” için “Rojava’yı (4) 4 iyi görüyoruz, orada duvar örmek yanlış” ifadelerini
kullandıktan sonra, Beşar Esat için “Kendi halkını katleden bir kişiye siz nasıl ‘iyi bir adamdır
3
4

http://en.wikipedia.org/wiki/National_Endowment_for_Democracy

Rojava: Batı Kürdistan, Kuzey ve Kuzey Doğu Suriye’yi ifade ediyor…

http://en.wikipedia.org/wiki/Syrian_Kurdistan
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dersiniz’ ifadesiyle,“17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonu” nedeniyle, zor günler geçiren
RTE’nin ara vermek zorunda kaldığı, BOP’ndeki görevini üzerine almıştır!.. Sterk TV’ye
konuşan PKK liderlerinden Karayılan; “açılım” nedeniyle kazanımları şu şekilde ifade
etmişti:” 1. PKK’ın meşruiyeti arttı, 2. “Kuzey Kürdistan” ve “Rojava” bu süreçten istifade
etti. Yeni devletin adı konuldu ve kamuoyuna benimsetildi”… Yerel seçimler öncesinde,
teröristlere karşı ülkesini savunan Esat’a “katil” demenin ve AKP’nin vatana ihanet etmekle eş
değerde bir suç olan “Açılım”ını sahiplenmenin, CHP’ye ne gibi bir yararı olabilir çok merak
ediyorum. Dikkat çeken bir başka husus Kılıçdaroğlu ile PKK sözcülerinin, Kuzey Doğu Suriye
için kullandığı dilin (Rojava) aynı olmasıdır!..
Yerel seçimler öncesinde CHP’de yaşanan en ciddi sorun; genel başkandan parti meclisi üyelerine
kadar, yönetimde görev alan yabancı unsurların yaptığı bu zevzekçe açıklamalardır. Bu
şekilde partiye verdikleri zarar bir yana, bir de gerçek CHP’lilerin sinirlerini bozmaktadırlar!..
***
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NEKRO(FİL)LER!..
12 yıllık AKP iktidarı, Türk siyasi tarihinde bazı ilklerin yaşandığı dönem olarak anılacaktır.
“Nekrofili” sözcüğünün siyasi terminoloji içerisine sokulması da bunlardan biridir… Başbakan
Erdoğan, 07.11.2012 günü TBMM’nde yaptığı grup konuşmasında; Kılıçdaroğlu’nu “Bahtsız
Bedevi” ye (1) 1 benzettikten sonra, cezaevlerinde süren açlık grevleri nedeniyle, BDP‘lilere de
“Ölümlerden sapkın bir haz alıyorlar” diye beklemedik bir suçlama yöneltmişti. Ardından
“Hepsi nekrofili hastalığına kapılmışlar” teşhisini koymuştu (2) 2…

“Nekrofili” konusu, Mayıs 2011′de Faslı imam Zamzami Abdül Bari‘nin açıklamalarından
(3) 3 sonra, tartışma konusu yapılmıştır… Fas Parlamentosu ve Uluslararası Müslüman Alimler
Birliği kurucu üyesi, aynı zamanda da “Çağdaş Hukuk Araştırmaları Derneği”nin Fas’taki
başkanı olan (4) 4 Zamzami, Mısır’da Amerikancı bir darbe ile iktidara gelen “Müslüman
Kardeşler”e esin kaynağı olmuştur!..
İmam Zamzami’nin, “ölü eşle seks” fetvasından sonra, Mısır’da Mübarek’i devirip, iktidarı
ele geçiren, Başbakan Erdoğan’ın, mitinglerde 4 parmağını havaya kaldırarak destek verdiği
“Müslüman Kardeşler”, “Selefiler” ile birlikte parlamentoda elde ettikleri çoğunluğa güvenerek,
ilk iş olarak evlilik yaşını 14‘e indiren bir yasa çıkartmışlardı. Böylece Mısırlı çocuklarıyatak
odasına atmanın yolunu açmışlardı! Ardından, eşi ölen erkekler için, “veda seksi hakkı”
tanıyan ikinci bir rezil yasayı çıkartarak, iç dünyalarını gözler önüne sermişlerdir!.. (5) 5

17 Aralık Soruşturması ile görevinden alınan, rüşvet ve yolsuzluk batağında çırpındıkça
biraz daha batan, lağım çukurunun tam orta yerinde “başını dik” tutmaya çalışarak öten, eski
başmüzakereci Egemen Bağış, yeniden patronunun gözüne girebilmek için, kaldırım
seviyesinin çok aşağısından mesajlar atarak, Türk halkının sabrını deniyor!.. Bu şekilde,
1

http://www.haber3.com/erdoganin-soyledigi-bahtsiz-bedevi-ne-demek-haberi-1596496h.htm

3

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

2
4
5

http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/11/07/bunlarin-hepsi-nekrofili-hastaligina-kapilmis
http://en.wikipedia.org/wiki/Abdel-Bari_Zamzami

https://www.youtube.com/watch?v=kJRr1LydB8g veya

http://dunya.milliyet.com.tr/oldukten-sonra-cesetle-seks- yasasi
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gündemde kendine bir yer edineceğini sanan bu zavallı adam, “Gezi direnişi” sırasında başına
isabet eden gaz fişeğinin komaya soktuğu ve 269 gün yoğun bakımda yaşam mücadelesi
verdikten sonra, sonsuzluğa uğurlanan 14 yaşındaki çocuk, Berkin Elvan’ın cenazesine
katılanları, “terörün bitmesinden rahatsız olan” ve bu yüzden “Çözüm sürecini hedef alan”
nekrofiller (ölü seviciler) olarak suçluyor!.. Egemen Bağış, ülkeyi parçalama planı olduğu
tartışma götürmeyen “açılım sürecine” karşı olan yurtseverleri, topluca “ölü seviciler”
olarak nitelendirmiştir!.. ABD’nin çıkarlarını korumaya yemin etmiş ve bu şekilde ABD
vatandaşlığını kazanmış bu sefil, aynı zamanda Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı’nın
yeminli tercümanı (Türkiye Büyükelçiliği’nin değil ama), ABD’nin pek güvenilir adamıdır.
Egemen Bağış, bu iğrenç sözleri ile Başbakanının gözüne ne kadar girdi bilemeyiz tabi… Ama
“nekrofili” suçlaması ile Türk halkının gözünde layık olduğu yere, elbette kayıt edilmiştir!..
***

Başbakan Erdoğan, Berkin’in ölümü üzerine, kendisine sorulan “Döviz etkilenir mi?”
sorusuna; “Etkilenmez. Türkiye bunları aştı” yanıtını vermiştir. Demek ki, Başbakanın gözünde
14 yaşındaki bir çocuğun ölümü, dövize olan etkisi kadarmış!.. Erdoğan’ın bu açıklaması ile
ayakkabı kutularında, yatak odalarında ve kasalarında döviz saklayan bakan çocuklarının,
yüreğine su serpilmiştir!.. Başbakan, oyun çağındaki Berkin’in mezarına, annesinin çocuğu öteki
dünyada “oyun oynasın” diye attığı misketlere deanlam verememiş, güya, güvenlik
kuvvetlerine sapan ile bilye atmış gibi bir yalan uydurarak, arkasına sığınmıştır. Masum bir
çocuğu “terörist” olarak mahkum etmeye çalışarak, gözü yaşlı, yüreği kanatılmış, mazlum
bir annenin ahını almıştır!.. Başbakan Erdoğan, bu talihsiz açıklaması ile tamamen insanca olan
ve duygu yüklü bir davranışı, anlamayarak Necmettin Bilal’in babası olduğunu kanıtlamıştır!..

Başbakan Erdoğan ile aklı bir karış havadaki eski Bakanı Bağış, “Çözüm Süreci”ni destekleyen,
daha düne kadar yol arkadaşları olan “akil kadın”, Sezen Aksu’nun: “Soğukkanlılığını,
muhakeme yetisini kaybetmiş bir kibir, iktidar ve güç zehirlenmesinden doğan bir vicdan
tutulması Berkin’i de aldı” şeklindeki doğru teşhisini dahi duymazdan gelmişlerdir…
Dolayısıyla Egemen Bağış’ın “nekrofili” sözlerinin muhatapları arasında Minik Serçe de yerini
almıştır!…
***

Başbakan Erdoğan, Siirt konuşmasında; Kürtlerin gözünün içerisine baka baka, şu soruları
sormuştur: ”Ne yaptım, adam mı öldürdüm? Bir şeyler mi çaldım?.. “
“Polise emri ben verdim” (6) 6 diye övünen Başbakan Erdoğan, polisin attığı gaz fişeği ya da
polis veya jandarma tarafından açılan ateş sonucu vurularak -veya başka şekilde- yaşamını
yitiren; (Berkin Elvan, Hasan Fırat Gedik, Ahmet Atakan, Ali İsmail Korkmaz, Ethem Sarısülük,
Abdullah Cömert, Mehmet Ayvalıtaş, Medeni Yıldırım ve Mustafa Sarı’nın) ölümlerinden ve
gözü kör olanların sakat kalmasından doğrudan sorumludur!..

Aynı şekilde, istifa eden 4 bakanının evlerinde bulunan paralar ile Necmettin Bilal’in
“sıfırlayamadığı” avroların nereden ve nasıl kazanıldığını da tek tek açıklamak zorundadır…

Ancak o zaman, başı dik, alnı açık bir şekilde yukarıdaki soruları sorabilir… “Başı dik”
deyince, sosyal medyada görüp pek beğendiğim bir paylaşım aklıma geldi… “Gezi zekalı”
çocuklardan birinin paylaştığı kesindir. Başbakan üzerine alınmasın sakın. Paylaşım şöyle:
İki ayağı b.kta iken, başı dik olan vebağırabilen tek yaratık horozdur!?..
***

İktidarın horozları, MEB’nın sözüm ona müfettişleri de yaşanmakta olan sürece katkılarını
sundular. Adana ve Mersin’de okul ve yurtları dolaşarak öğrencilere, “Erdoğan’ı mı yoksa
Atatürk’ü mü seviyorsunuz” sorusunu yöneltmişler. Milli eğitim teşkilatında odacı bile

6

http://www.radikal.com.tr/turkiye/polise_emri_ben_verdim-1138828
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olamayacak bu adamlar müfettiş yapılırsa, sorulacak sorular da elbette kendi zeka düzeyleri
ile sınırlı kalacak. Atatürk; ülkeyi düşman işgalinden kurtarıp, Cumhuriyeti kuran 20. yüzyılın
eşsiz lideridir ve bütün dünya onu bu yönüyle tartışmasız olarak kabul eder, Erdoğan ise,
ABD’nin modası geçmiş BOP’nin deliğe süpürülmek üzere ayrılmışeşbaşkanıdır. Müfettişlere
hatırlatırım. Müfettişler, anaokulu çocuklarına, “Ayakkabı kutusu ile ilgili konuşan
öğretmeniniz var mı?” diye de sormuşlar… Asıl tuhaf soruları cinsel yaşama dairmiş: “Annebaban ayrı mı, annenin sevgilisi

var mı?” Molla Zamzami gibi MEB Müfettişlerinin de aklı fikri bacak aralarında!.. Eşinden ayrılan
bir kadının, aylığının yetip yetmediği, yaşamını tek başına sürdürüp sürdüremediğini soracak
yerde, sevgilisinin olup olmadığının, üstelik de çocuğuna sorulması, Milli Eğitim Bakanlığı’nın
meselesi midir?..
Nekro(fil)ler ve horozlar kimlerdir acaba?..

***
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“SANA SEVDANIN YOLLARI…”
*Çalıyorlar ama iş de yapıyorlar!?…

*Ben yapılan hizmetlere bakarım: Marmaray’ı kim yapmış, 3. Boğaz Köprüsü ve
bölünmüş yollar kimin eseri?
*Çalıyorsa beni çalıyor, size ne!!!
*Oy verecek başka parti mi var?!..
*Muhalefet bugüne kadar ne yaptı?.
*Hiç iyi bir iş yapmadılar mı? Onları anlatsanıza!..
BU KALİTEDE SORU VE YARGILAR UZAYIP GİDİYOR…

Gelin sizinle başka bir alemde ve biraz da ayaklarımız yerde gezinelim:

YEREL SEÇİMLERDE OYLARIMIZI AKP‘YE VERMEDEN ÖNCE; 5. CUMHURBAŞKANIMIZ
CEVDET SUNAY‘IN İLÇESİNDE VE KÖYÜ ATAKÖY’DE YAŞAMDAN KÜÇÜK KÜÇÜK KESİTLER…
Ataköy’den başlıyoruz;

1940‘da 1 ilkokulu ve 1 camisi olan“Ata” köyümüz, 1955 yılında belediye olmuştur.(1) 1 O
tarihten bu yana, belediyemiz belde sakinlerine yapacakları bütün duyurularını hoparlör
aracılığı ile yapmışlardır… O yılların en medeni aracı hoparlördü…

Aradan 59 yıl geçmiş, 2014 yılına gelmişiz,fakat bir ilkokulumuz bile yoktur. Bunu bir yere
not edelim. Buna karşılık -cemaatsiz- cami sayımız 7′ye çıkartılmıştır. Öğünmek gibi olmasın
bir de Kur’an Kursumuz vardır. Camilerimizin her birinde, 1′er imam ve sesi güzel olmayan
1’erde müezzin görev yapmaktadır. Pek tabii ki, bizim bu duruma itirazımız olamaz,yoktur da…
Hoparlör sayımız 7+1 olmuştur…

7+1 ‘den kastettiğim:Köyümüzde 5 vakit ezanın hoparlörlerden okunmakta olduğudur… Başka
bir ifade ile, 59 yılda belediyemizin hoparlörlerine 7 adet daha ilave edilmiştir…
Biz Ataköylüler olarak şükrümüzü biliyoruz!..

1

http://www.caykaraatakoy.bel.tr/
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Beldemizin yüz ölçümü tam olarak ne kadardır bilmiyorum, diyelim ki 500 veya 1500
dönümdür. O kadardır yani… Bu kadar bir alanda yüksek sesle bağırsanız köyün öteki
ucundaki rahatlıkla duyulabilir! Düşünün ki, bir kaç saniye aralıklarla okunan vakit namazları
sürekli birbirine karışıyor, Ezan seslerine yazın çakallar, kışın eski muhtarın köpeği eşlik
eder… (Mizah yapmaya çalışmıyorum. bu anlattığım gerçektir…)
Ortaya çıkan gürültü kirliliğinden şikâyet edecek değilim, ben de alıştım. Yıllar önce bu konu ile
ilgili (ilk) şikâyeti, Kaymakamlığa ve Müftülüğe ben yapmıştım. Tek merkezden güzel sesli
bir müezzinin ezan okumasını istemiştim. Belde sakinlerinin “ezana karşı olmak“gibi
saçma gerekçelerle dile getiremedikleri bu yakınmayı onlar adına ben dile getirmiştim.

Dinleyen olmadı bizi tabi… O günden beri, yönetmeliğe rağmen, gürültü kirliliği artarak
devam etmiştir…
Çevre kirliği ve doğanın katledilmesine (HES’ler, taş ocakları v.s.) karşı duyarsızlıktan -ve iş
birlikçilikten- söz bile etmeyeceğim…
Onlara girip de konuyu dağıtmayalım…

Ben bugün, çevre konularını gündeme getirmek niyetinde değilim. Asıl söylemek istediğim; bu
nasıl bir belediyecilik anlayışıdır ki, (tamir veya bakım nedeniyle) planlı olarak yapılacak olan
su kesintilerinden bile, belde sakinlerini haberdar etmeyi akıl edememektedir!..
Yarım saat önceden, o “masum” hoparlörlerden su kesintisi yapılacağını duyursalar, insanlar
kaplarına biraz su koyar ve taharet için teyemmüm yapmak zorunda kalmazlardı?..

Belediyesinin kapatılmasına sevinen belde sakini olur mu hiç? Olur tabi…Ataköy beldesinin
sakinleri, bu dönem belediye “hizmetleri”nden o derece memnun (!) olmuşlar ki, 59 yıllık
belediyelerinin kapatılmasına ve köylerinin Çaykara İlçesi’ne mahalle olarak bağlanmasına
dahi sevinmişlerdir!…

Bu trajikomik durumu komşularına reva görenler, hiç kuşku yok ki, akla ve mantığa
sığmayacak ölçülerde hala AKP’ye destek isteyen Ataköylü hemşerilerimizdir!…
Böylesine acıklı durumlar
BULDUM” derlermiş…

için

eski

Türk

filmlerinde:”KENDİM

ETTİM

KENDİM

Komşu köylüler, 12 yıllık AKP iktidarında dişe dokunur bir hizmet alamayan Ataköylüler için,
haklı olarak şu yakıştırmayı yapmışlardır: Güya AKP’liler oy istemek için köye geldiklerinde,
belde sakinleri kendilerini en iyi şekilde temsil edecek olanları takdim ettikten sonra,”Aynı
yolun yolcusuyuz” şarkısı eşliğinde “Bu köyden AKP’den başka parti oy alamaz” diyerek “Bir
dahaki sefere yüzde 100 olacağız inşallah” diyerek, güvence bile vermişlerdi. Ne var ki, son
seçimlerde AKP’ye destek ancak yüzde 75′lerde kalınca, parti yöneticileri çok kızmışlar…
Köyün ileri gelenlerine: “Hani ne oldu, söz verdiğiniz yüzde yüz desteği tutturamadınız”
diye sitemde bulunmuşlardır…Ve ceza olarak da hizmetlerden yararlandırmadılar bizi tabi!…
İnşallah bu seçimlerde desteği yüzde 100′e çıkartacağız!.. Bu nedenle Ataköylü AKP’liler
olarak çat kapı evlere girip çıkıyoruz. Partimize oy toplamaya başladık, bu defa başaracağız
İnşallah!?…
Anlayacağınız Ataköyümüz, 12 yılda AKP’ye desteğini, söz verdiği gibi yüzde 75’ten (2) 2
yüzde 100’e çıkartamadığı ele geçirilmiş “paralel devlet” tarafından cezalandırılmıştır…
“Devlet” de haklı, tutamayacağımız sözü vermeyecektik!..

Siyasette söz verilmez, fikirlerin ve inançların (dini inançların değil tabi) gereği yerine
getirilirmiş, nereden bilebilirdik!?..
Benzer durum Çaykara’nın bütün köyleri için de geçerlidir… Lakin ilçe merkezinde

2

http://www.yerelnet.org.tr/belediyeler/belediye.php?belediyeid=126977
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yaşananlar biraz daha göze batacak şekildedir:
Diğer köyleri geçip doğruca ilçeye geliyoruz:

AKP’nin 12 yıllık iktidarında -oydan başka- Çaykara’dan alınanları biliyor musunuz?..
SAYIYORUM:
*İlçe’de 3 banka (Ziraat Bankası, İş Bankası ve Halkbank) varken, ikisi kapatılmış, emekli
maaşlarını ödemek için sadece Ziraat Bankası bırakılmıştır…
*İlçemizde bir mezbaha vardı onu da hayvan sevgisinden (!) olsa gerek, yıktılar…
*Düğün salonunu bir yandaşa sattılar…
*Fiskobirlik’i kapattılar…

*Tarım-Kredi Kooperatifi sizlere ömür, oda yok şimdi…
*Askerlik Şubesi’ni Of’a taşıdılar…

*Devlet hastanesini sağlık ocağına dönüştürüp, kuşa çevirdiler…
*Türk-Telekom’u Of’a götürdüler…

(Oradan da Lübnan’a gitti, çok şükür! Şimdi başbakan ve oğlu Bilal dahil herkes dinleniyor
tabi!?)
*Kadastro Mahkemesi’ni kapattılar…

*Elektrik hizmetlerini Çoruh Elektrik şirketine sattıktan sonra, TEK’in beldelerdeki hizmet
binalarını da kapattılar… Şebekelerin yenilenmemesi ve bakımsızlık yüzünden elektrik
kesintileri o derece arttı ki, aboneler tamir için günlerce beklemek zorunda kalıyorlar…
*Bu dönem de Çaykara’nın imtiyazlı
mahallesi
Kadahor’da
yapılan
nedense ruhsattan muaf tutulmuşlar. Diğerlerine cezalar adeta yağdırılıyor…

binalar

*Çaykara Belediyesi’nin başka da bir tek icraatı yokmuş!..(Var diyen buradan ekleme
yapabilir, yeterince yerimiz var…)
Vaziyet böyle iken:

ÇAYKARALILAR AKP’Yİ BİR DÖNEM DAHA İKTİDAR YAPMAK İÇİN ADETA YIRTINIYORLAR!..
Onlardan ayrılamam, o yüzden ben de oyumu açıktan ; AKP’ye atıyorum!..

***

215

GÜNDEM SEÇİMLER DEĞİL
Başbakan, Cemaat hakkında 30 Mart yerel seçimlerinden sonra; casusluk yapmak, örgüt
kurmak ve vatana ihanet suçlamaları ile dava açılması için düğmeye basacakmış!.. Anlaşılan
Başbakan, Ergenekon ve Balyoz gibi davaların tüm sorumluluğunu Cemaat üzerine yıkmaya
çalışacak. Pensilvanya’da ikamet eden eski ortağı, bakalım nasıl bir karşı hamle yapacak. O
zaman kim ak kim kara daha iyi göreceğiz…

26. Genelkurmay Başkanımız İlker Başbuğ’un tahliye edilmesinden sonra Başbakanın söylediği
şu sözleri çok önemlidir: “Balyoz davasını alelacele hallettiler. Ergenekon’da halen gerekçeli
karar hazırlanmadı. Burada bir katakulli olduğu çok açık. Bu davalarda haksızlığa uğrayan
insanlar var. Bütün bu davalarda intikam hissiyle hareket ettiler. Kısaca paralel yapı bu
davalarda görevini icra etti”.
Başbakana göre Cemaat “özel görevli” ve görevini icra etmiş!.. Fetullahcılar demek ki, din ve
Allah edebiyatı ile ABD adına hayati öneme sahip işler görmüşler!.. Yurt dışında iyi
yetiştirilmiş elemanları vardı!..

Cemaat’in tüm mensupları yargılanmalıdır!.. Y-CHP ile yerel seçim ittifakları onları kurtaramaz.
Bu ittifaka kapıları açan ve Cemaat’i korumak üzere kolları sıvayan Y- CHP yöneticileri de
yaptıklarının hesabını mutlaka vereceklerdir!.. Cemaat’i içerisine alarak gerçekleşecek olan bir
iktidar asla ve asla CHP’nin iktidarı olamaz!.. Kurumsal olarak CHP’yi kullandırarak Cemaat’in
devletin içine iyice yerleşmesi sonucunu doğurur. Davul CHP’nin boynunda olur, tokmak
Cemaat’in elinde!.. Bu gerçeği yakın geçmişte yaşadığımız acı deneyimlerden biliyoruz…

Acaba Balyoz ve Ergenekon davalarında gerekçeli karar 7 aydır neden yazılamıyor? Bu
gidişle hiçbir zaman yazılamayacak da! Zira kararın dayandığı temel kanıt, sahteliği TÜBİTAK
tarafından da onaylanan 51 numaralı “hardisk” idi… O sahte belgeleri hazırlayanlar kimlerdi
ve bu adamlar şimdi kimlerin kollarındadır? Bu sorunun yanıtını arayacağız.
Sahte kanıtlara göre, kanaatini oluşturan mahkeme, şimdi gerekçesini hangi kanıtlara
dayandıracak? Gerekçe yazma işine girişen her kim olursa olsun rezil olacağı kesin ve
hukukçuluğu tartışılacak… Bu nedenle, o karara gerekçeyi yazmayı kolay kolay kimse göze
alamaz. Göreceksiniz gerekçeyi yazmak zorunda bırakılacak olan yargıçlar, öyle bir gerekçe
yazacaklar ki, o gerekçe hem yeniden yargılama sebebi olacak, hem de bütün davaların beraatla
sonuçlanmasında kullanılacak!.. Çünkü başka yolları kalmamış. Kararın gerekçesini dosyadaki
diğer kanıtlara dayandırmaları da imkânsızdır. Zira onlar da aynı sakatlıkla maluldür.
Dolayısıyla hukuki yoldan bir tek çözüm kalıyor ortada; o da yeniden yargılanma yapmaktır…
Zaten işler de oraya doğru gidiyor ve bu yola girilmesi için pek çok sebep var…
Başbakan Erdoğan, “paralel yapı” dediği Cemaat’in, kanıtlara dayanarak değil, “intikam
hisleri” ile hareket edilerek mahkûmiyet kararı verdiğini söylüyor. Sadece bu sözcükten yola
çıkarak bileyargılamanın yenilenmesi istenebilir… Bu sözleri söyleyen kişi, hala yürütmenin
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başındadır. Devletin gizli ya da açık kanıt toplama yeteneğine sahip bütün birimleri ona
bağlıdır ve sürekli kendisine bilgi taşımaktadırlar. Başbakan bu davaların savcısı olduğunu
söyleyecek kadar ileri giderken de aynı bilgi kaynaklarına sahipti. Devletin kurumlarının, o
gün kendisini “aldatmış” olması gerekir ki, bugün davaların tümünü “orduya kumpas”
olarak niteleyebilmektedir…
“Aldatılmış olmak” Erdoğan’ın sarılabileceği yegâne
savunmasıdır. Başbakanı aldatan devletin kurumları, acaba hangi devlete hizmet
etmekteydiler? Bu sorunun yanıtı; ilişkilerinden ve sığındıkları ülkeden bellidir. Buna
rağmen, yine de açılacak olan “casusluk” davası bütün bu gerçekleri ortaya çıkartacaktır… Bu
bakımdan o dava oldukça önemlidir!..

11 yıllık koalisyon ortağının casusluk yaptığı sonucuna ulaşan Başbakan’ın, 30 Mart yerel
seçim sonuçlarını beklemesi gerekmiyor. Öte yandan Cumhuriyet Savcıları, Başbakanın bu
yöndeki açıklamalarından yola çıkarak, re’sen soruşturmayı başlatmak zorundadırlar. Yay
gerilmiş, ok atılmıştır bir kere. Artık geriye alınamaz. Başka bir ifadeyle, suç ihbarı en yetkili
ağızlardan yapılmıştır. Hiçbir savcı, soruşturmayı geciktirme hak ve yetkisine sahip değildir.
Gecikilen zaman içerisinde delilleri karartma ve kaçma olaylarının tümü gerçekleşebilir.
Bunun da anlamı; o ağır suçları işleyenlere yardım etmek ve kaçmalarına olanak sağlamaktır.
Bu ise başka bir suç işlemek anlamına gelmektedir.. Bu noktada, Başbakanın 30 Mart’ın
beklenmesini söylemesi kabul edilemez ve aynı suçu işlemesi anlamına gelmektedir…

Başbakan, hakkında CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun söyledikleri ile yardımcısı Sezgin
Tanrıkulu’nun soru önergesinde ileri sürdüğü hususlar oldukça önemlidir. Kılıçdaroğlu’na
göre, Başbakan yerel seçim yenilgisini aldıktan sonra, yurtdışına kaçacakmış! Büyük
olasılıkla, Kılıçdaroğlu bu iddiasını, yardımcısı Sezgin Tanrıkulu’nun soru önergesinde
sözünü ettiği hazırlıklara bağlamıştır. Ona göre, güya Başbakan kendisi ve ailesi için
Malezya’dan sığınma hakkı istemiştir. Çalık Holding binasında tutulan dolar ve avrolar, kaçış
için düzenlenmiş Uzakdoğu gezisi için ayarlanan uçağa taşınmışlardır bile. Medical Park
hastanelerinin Carly (varlık yönetimi şirketi) tarafından sahip olunan yüzde 40 hisseleri de
Malezyalılara (Turkven Özel Yatırım Fonu) satılmıştır… Söylenenler ne kadar doğrudur yaşayarak
öğreneceğiz!..

Bütün bu gelişmeler bir yana, ortada bir gerçek vardır. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde
TSK’yı etkisizleştirmek kapsamında donanmayı görev yapamaz hale getirmek için düzenlenen
kumpasa bağlı olarak, esir alınan yurtsever komutanlar, görevlerinden uzaklaştırılmış olmakla,
ülkemiz için ciddi bir güvenlik zafiyeti yaratılmıştır. Bu son günlerde Montrö Boğazlar
Sözleşmesi’ne aykırı olarak Karadeniz’de dolaşan ABD istihbarat ve savaş gemileri bu
saptamaya açık kanıttır. Bu yüzden çok hızlı bir şekilde, yeniden yargılamalar başlamalıdır.
Beraatla sonuçlanacağı kesin olan yeniden yargılamalardan sonra, haksız şekilde görevlerinden
alınan komutanlar, eski görevlerinin başına mutlaka gönderilmelidir. Başka bir ifade ile
tutuklulukta geçen 5 yılı aşkın süre, yasal düzenleme ile hiç yaşanmamış hale
getirilmelidir… Belki o zaman kahramanlar devleti affedebilirler. Kahramanların ömürlerinden
alınan 5-6 yıllık bir sürenin yarattığı tahribat, kısmen de olsa, ancak itibar ve görevlerinin iadesi
ile gerçekleştirilebilir…
“Genel af” asla çözüm olarak ileri sürülüp savunulmamalıdır. Genel af ile, af çıkacağına
güvenerek hırsızlık yapanlar, devleti soyup soğana çevirenler ve topraklarımız üzerinde ayrı
bir devlet kurma hayalleri kuranlar da kurtulabilirler!.. Bu nedenle çözüm yeniden
yargılanmalarda aranmalıdır… Bunun için de tüm koşullar hazırdır!..
Yeter ki, küçük hesaplar uğruna Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu’nun gösterdiği
yoldan sapılmamış olsun. Feyzioğlu’nun çözüm önerisi ile hem yaralar sarılabilir hem de
ülkede yeniden barış tesis edilebilir…

***
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ALDATILDIK!..
Başbakan Erdoğan Avrupa Birliği yetkililerini aldatmış, öyle diyorlar!.. Başbakan Erdoğan’ı da
Cemaat aldatmış!…
Cemaat’i aldatan büyük olasılıkla Obama’dır…

Ergenekon davasına bakan hâkim ve savcıları ise, soruşturmalarda görev alan F Tipi polisler
aldatmışlar…

Aldatılamayanlar da var elbette; onlar AKP’ye koşulsuz destek veren yığınlar!.. Bu aşamada
“aldatıldık” demek bir tek onlara yasak!..

Başbakan Erdoğan, oğlu Bilal ile arasında geçen konuşma “tape”lerinin sızdırılmasından sonra,
en acımasız şekilde:“Aldatıldık, gerçekten safmışız” diyerek, yine mağduriyet edebiyatına
sarılmış. Din duygularına ek olarak, merhamet duygularını da sonuna kadar sömüreceği
kesin!.. Oğlunun evinde bir oda dolusu para olan bir baba, üstelik de Başbakan iken, hala
yoksul halka, kendini acındırmak istiyor…11 yıldır ne istedilerse verdiği ortağı Cemaat’in,
kendisine ihanet ettiğinden yakınıyor hala… Meğer, kendi elleriyle teslim ettiği devletin
kurumlarından; bakanlarının ve kendinin, çocukları ile yaptığı telefon konuşmalarını
dinlemişler!.. Cemaat’in yaptığı ortaklıkla bağdaşmaz elbette; yasa dışı ve terbiyesizce…
Başbakan önce onlara yapılması gerekeni yapsın da görelim, mağduriyetlerini ondan sonra
dinleyeceğiz!..
Başbakan, yalanla(ya)madığı o konuşmalarda geçen milyarlarca liraların, yatak odalarındaki
kasalarda, ayakkabı kutularında ve odalarda ne aradığını da anlatsın bize… Ecevit’in
vaktiyle çıkardığı ve 2003’te yürürlüğe girecek olan “nereden buldun” yasasına, vaktiyle en
hararetli karşı çıkan Erdoğan’dı… İktidar olanağını eline geçirir geçirmez, ilk işi bu yasanın
yürürlüğe girmesini engellemek olmuştur. Acaba neden? Demek ki, ileride ne yapacağı
inceden inceye planlamıştı. Başbakan Erdoğan, mağduriyetlerine geçmeden önce,
başbakanlığa seçilmeden önceki, yırtık ayakkabılı durumu ile şimdiki malvarlığı arasındaki
korkunç farkı, açıklamak zorundadır!.. Gerisi masaldır bize…

Kendi söylediği kadar “saf” olan bir adam,
sınırında kıvranırken, neler yaptı da dünyanın
anlatmalıdır!.. Paraları için torunları sevinsin, eğer
başarabildiyse kendisini kutlayacağız. En azından
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halkı borç içerisinde yoksulluk ve açlık
en zengin başbakanı oldu, bize de
yasal yollardan bu kadar zengin olmayı
zengin olmanın yollarının bir kısmını,

kendisini kayıtsız, koşulsuz destekleyen saf halkı ile paylaşmasını bekleriz!..

Bu aşamada Erdoğan’ın “aldatıldık” yalanına dileyenler inanabilirler!.. Ama çok iyi bildiğimiz
bir şey var ki, o da kurumların kolay kolay aldatılamayacağıdır. Çünkü devlet kurumlarının
duyguları yoktur. Kurumlar, heyecanlanmazlar ve hisleri ile iş yapamazlar. Onlar, hizmetlerini
yasalara ve kurallara göre yürütürler. Bu nedenle hukuka uygun hareket eden kurumları
aldatmak, mümkün olamaz!.. Ancak o zaman çağdaş değerlere ve yasalara uygun hareket
eden devler adamları, “hukukun üstünlüğüne saygılı” kabul edilirler… Yasaları hiçe sayıp,
keyfi hareket edenler, günü gelir halkı da kandırabilirler!.. “Muz Cumhuriyeti” deyimi, böyle
devletler için kullanılır… Dolayısıyla, Başbakanın; “aldatıldık” itirafından, devletin kurallarla
değil, duygularla yönetildiği sonucunu çıkartılabilir!..

Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu yetkilileri bile, AKP hükümeti tarafından
“aldatıldıklarını” söylemişler… CHP milletvekilleri Loğoğlu ve Türmen, 17 Aralık’taki yolsuzluk
ve rüşvet operasyonundan bu yana, kendilerini korumak bakımından, hükümetin attığı
adımların nasıl değerlendirildiğini incelediler. Avrupalı yetkililer, özellikle de Genişlemeden
Sorumlu Komiser Füle; hükümetin “HSK’yı dondurduk” demesine rağmen, yasayı
geçirmekle kandırıldıkları mesajını vermiştir!..
Hükümet de Cemaat’in, devlet içerisinde “paralel devlet” kurarak 7000 kişiyi dinlediğini ve
kendilerini kandırdıklarından yakınıyor mu?.. Anlayacağınız, bu dönem işler, kandıran
kandırana yürüyor!..

Erdoğan’ın “paralel yapı” dediği bir aldatmacadır, yalın gerçeği alalamadır sadece.
Türkiye’nin içişlerine asıl doğrudan müdahale eden ABD’dir. Bu denklemde Cemaat, ABD’ye
“hizmet” etmeyi taahhüt etmiş bir piyondur sadece. Tıpkı Erdoğan ve yol arkadaşları gibi… Her
iki taraf da Obama’nın avucunun içerisindedirler!.. ABD’nin çıkarları gerektirdiğinde, birinden
birini her zaman feda edebilir. Yerine yedeğini çağırır elbette!.. Bu iş bu kadar basittir işte!..

Seçimlerden önce, Erdoğan için dinlenme işi hayati öneme sahiptir. Türk halkı için öyle değildir
ne yazık ki. Zira bütün dünyayı dinleyen ve kendi ellerimizle en mahrem (kozmik) odalarımıza
girmesine izin verdiğimiz ABD, Türkiye’yi atlayacak değildi herhalde. Geçen aylarda dünya
kamuoyunu şaşkına çeviren Almanya Başbakanı Merkel ile adı açıklanmayan 35 dünya
liderinin, Pentagon tarafından dinlendiğini ne tez unuttunuz? Obama hazretleri, The Guardian
gazetesinin sorusuna: ”Bir daha dinlemeyeceğiz!..” dememiş miydi?..
***

Başka bir ülkeyi dinlemek “casusluk” faaliyetidir. Bu gerçeğin altını çizelim. Peki, AKP
hükümetleri döneminde; son derece ağır ve itibar kırıcı olan “vatana ihaneti” suç
olmaktan neden çıkartmışlardır? Gerçekte bu suçu işleyenler, işgal sırasında düşman askeri ile
kol kola girip, kendi halkını ispiyonlayanlar gibi lanetlidirler… Halkın “casus” dediği onursuz
kişiler, suçları kanıtlandığında insan içerisine bile çıkamazlar!.. Bu tespiti de bir köşeye not
edelim…

Dinleme skandalıyla Cemaat’in TÜBİTAK ayağı da ortaya çıkmıştır. AKP’nin iktidara
gelmesinden kısa süre sonra, CIA’nın kucağında yetişen Fetullahcılar, haksız yere
tutuklanan ve tehditle TÜBİTAK’tan ayrılmak zorunda bırakılan uzmanların yerlerini aldılar.
İlk yaptıkları iş; devletin gizli görüşmelerinin yapıldığı MİLCEP K1 yazılımına müdahale
ederek, İngiltere ve ABD için “güvenlik açığı” oluşturmak olmuştur… Bu şekilde, devletin
dinlenilmez telefonlarını dinlenilir hale getirdiler!.. Kısaca, düşmanlarımızın bin bir zahmetle
yapacağı dinlemeler, düşmana açık hale getirilmiştir!.. Demek ki, “vatana ihaneti” suç olmaktan
çıkaranlar, bugünleri öngörmüşlerdi!.. Artık, düşmanlarımız, T.C kimliği taşıyan adamları
aracılığı ile devletin kurumlarında faaliyet gösteriyorlar… Yaptıkları casusluk işi için, bir de
Türk halkı kendilerine maaş ödemektedir!.. Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesindeki habere
göre; Cemaat, çantada kolayca taşınabilen 14 adet ortam dinleme cihazı satın alarak
Türkiye’ye sokmuştur!.. Neden devlet değil de Cemaat acaba?..

Sonunda Bilim ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, sızdırılan “tape”ler konusunda bakanlığın fikrini
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açıklamıştır. Fikri: Ses kayıtlarının teknik incelemeyi gerektirmeyecek kadar açık montaj
olduğunu hissetmişmiş!.. Gördüğünüz gibi Teknoloji Bakanı, teknik inceleme istemiyor.
Uzmanlara da danışmıyor bu konuda. Ohislerine güveniyor sadece ve doğruca sonuca
gidiyor!.. İyi de o zaman ne diye TÜBİTAK’ta bu işle görevli 5 “kripto” yazılımcısını
görevinden aldınız?.. O çok güvendiğin hislerine göre, “tape”ler “montaj” ise, görevden almadan
önce, devletin memurlarının bu işte suçları olduğunu ispatlamanız gerekmez mi?..

Erdoğan’ın sesi, “Bu alçaklar devletin ‘kriptolu’ telefonlarını da dinlemişler” diye arşa çıkıyor.
Başbakan bu sözleri oğluna verdiği “Bilal paraları sıfırla” talimatının dinlenmesi üzerine
etmiştir. Zaten konuşmayı inkar da etmiyor şimdi!.. Hükümetin anayasacısı Burhan Kuzu; bu
ses kayıtları için “Ses kayıtlarınadoğru olsa bile inanan yok” diyormuş!.. Doğru olan bir şeye
inanmayan halk olabilir mi? Bu nasıl bir bakış açısıdır? Bir milletvekili, kendini seçen halkı bu
kadar küçümseyebilir mi? Hükümet yalakası romancıEmine Şenlikoğlu; “Kaset doğru olsa ne
derdin?” sorusuna, “Derdim ki, dindarlar zekâtını yoksullara ulaştırmak için Başbakana
vermişler.” Emine, Başbakanın yerine yalan uydurmak sana mı kalmış? Hükümetin koşulsuz
destekçisi olan gazeteci Fehmi Koru ise, ses kayıtlarının montaj olmadığı ispatlansa dahi
inanmayacağını söyledikten sonra,”Tayyip Erdoğan, gibi biri harama el uzatmaz;
diyelim Şeytan’a uydu, onun gibi biri, günahına çoluğunu çocuğunu ortak etmez” diyerek,
AKP tabanının duygularına dört dörtlük tercüman olmuştur!.. Sözcüleri, AKP tabanının hislerini,
bu cümlelerle dile getirmiştir!.. Bu gerçeği görmek ve ona göre hareket etmek zorundayız!..
***

Ancak erdemli insanlar özeleştiri yapabilirler… Bunun için; önce okuma yazma bilme, sonra
okuduğunu anlayabilecek kadar akıllı olmak gerekir… “Aldatıldık” deme yerine, “biz hata
yaptık” diyebilmek, erdemli insanların işidir!.. “En büyük hatayı yap ama en küçük hatayı
savunma!” dememiş mi büyüklerimiz?.. Tersini yapmak için ne sebebimiz olabilir?..

İstismar edilmek suretiyle sömürülmek, “aşırı iyi niyetli” olmanın bedelidir. Bir eksiklik veya
kusur olarak kabul edilmemelidir. Böyle birinin, af edilmeyecek tek hatası vardır: O da
“istismar” edildiğini gizleyip, olmamış gibi göstermeye çalışmaktır. Bazı kişiler çevrelerine bu
şekilde aldatılacak kadar “saf” olmadığını göstererek, kendilerini kanıtlamak isteyebilirler!..
Güya, ne yapmışsa bilerek ve isteyerekyapmışlardır!? Böylece kimsenin aldatamayacağı
kadar “zeki” olduklarını göstermek ihtiyacı duyarlar. Belki biraz da “kurnaz” olarak
tanınmak
için, böyle ahmakça işler yaparlar. Çoğu kez bu noktadan itibaren “hatayı
savunmak” gibi akıl dışı bir durum içerisine girdiğinin farkında bile olamazlar. Yaptıkları iş:
Son tahlilde kendileri de dahil, milyonlarca insanı en acımasız şekilde istismar edilip,
sömürülmesini savunmaktır!.. Ne yazık ki, halkımızın ciddiye alınacak önemli bir kesimi, bu
duygular içerisinde bocalamaktadır!.. Aksi halde, suça katılmamış geniş yığınlar, ne diye
“Soymuşsa bizi soymuştur” diyerek, yolsuzluk yapanları korumaktadırlar? Hırsızlara “iftira
atılmıştır” diyerek savunma yapanların “medeni hakları kullanma ehliyeti” olup olmadığı
mutlaka araştırmalıdır!..
***
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SUSARAK KONUŞMAK!..
Başbakan, kaç haftadır kamuoyuna aynı şeyleri söylüyor. 11 yıllık ortağı Cemaatin devlet
içerisinde “paralel devlet” kurulduğundan şikâyet ediyor. Çoğunlukla abartıyor, desteksiz
atıyorsa da devletin istihbarat örgütleri elinde olduğundan söylediklerine kulak tıkayamayız.
Cemaatin devlet içerisinde ayrı bir yapılanma olduğu kanıtlandı. Başbakanın “Ne istediler de
vermedik” itirafı bu durumun en ciddi kanıtı. Kuşkusuz elinde iddialarının başka kanıtları da
var. Ne diye bunları yargıya teslim etmez ve soruşturma başlatmaz anlamak mümkün
değildir. Aynı şekilde Cumhuriyet savcıları neden kendiliğinden harekete geçmezler onu da
anlamak mümkün değildir. Bu durumun tek bir sebebi olabilir. O da başbakanın yargıya
güveninin olmamasıdır elbette. Büyük olasılıkla onun da Cemaatten korkusu var. Kim bilir
daha neler var ellerinde. Başbakan yargının yürütmeye bağlanmasından önce de yargıya
güvenmediğini söyleyip, halka anayasa değişikliğinin zorunlu olduğunu anlatıyordu. Ona
inananlar değişikliklere “evet” diyerek bugünlere gelmemize sebebiyet verdiler… Başbakan
iktidara geldiği günlerde de yargıya güvenmiyordu, iktidardan giderken de!..

Erdoğan’ın kendi eliyle Cemaate teslim ettiği yargı şimdi başının belası oldu. Bu nedenle de
özel görevli mahkemelerin kaldırılmasına ilişkin yargı paketi hazırlattı. TBMM’nde geçen
gün kabul edilen yasaya göre, özel görevli mahkemeler kaldırıldı. Bu mahkemelerin baktığı
kesinleşmiş dosyalara ait evrak ve emanetler, HSYK’nın belirleyeceği genel mahkemelere
devredilecek. Yargılamanın yenilenmesi gibi talepleri genel mahkemeler değerlendirilecek!..
Bu değişikliği beklemeden alelacele, 11. Ağır Ceza Mahkemesi, yangından mal kaçırırcasına
başbakanı yalanladı!.. “Özel görevli mahkeme” yargılanmanın yenilenmesi talebinin reddine
ilişkin itirazı reddederek, giderayak siyasete müdahale etti. Başbakanın da kabul ettiği,
Cemaatin devlet içerisinde paralel bir devlet kurarak, “orduya kumpas kurduğu” iddiasını
“soyut” değerlendirme olarak kabul etti… Hâlbuki mahkemenin başbakanlığa “kumpas”
iddiasının kanıtlarını sorması gerekirdi… Başbakan “devlet içerisinde paralel yapı” vardır
diyorsa, bunun bazı kanıtları da var demektir. Hiçbir araştırmaya gerek kalmadan talebi
reddetmesi, başbakanı yalancılıkla ve iftira atmakla suçlamaktır!.. Bu da mahkemenin yargı
görevi dışına çıkarak “siyaset” yaptığını gösterir!..

***

Emekli Büyükelçi ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, Abdullah Öcalan’ın tehditleri
karşısında, TBMM’nin sessiz kalmasını eleştirdi. “ABD’nin Irak’a müdahalesinden sonra,
Türkiye’nin PKK’ya karşı operasyonlarına da müdahale edildi” tespitini yapan Öymen,
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ABD’nin Irak’taki kamplara her türlü desteği verdiğine de vurgu yaptı. Deneyimli diplomat
Öymen:“Bu süreçte CHP’de de yönetim değişti. Yaşananlara itiraz etmeyecek bir yönetim
oluşturuldu. TSK içinde yaşananlara itiraz edenler Silivri’ye, Hastal’a vs hapsedildiler.
Türkiye PKK açısından dikensiz gül bahçesi yapıldı” dedi… Özel görevli mahkemelerin temel
işlevi karşıdevrime itiraz edecekleri susturmakta zaten. Şimdi de Başbakanı dahi yalancı
durumuna düşürerek, siyasete son ayarlarını veriyorlar…

O bakımdan Türkiye’nin bir numaralı gündemi, özel görevli mahkemelerin verdiği kararların
tüm sonuçları ile birlikte yok sayılmalarını gerektirecek yasal değişiklikler olmalıdır.
“Darbecileri yargılama” kılıfı ile Cumhuriyet rejimi yıkılmış ve ülkenin toprak bütünlüğü
tehlikeye sokulmuştur. Ne yazık ki, bu süreçte muhalefet de görevini yapmayarak bu ağır
suçlara ortak olmuştur… Vaktiyle Baykal’ın Kılıçdaroğlu ve ekibi için söylediği, onlar da
kendilerini göreve getirenlerin verdiği görevi yapıyorlar şeklindeki tespitin ne kadar yerinde
olduğu anlaşılıyor…
***

Sanki Erdoğan’ı benzetecek faşist lider kalmamış gibi, Kılıçdaroğlu Esat’a sataşıyor: “Esat’ın
Suriye’si ne ise Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’sinde de aynı koşullarla karşı karşıya kalmaya
başladık, getirilen sistem oradaki El Muhaberat düzeni gibi” sözleri ile Erdoğan’ın bu ara
yapamadığını, yani Esat’ı yıpratma görevini yerine getiriyor. Bu durumu bilgi eksikliğinden
kaynaklanmış gereksiz bir beyan olarak kabul edemeyiz. ABD’nin isteklerini iktidar yerine
getiremiyorsa, muhalefet mutlaka gereğini yapıyor. Bu anlamda muhalefete “yandaş
muhalefet” nitelemesi pek de yakışmış… Türk halkı tarafından bu gerçeğin mutlaka görülmesi
ve gereğinin geciktirilmeden yapılması gerekiyor…

Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı Abdullah Gül’ün, kabinenin 4 bakanının yolsuzluk ve
rüşvet soruşturmasına bağlı olarak istifa etmesi karşısında hiç konuşmamış olması oldukça
anlamlıdır. Gül; istifa eden bakanlar yerine, yenilerini atamakla bir bakıma konuşmuş sayılıyor.
Bu tutum istifa eden bakanlar hakkındaki iddiaları, ciddi bulduğu anlamına geliyor. Aksi halde,
“kuru” iftiralar ile bakanları istifa ettirmek ve hükümeti düşürmek mümkün hale gelirdi. Demek
ki, olaylar gerçek ve başbakanın savunduğu gibi kimseye iftira atılmış değil! Bu noktada
devletin tepesinin mesajını doğru okumak gerekir… Başka bir açıdan ele alırsak,
Cumhurbaşkanı da yeni kabineye onay vererek, Başbakan Erdoğan’ı yalanlamıştır!.. Bir bakıma
Gül, susarak konuşmuştur denebilir…

Gül’ün ikinci susarak konuşması ise; HSYK, İnternet ve MİT yasalarını onaylaması ile
olmuştur. Açık faşizmin yürürlükte olduğu ülkelerde bile tereddütle çıkartılan bu tür yasalar,
Cumhurbaşkanı tarafındangeciktirilmeden onaylanmakla, gerçekte yolsuzluk ve rüşvetle
suçlananlara kalkan olunmuştur. Bu koruma eylemi de bir tür konuşma kabul edilmelidir.
Bu defa Cumhurbaşkanı, haklarında soruşturma başlatılması gerekenleri koruyan yasaları
onaylayarak, adaletin gerçekleşmesini engellemiştir. Yaptığı iş, şüphelilerin savunmalarını
tekrar gibidir!..
***
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“MİLLETİN A..NA KOYMAK!..”
Yolsuzluk ve rüşvet yolu ile çalındığı tahmin edilen para 242 milyar TL civarında. Başbakanın
bu paralar devletten çalınmamış anlamına gelen sözlerinin hiçbir inandırıcılığı yok. Çalınan her
kuruş Türk halkının cebinden çıkmıştır veya yakında çıkacaktır. Devletin bankalarından
usulsüz olarak alınan krediler battığında,fatura tüm halka çıkartılır. Geçmişte de bu hep
böyle olmuştur. İhale yolsuzlukları ile ele geçirilen paralar kimindir? Onlar da halka aittir.
Sonuç olarak 76 milyon Türk halkı soyulmuştur. Bu hırsızlıklardan adam başına ne düşer
onu hesaplayalım: Nüfusumuz 76 milyon olduğuna göre, 243 milyon bölü 76 milyon eşittir
3.197.00- TL eder. Yani tüyü bitmemiş yetim dâhil, her birimizden 3.197 TL çalınmıştır…
Hesap bu kadar basittir yani!..Gelecek 12 ay içerisinde ödemek zorunda olduğumuz dış
borcumuz 163 milyar dolar civarındadır. 2013’ün cari açığı ise 65 milyar dolar olarak
açıklanmıştır. Bu miktar dışarıdan gelen 72 milyar dolarlık sermaye ile finanse edilmişmiş…
Kısaca; borcumuz ödenmiş değil, her geçen gün katlanarak büyüyor!.. Borcumuzu ve çalınan
paraların miktarını siz karşılaştırın istedim…
Hazine yağmalanınca, doğal olarak elde avuçta bir şey kalmıyor. Hükümet,mecburen dolaylı
vergilere başvuracaktır. İki de bir petrol ve tekel ürünlerine ne diye zam yapıldığını
sanıyorsunuz?..Sen o “iki kişiden biri”; vergiden, harçtan, haraçtan muaf mı sanıyorsun
kendini? Payına düşen 3.197 lirayı Almanlar gelip ödeyecek değil. Sen ödeyeceksin!..O eylemli
durum için yatak odalarına girmiyorlar artık, oralara para kasalarını koyacaklar. Anlayacağın,bu
iletişim çağında “Milletin a..na koymak” 3.197 lirayı bir şekilde insanın cebinden almakla
gerçekleşiyor! “AKP’ye oy vermedim” veya “ben bu Milletten değilim” demekle
kurtulamazsın!..Sen de herkes gibi Mehmet Cengiz’in küfründen payına düşeni alacaksın!..

2014 yılında parası çalınan vatandaşın,3.8 milyonu okuma-yazma bilmiyor. Bu yüzden onlara
durumu anlatmak biraz zor olabilir ama okuma-yazma bilip de okumayanlarımız var. Onlar
hayli kalabalık. Okuduğunu anlamayanlar, yandaş kanallara abone olup dünyaya gözlerini
kapayanlarımız cabası. Onları da eklediniz mi rakam, on milyonları buluyor. Kimilerinin
“güruh” dediği bu geniş kesimin desteğini almış bir iktidarı düşürmek,öyle kolay değil!..
Geriletmek bile çok büyük başarı sayılabilir!..Stratejiyi bu gerçeğe göre belirlemek gerekir.
Böylesine hayati öneme sahip seçimlerde, eşi dostu bir yerlere getirmek, Cumhuriyete
doğrudan ihanet sayılır. Bu dönem; AKP’li olanlar dışında, güçlü olan adaylara destek
vermek, ulusal bir görev olarak karşımıza çıkıyor!..
***
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“17 Aralık Operasyonu” sırasında yatak odasındaki kasalarda yüklü miktarda para bulunan
Barış Güler, babası eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’i arayarak durumdan haberdar
ediyor. Muammer,telaşla evde para olup olmadığını soruyor. Barış babasına yanıt veriyor:
“Kendi param, üç beş kuruş kalan param” diyor eski İçişleri Bakanına…

Baba yeniden soruyor: “Kaç para”. Barış: “Sen bilirsin” diyor. Baba: “Kaç lira oğlum” diye
ısrar ediyor. Barış yanıt veriyor:” 1 trilyon civarında param var”!..
Nihayet, bu karşılıklı konuşmadan çocuğun kalan parasının 1 trilyon olduğu anlaşılıyor…

Eski İçişleri Bakanı, doğal olarak:”Diyeceksin ki, bir danışmanlık ilişkim var. Gayri
resmi danışmanlık yapıyorum. Benim alacaklı olduğum dayımın oğlu bunların yanında
çalışıyor. Onun bana borcu var, senetlerimiz var” diye oğluna akıl veriyor ve babalık
duygusu ile onu korumaya çalışıyor!..

Her Türk vatandaşını 3.197 TL borçlandırılarak,toplanan paralardan Barış’ın hissesine düşen
bu kadar mı acaba? Hiç sanmam. Çünkü kendisi açıkladı; “kalan param1trilyon” civarında
demiş ya. Giden parası ne kadar olduğunu bilen yok!..Nereye gittiğini de bilen yok şimdilik!..

Aslında bu diyalogda iki itiraf var:Biri; Barış’ın “Sen bilirsin” diyerek, paralardan
babasının haberdar olduğunu itiraf etmesi. Diğeri; paranın kaynağı; yani paraların gayri
resmi danışmanlık işinden elde edildiği. Resmi danışmanlık şirketi açsalardı, bir de
devletevergi ödeyeceklerdi. Ne gerek var, enayi midir İçişleri Bakanı?Nasılsa dayı oğlunu da işe
yerleştirdiler!..Umurunda mı Barış’ın vergi gelirleri. Adam başına 3.197 liralık borcu, dolaylı
vergilerle ödeyecek “kerizler”,varsın vergileri de ödesinler!..Gördüğünüz gibi, AKP iktidarında
bakanlar bile, “gayri resmi” (kayıt dışı) iş çevirdiklerini “savunma” olarak ileri sürebiliyorlar…
Ne günlere geldik değil mi?
Adalet işliyor tabi! Barış’ın yatak odasında ele geçirilen mahkemenin el koyduğu paralar
üzerindeki ihtiyati tedbir kararı da kalktı!.. Şimdi sırada; “rüşvet” ve “hırsızlığın” tek
kelime ile tanımlanmasına geldi. Bence en uygun sözcük; “danışmanlık”tır. Bu iş için
seçimlerden önce bir “torba yasa” çıkartmanın vakti geldi de geçiyor bile!..
***

Önlerinde yürüyen bizim salaklara güvenmeseler; Sabah ve atv’yi ele geçirmek için talimat
veren Başbakanın emri de olsa, o ünlü 41 büyük müteahhit; öyle büyük para havuzunu
kuramazlardı… Dolayısıyla Kalkandereli Mehmet Cengiz de “Milletin a..na”o kadar kolay
koyamazdı!..

AKP, kurulduğu andan itibaren; cahil, mesleksiz, kimliksiz ve kişiliksiz kesimlerin
sığınabildiğibir yerdi. Bu gerçeği dürüstçe kabul etmek gerekir. Sokaktaki işsizler,seçim
kampanyası boyunca, döner-ekmek ve ayran ile karınlarını orada doyurabildiler. AKP,
seçimlerden önce, kapı kapı dolaşıp, Allah için, din içinoy dilenmeyi meslek edinenlerin de
barınacağı yer olmuştur…
Her genel seçimden sonra, hep birlikte kömür, bulgur ve makarna yardımı alarak; gelecek
“güzel” günleri beklemeye başladılar. Bu kesim, salt bu nedenle bile, seçimlerde anne ve
babalarının, eşlerinin, çocuklarının ve kardeşlerinin oylarını çılgınlar gibi ipotek altına
almıştır.Onlara göre, herkes oyunu “Müslüman parti” AKP’ye vermeliydi. Sıraları geldiğinde
ki, geleceğine Allah’a inanır gibiinanıyorlardı,onlarda topladıkları oyları paraya
çevireceklerdi! Avantadan paylarına düşeni alıp,kısa yoldan köşeyi döneceklerdi… “Avanta”
dedikleri, sanki düşmandan yağmalanan mallardı!..

Anlayacağınız, her birinin hedefinde “Barış” olmak vardı! Aradan 12 yıl geçti, beklenen o gün
hiç gelmedi, gelmeyecek elbette. Oy dilencilerinin hayalleri hepten suya düştü. Köşeyi
dönenler, her zamanki, gibi kaymak tabakasının uyanık çocukları oldu! Bizim zavallılar,
bulundukları yerde öylece kala kaldılar… Sıranın kendilerine asla gelmeyeceğini şimdi
biliyorlar, lakin ne fayda iş işten çoktan geçmiştir!..
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Bu yalın gerçeğe rağmen, bir tür savunmadır galiba, bu acı deneyleri yaşayanlar, hala
politikacıların önünde, onlara oy dilenip, kendilerini yolsuzluk ve rüşveti savunmakla
görevli hissediyorlar!..
***

Emperyalistler, Abdullah Öcalan’ın İmralı sorgusunun video kayıtları ile sarsılan Kürtlere, yeni
bir lider yaratılabilir mi göreceğiz! BOP’a teslim olan ve taşeronluğu kabul eden Apo,
kadrolarının ne kadar tehlikeli ve acımasız olduklarına vurgu yaptıktan sonra, bütün
Kürtleri hizaya getirerek devletin hizmetine sokacağının sözünü vermişti. Bu sözünü henüz
yerine getiremedi.. Tam aksine “özerklik” istiyor şimdi! Doğu ve Güneydoğu Anadolu’dan
devleti kovdular. Açılımın geldiği nokta burasıdır işte. İşçi Partisi, bu önemli ifşaatla; Kürtlere ve
Türklere önemli bir fırsat sunmuştur: Seyit Rızalar, Şeyh Saitler, Apolar ve diğer Kürt
liderlerinin hepsinin, emperyalizmin maşası olduğu bir kez daha kanıtlanmıştır… Bu
görüntülerle aynı zamanda, Kürtler ve diğer azınlıkların Türklerle birlikte, insanca ve eşit
yurttaş olarak yaşama olanağını veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, ufkun ötesini
gören, son yüzyılın en büyük lideri olduğu ve kurtuluşun onun izinden yürümekle
gerçekleşeceği gerçeği görülmüştür!..
O’nun ve yolunda yürüyen kahramanların mücadelesi önünde saygı ile eğilirim!..
***
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ENAYİLER!..
Son yapılan anketlerin birinde elde edilen sonuç, “Aziz Nesin’lik durum” olarak
nitelendirilmiş. Ankete katılanların yüzde 77’si, yolsuzluk ve rüşvetin varlığına inandığı halde
genel seçimlerde tercihlerinin değişmeyeceğini söylemişler. Başka bir deyişle; hırsızlığa ve
rüşvete yol veren iktidara desteklerini sürdürecekler!…
Tam da Türkiye’ye göre bir durum!?..

Siyasetten beklentisi olup da halkı suçlamaktan çekinenler, elbette bu durumu Aziz Nesin’lik
olarak isimlendireceklerdir. Toplumsal bir felaketin ipuçlarının göründüğü bu acıklı durumda,
komik olan hiçbir şey bulunmamaktadır. Bu isabetsiz yakıştırmayı yapanlara göre, halk ne
yaparsa yapsın hiçbir zaman sorumlu tutulamayacaktır!.. Bu görüşe göre, halkın
çoğunluğunun iradesi ile ortaya çıkan en olumsuz sonuçlardan bile, son tahlilde yine
yöneticiler sorumlu tutulacaktır. Kuşkusuz bu yargıda haklılık payı vardır ama asıl görülmesi
gereken, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Ali Sirmen’in işaret ettiği yan olmalıdır…(1) 1 Sirmen’e
göre, seçimlerden önce, gecekondular için çıkartılan imar af yasaları ile meşrulaştırılan “talan
sosyal adaleti”nin, toplumda yarattığı çürüme bizi bu noktaya kadar getirmiştir. Bu tespite
vergi
ve
prim aflarını da ekleyebiliriz. Hazineye ait arazilerin üzerinde kurulan
gecekondulara; yol, su, elektrik gibi kamu hizmetlerini verdikten sonra, tapu tahsis belgesi ile
taçlandırmak, son derece hatalı bir politikadır. Bu durum yasaları çiğneyerek, hazineye ait
taşınmaz malları işgal edenleri, cezalandıracak yerde bir tür ödüllendirmektir. İşgalciler,
yasalara saygılı, dürüst vatandaşlar karşısında, üstelik devletin eliyle, pek çok kez, haksız bir
şekilde zenginleştirilmişlerdir!.. Aynı şekilde, mali aflarla da hazineye girmesi gereken
kamuya ait paralar, bunları ödemek zorunda olanların cebinde bırakılmıştır. Bu yalın gerçek
karşısında, yasalara saygılı yurttaşlar bir anlamda cezalandırılmış ve “enayi” durumuna
düşürülmüşlerdir…

Bu tür olayların kısa aralıklarla tekrarı, dürüst vatandaşları “enayi” olmadıklarını ispat etmeye
zorlamıştır!.. Dürüst vatandaş “enayi” olmadığını nasıl kanıtlayacaktır? Yanıt bellidir. Dürüst
olmayan yaptığı gibi… Ya hazine arazilerini işgal edecek, ya da devlete olan borçlarını
ödemeyecektir!.. Vatandaş, “enayi” olmadığını kanıtlamak için “hırsızlık” yapmaya teşvik
edilmektedir…
1

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/38793/Talan_Sosyal_Adaleti.html
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Bu anormal davranışların doğal sonucu olarak, enayi olmamanın ispat aracı haline gelen kamu
malını talan, giderek dürüst vatandaşlar arasında da meşrulaşmaya başlamıştır!.. Yasalara
saygılı, dürüst vatandaşlar, yağma ve talana yatkın olanlarla birleşince, yüzde seksenlere
yaklaşan bir oy oranını ortaya çıkartmış bulunmaktadır… Bu korkunç bir rakama karşılık
gelmektedir. İçerisinde kararsız seçmenleri de bulunduran bu geniş dilim, doğal olarak güncel
siyasetin de odağını oluşturmaktadır. AKP, üç seçim arka arkaya halkın yararına dişe dokunur
bir icraat yapmadığı halde, yüzde 50’yi bulan desteğini bu kitle içerisinden ayarlayabilmiştir!..
Akıl ve mantık süzgecinden geçirmeden, sadece lider kabul ettikleri Erdoğan’ın, ses
tonundan etkilenerek, antidemokratik anayasa değişikliklerine bile “evet” demişlerdir!..

Halkın önemli bir kesimini, ilkesiz olmakla, dürüst davranmamakla ve haksızlık yapanın yanında
yer almakla suçlamak, öyle kolay bir iş değildir. Bu şekilde tanımlanan bir kitlenin, desteğini
alarak
oya çevirecek olan parti için ilk icraat: Bu yığınların temel karakteristiğini
reddetmemek ve onlarla aynı-yağma ve talan üzerine kurulu- düşüncelerin benimsendiğini
göstermektir. Bu bir tür siyasetçilerle seçmen arasında yapılmış gizli bir anlaşmadır. 1999
genel seçimlerinde, (2) 2 barajın altında kalarak Meclise milletvekili sokamayan CHP’nin lideri
Baykal, içerisinde bulunulan durumu açıklarken; seçmeni “mantıksız” davranmakla suçlamış
ve kabahatli olarak ilan etmişti… (3) 3 Siyasi başarısızlıktan seçmeni sorumlu tutmak, her
siyaset adamının yapabileceği bir iş değildir. Kabul etmek gerekir ki, o tarihte Baykal, bu tespiti
ile halkın sağduyusunu yitirmekte olduğu gerçeğinin de altını çizmiştir. Ali Sirmen’in yerinde
saptaması ile “sorunların çözülmesinin talanla sağlanabileceği ve bundan herkesin
yararlanabileceği yanılsamasının yaratılması” ile “büyük talandan bana da pay kalır;
komşuda pişer bana da düşer” zihniyeti, kınanacak yerde sürekli yeşertilmiştir…
Hiç kuşku yok ki, böyle bir duruma gelinmesinin baş sorumlusu, “talan sosyal adaletine”
olur veren siyasettir… Halkın sorumluluğu da vardır elbette, ama onlarınki, ahlaki temelde ve
ikinci derecedendir…

Boğazına kadar yolsuzluğa batan AKP iktidarına destek veren seçmenlerin, bugünkü durumuna
göre, siyasi tercihlerini değiştirmemelerinin gerçek nedenini öğrenmek, çok kolay değildir.
Bu kokuşmuş iktidara desteğini hala sürdürenlerin çoğunluğu, yağma düzeninden şu ana
kadar hiçbir şekilde yararlanamayanlardır! Başkasının yaptığı hırsızlığı savunmak zorunda
hisseden insanın ruh sağlığını düşünebiliyor musunuz? Bu insanların içerisinde bulundukları
karmaşık duyguları hakkında yanılsak da devam etmekte olan yağmadan pek yakında
yararlanacaklarına dair kör bir inanç içerisinde olduğunu söyleyebiliriz… Tersi
düşünüldüğünde; kamu mallarını yağmalayanlara sadece destek vermiş olmakla kalacaklar ve
paylarına düşeni alamamış olmakla “enayi” durumuna düştüklerine inanacaklardır!..
Dürüst davranarak yağmacılara destek vermeyenleri
sistem, giderek

“enayi” durumuna düşüren bu garip

destekleyenlerin de payını vermeyerek, onları da “enayi” durumuna düşürmektedir!.. “Enayi”
damgasını yemektense, sistemi savunmak daha kolaydır!..
Kişiliği, adeta siyasi lideri ile bütünleşen kitleler, yasa dışı hiçbir işe bulaşmadıkları halde,
yasadışı işlere bulaşan liderlerini ve yakın çevresini neden savunmak zorunda kalırlar?…

Akıl almaz rüşvet ve yolsuzluk olayları ile suçlanan liderlerine karşı yapılan en ağır eleştirileri,
kendilerine karşı yapılmış hakaretler olarak kabul edip, aşırı tepki vermelerinin sosyolojik bir
nedeni vardır elbette!.. Bu durumdaki seçmenler, sorunlara çözüm üretmeyen siyasetçiler için
paha biçilmez değerdedir. Çok büyük ve fahiş hatalar yapmadıkça liderlerini terk etmezler!..
Bu yüzdendir ki, hırsızlıkla suçlanan siyasetçiler, hesap vermek için mahkeme yerine, sandığı
göstermektedirler!.. Rüşvet ve yolsuzluğun varlığını kabul edip, bunu yapanlara destek vermeyi
ve yolsuzluğa bulaşan siyasileri savunmaya çalışmayı, bilinen insan davranışları açıklamak,
neredeyse imkânsız hale gelecektir! Bu noktada sosyal bilimcilerin ayrı bir başlık açmaları
2
3

http://tr.wikipedia.org/wiki/1999_T%C3%BCrkiye_genel_se%C3%A7imleri
http://cemilcan.gen.tr/2002/12/simdi-chp-zamanidir/
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zorunlu görülmektedir!..

Yolsuzluğa bulaşmış bir iktidarı desteklemeyi, “suç ortaklığı” ile açıklamak da mümkündür.
Hiçbir şekilde suça bulaşmamış seçmenlerin, olası bir iktidar değişikliğinde, hesaba
çekilecekleri veya başka bir şekilde, örneğin bazı olanaklardan yararlandırılmama şeklinde
cezalandırılacaklarını düşünmeleri, oldukça etkilidir… Bu şekilde gelişen davranış biçimine,
hak etmeden elde edilenleri kaybetme korkusunu da dâhil etmek gerekir… Ama asıl önemli
olan, iktidara gelme olasılığı bulunan muhalefetteki partilerin, hukuka saygılı kesimler ile
“talan sosyal ekonomisine” bağlanmış kitlelere, umut ve güven verememiş olmasıdır… Bu
güvensizliği yaratan temel olgu, yolsuzluk ve rüşvete bulaşmış, milli orduya birlikte kumpas
kurmuş koalisyon ortakları arasında başlayan kavgada, haksızlardan birinin yanında saf
tutmuş olmaktır… İki yanlış arasında doğruyu gösterip savunmaktan aciz olan muhalefet,
zaten kafası iyice karışmış, güven bunalımı içerisinde çırpınan, şaşkın yığınların desteğini
hiçbir şekilde alamayacaktır!.. Bu yüzden, yanlış yerde konuşlanan seçmenler de kolay kolay
yol arkadaşlarını terk edemeyecektir!… Sandığa gitmeden önce, çözülmesi gereken sorun budur
ve çözüme buradan başlamak gerekmektedir!..
***
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YETİMİN HAKKI SEZAR’A!..
Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre, 2013 yılı toplam dış ticaret açığı bir önceki yıla
göre yüzde 18.7 artarak 99 milyar 782 milyon dolara ulaşmış! 17 Aralık’ta başlayan
Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonlarında takip edilen para, dış ticaret açığını kat kat aşmıştır!…
Sadece Başbakanın çocuklarına ait TÜRGEV’e tahsis edilen hazineye ait arazilerin bedelİ bile,
dış ticaret açığımızdan fazladır… Maliye’nin İstanbul Tuzla’daki 120 dönümlük arazisinin 57
dönümü de aynı vakfa tahsis edilmiştir. TÜRGEV’in, İstanbul’daki 66. Mekanize Piyade
Komutanlığı’nın bulunduğu askeri arazi üzerinde de “eğitim tesisleri” kurması için Maliye
Bakanlığı onay vermiştir. 76 milyona ait hazine arazilerini, kendi çocuklarına tahsis etmek ne
kadar etiktir bilmiyorum!? Onu ancak iktidar değiştiğinde öğrenebileceğiz! Gece gündüz, beş
vakit, tüyü bitmemiş yetimin hakkını aslanlar gibi “savunan” hükümetimiz, isterse havuzlarda
topladığı paralarla tüm açıkları kapatabilir… Sonunda bu iş de elbette hükümetin başarı
hanesine yazılacaktır… Ama nerdeee! Nedense hükümetimiz kendi başarısından çok, kabine
üyelerinin çocuklarını hapisten kurtarmanın derdine düşmüştür!.. Bütün mesaisini bunun için
harcıyor. Görünüşe bakılırsa, bu hükümet giderayak gözü kara bir şekilde en temel yasaları
dahi değiştirebilir!..
KAHRAMANLARIMIZ HAPİSTEDİR!..

Silivri’de yapılanların, yargılamadan çok maskaralık olduğu, şüphe götürmeyecek şekilde
ortaya çıkmıştır.

Özellikle de İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in yaptığı tarihi savunmadan (1) 1 sonra,
iddianameleri hazırlayan savcılar ve bu iddianamelere değer vererek hüküm kuran yargıçlar,
kaçacak delik arıyorlar. Zira bir zamanlar bu davaların başsavcılığını üstlenen ve savcılara
Başbakanlığa ait zırhlı otomobiller veren Erdoğan bile, son iki haftadır yaptığı açıklamalar ile
Perinçek’in savunmalarını yüzde yüz doğrulamıştır. Aynı şekilde, Başbakan Erdoğan’ı
dinledikleri iddiası ile tutuklanan Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım ile
Ulusal Kanal Haber Müdürü Ufuk Akkaya haklarında açılan davalar da bizzat Başbakanın
sözleri ile çöpe atılmalık hale gelmiştir!.. Ne var ki, Perinçek, Silivri’de yaşanmakta olan çadır
tiyatrosunu, kamuoyuna duyurabilmek için oldukça ağır bedel ödemiştir. 6 yıldır hapistedir,
dile kolay… Sadece savunması nedeniyle 20 yıldan fazla hapis cezası alan Perinçek, 4
metrekarelik hücresinden Türk halkına doğru yolu göstererek, gerçek bir kahramanı olduğunu
1

http://www.youtube.com/watch?v=i7tKOYWdZT8&feature=share
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bir kez daha kanıtlamıştır… “TSK’ya kumpas kurulmasının”ın ortaya çıkması ve “5 numaralı
CD’nin sahte”olduğunun rapora bağlanması ile doğal olarak verilen o cezaların da hukuksal
dayanağı kalmadığı ortadadır!..
CEZA HÜKÜMLERİ “YOK HÜKMÜNDE”DİR!.

Ergenekon davası kapsamında tutuklanan Abdullah Arapoğulları; Akyazı Asliye Ceza
Mahkemesi’ne 28.11.2013 günü verdiği ifadede, Kılıçdaroğlu’nun kendisi kadar “dürüst”
gördüğü Cemaatin SavcılarıZekeriya Öz ile Mehmet Ali Pekgüzel’in, sanıkların koğuşlarını
dolaşarak, gizli tanıklık teklif ettiklerinive kabul edenleri salıverdiklerini açıklamıştır…
Demek ki, özel görevli ağır ceza mahkemelerinin hakimleri gibi, gizli tanıkları da “dürüst”
savcılar tarafından bizzat yerinde ayarlanmıştır!.. Hükme esas alınan kanıtlar; bilirkişi raporu
ile sahteliği saptanan dijital kanıtlar (5 numaralı CD) ve gizli tanıklar olduğuna göre, bunlara
dayanılarak verilen mahkumiyet kararlarının hukuksal dayanağı kalmamıştır!.. Bu noktadan
sonra yapılacak olan iş; yeniden yargılama değildir. Üst mahkeme olan; Yargıtay veya Anayasa
Mahkemesi’nden birinin, bu durumu tespit ederek, özel görevli mahkemelerden verilen
kararların “yok hükmünde” olduğuna karar vermesi şarttır ve yeterlidir!..

Balyoz, Poryazköy ve Amirallere Suikast davalarının temelini oluşturan Gölcük Donanma
Komutanlığı’nda bulunan “5 nolu harddisk” için TÜBİTAK’ın verdiği “tarih ve saati ile
oynanmış” şeklindeki rapordan sonra, “kesin” hükümle sonuçlanan Balyoz Davası’nda,
neden bu incelemenin yapılmadığı sorusunu gündeme getirmiştir! Yanıt olarak, mahkemenin
peşin hükümlü olduğundan başka bir şey akla gelmiyor, ne yazık ki!.. Hükme esas alınan bu
sahte CD için, vaktiyle sanıklar ve savunma avukatları, sahtelik iddialarını defalarca dile
getirmişlerdi. Salt bu nedenle bile Balyoz davasında mahkemenin “ayarlanmış” olduğunu ve
“kasten” adil yargılama yapmadıklarını söyleyebiliriz. Bu yerinde iddianın asıl kanıtı; koşulları
oluştuğu halde, Haberal’ı tahliye etmeyen yargıçların, tazminata mahkûm edilmesinden
sonra, hükümetin yaptığı, yargıçlara karşı açılacak olan tazminat davalarında hükmedilen
tazminatı devletin ödeyeceği şeklinde düzenlemedir.
Bu düzenleme ile
yargıçların bağımsızlığını değil, tam aksine,hükümete daha da bağımlı hale
gelmeleri sağlanmıştır.

Düzenlemeye göre, siyasi iradenin haksız bir şekilde “mahkûm edin!” dediği muhalif kişiler,
hükümetin ayarlanmış yargıçları tarafından mahkûm edileceklerdi. Daha sonra, bu yüzden
bir tazminat davası açılır da hakkıyla hukuk fakültesi bitirmiş bir yargıcın önüne gelirse ve o
da tazminata hükmederse, hükmedilen tazminatı devlet ödeyecekti!.. Demek ki, helal süt
emmiş ve hukuk fakültesini hakkıyla bitirmiş yargıçlar, yargı teşkilatından tamamen
temizleninceye kadar, bu hüküm işletilecekti. Keyfi kararlar veren bir yargının, kararlarını;
hiç kuşku yok ki,(Yargıç teminatı, mahkemelerin bağımsızlığı ve tarafsızlığı, doğal yargıç
ilkesi, adil yargılanma ilkesi, masumiyet karinesi, aleyhteki hükümlerin geriye yürümezliği
ilkesi, hukukun üstünlüğü ilkesi vb gibi…) evrensel ilkeler karşısında, yok hükmünde kabul
etmek, hukuki, vicdani ve ahlaki bir zorunluluktur!..
Yargının ne hale getirildiğini en iyi anlatan olay, 16 Temmuz 2005 tarihinde Kuşadası’nda
Kadınlar Denizi’ne giden minibüse konulan bombanın patlaması sonucu hayatını
kaybedenlerin yakınlarının açtığı tazminat davasının başından geçenlerdir. İzmir 8. Ağır Ceza
Mahkemesince o insanlık dışı eylemi gerçekleştiren PKK’lı M.S.K. eylemi sabit görülerek, 5
kez ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmıştır. Bunun üzerine, “asayiş ve güvenliği”
sağlamada “hizmet kusuru” işleyen İçişleri Bakanlığı aleyhine açılan tazminat davasını, yerel
mahkeme son derece isabetli bir şekilde kabul etmiş ve bakanlığı tazminat ödemeye mahkûm
etmiştir.

Danıştay 10. Dairesi ise, temyiz üzerine ele aldığı davayı, bu olayda “ devletin hizmet kusuru
bulunmadığı” gerekçesi ile bozarak geri göndermiş ve ödenen tazminatların geri istenmesi
yolunu açmıştır… Oslo’da, İmralı’da, belki de daha önceleri başka yerlerde PKK ile diz dize
görüşmeler yürüten hükümetimiz, teröre karşı – gerekli önlemleri alsaydı demiyorum artıkPKK’ya rica etseydi de bu eylemi önleyebilir ve o insanların hayatta kalmalarını sağlayabilirdi!..
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Bugüne kadar dünyanın hiçbir yerinde terör eylemleri nedeniyle yaşamını kaybedenlerin
açtığı davalarda, mahkemeler hükümeti “kusursuz” bulmuş değillerdir!..

Böyle hükümler, bir tek hükümete “çelme takmak“ istemeyen yargının bulunduğu muz
cumhuriyetlerinde verilebilir!.. “Hizmet kusuru”nu bir tarafa bırakalım; çağdaş-demokratik
ülkelerde devlet, en azından “hizmetin kötü işlemi” gerekçesine dayanarak tazminata
hükmederdi. Bu dahi mümkün olmazsa, bu defa da “kusursuz sorumluluk” ilkeleri gereği,
yine devlet sorumlu tutulur ve kişilerin uğradığı zararlar devlet tarafından karşılanırdı…
Bizimkiler, nimet-külfet dengesi nedeniyle yurttaşlara ödenmesi gereken paraları, hak
sahiplerine ödemek yerine, “imam-hatip okulu yaptırmak” gibi inandırıcı olmayan sebepler
göstererek, yatak odalarındaki kasalarda veya ayakkabı kutularında saklamaktadır. Bu
yapılanlar ise tek kelime ile ahlaksızlıktır!..
İkinci Yolsuzluk Operasyonunu yürüten savcının görevden alınmasından sonra, yerine getirilen
yeni savcı İsmail Uçar, İstanbul Organize Suçlar ve Mali Suçlar Şubesi görevlileri hakkında
“örgüt” soruşturması başlatmış!.. Bu arada Bilal oğlan ile ilgili olarak hazırlanmış iddianame de
yırtılıp çöpe atılmış tabi… Güya savcı yenisini hazırlayacakmış!.. Bu yeni soruşturmanın anlamı;
devletimiz tarafından, Ergenekon ve Balyoz davalarının soruşturma evrakını hazırlayan
emniyet birimlerinin, yasa dışı “örgüt” olduğunun kabul edilmiş olmasıdır!.. Alın size özel
görevli ağır ceza mahkemelerinde yapılan yargılamaların, hukuk dışı olduklarına ve “yok
hükmünde” sayılmaları gerektiğine dair esaslı bir kanıt daha…
EKONOMİMİZ ALÇAK SÜRÜNMEDEDİR!..

Ekonomistlere göre, aylık cari açığımız 5 milyar dolarmış. Kısa vadeli borç ödemelerimiz ise, 9
milyar dolar. Anlayacağınız her ay 14 milyar dolar sıcak para bulmak zorundaymışız. Aksi
halde, bu çark dönmezmiş!.. Bir ülkede (tarım ve sanayide) üretim durmuş, buna bağlı olarak
da ihracat yerlerde sürünmeye başlamışsa, günü kurtarmak için gelen sıcak para, elimizde
avucumuzda olanı faiz adı altında alıp götürür. Sıcak parayı nereden, ne zamana kadar
bulabiliriz? Bu sorunun akla yatkın bir yanıtı yoktur. Üretim yoksa daha çok faiz ödeyerek
yeniden borç bulmaktan başka çare de görünmemektedir…

Ülkemize sıcak para girişi, Suudi Arabistan ile Katar’dandır. Erdoğan’ın, Mısır’da Mursi’yi
desteklemesi ve bu iki ülkenin İhvan’ı kendi ülkeleri için tehdit olarak görmeleri
nedeniyle, para musluklarını kapatmışlardır. Bu da sona yaklaştığımızı gösterir. Amerikan
Merkez Bankası (FED) da ayda 80 milyar doları bulan piyasaya para sürme politikasından
vazgeçmiştir!..Oradan da para gelmeyecek demektir. Almanya Borsası Dax’ta satış listesinin
başında Türk ve Arjantin para birimleri vardır. Bu durum karşısında yatırımcılar, ellerindeki
Türk tahvillerini ellerinden çıkartmaya başlamışlar. TL’nin dolara karşı aşırı değer kaybı
(devalüasyon), piyasaları önemli ölçüde tedirgin etmektedir. Daha fazlasını söylemek için yerim
yok, dileyen bir zahmet elini cebine uzatsın ve gerçek durumla kendi cüzdanında yüzleşsin!..

Borçlarımızı nasıl ödeyeceğiz? Cumhuriyet tarihi boyunca, aralarında TELEKOM ve TEKEL gibi
zarar etmeyen kuruluşların da bulunduğu kazanımlarımızı, birkaç yıllık gelirleri karşılığında
yabancılara satmışız. Ortakları arasında AKP’liler var mı bilmiyoruz! Artık satacak bir
şeyimiz de kalmamış. Bundan sonra, sıkıştığımızda vatanı satacak değiliz herhalde…
Durumumuzu üreterek düzeltemezsek eğer, bu toprakları vatan yapanlar, yedi kat yerin
altından kalkıp gelecekler!.. Ona göre…
Memurlara yılbaşında verilen maaş artışı, ay sonuna kadar bile dayanamamış. 2013 başında
1096 dolar olan memur maaşı, bu yıl 933 dolara düşmüş! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
Taner Yıldız, 17 Aralık Operasyonunun ardından 127 milyar liralık ölçülebilir hasar
oluştuğunu, ölçülemez hasarın ise daha fazla olduğunu vurgulamış. Bunların bedelini vatandaş
ödeyecek tabi. Ödeme gücü olan bir tek bakanlarımızın çocuklarıdır! Ayakkabı kutularından,
havuzlarından ödemeleri yaparlar mı acaba?… Hiç sanmam… Bizim çocuklarımız, becerip sınav
sorularının yanıtlarını bile ellerinden alamamışlar. Bu yüzden çoğu işsizdir!..
***
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YENİ CHP “F TİPİ”DİR!..
Doların 2.30 TL’yi, benzinin 5.00 TL’yi aştığı bugünlerde, cebimizdeki her 100 liranın 30 lirası
uçup gitti. Ekonomi dilinde bu işe “devalüasyon” diyorlar. Size sormadan bir gece
cüzdanınızdan paranızı çalıyorlar. Sıcak para ile idare edilen ekonomimizin nereye kadar
dayanabileceğini göreceğiz. Devlet krizinin yanında ekonomik kriz de kara kış gibi kapımıza
dayanmış. İki kişiden birinin desteği ile iktidara gelen AKP, başka havalar çalıyor şimdi!..
Temsilcilerimiz Suriye’de yenilen emperyalistlerin şansını tersine çevirmekle meşguller.
Akıllarınca “muhalif” teröristleri destekleyerek Esat’ı devirecekler… Esat’tan size ne, kendi
yurttaşınızın derdine çare olsanıza!… Belli ki, büyüklerimiz varlıklarını Esat’ın gidişine
bağlamışlar. Şam’da kılacakları Cuma namazının hayali ile yaşıyorlar!..

Başbakanımız iyice duvara dayanmış, ülkeyi yönetemiyor artık! “Türk milleti adına”
egemenlik yetkisini kullanan erkler de öyle; yaşam ünitesine bağlanmış, doyasıya nefes
alamıyorlar. Savcılar, 31 Mart’a kadar dosyalarına el süremiyor. Sürenler sürgün! Polis için ise
durum biraz daha farklı. Onların denkleri bağlı, her gün yer değiştirme tehlikesi ile yaşıyorlar.
Aslında hepsi de bu yaşadıklarını fazlasıyla hak ettiler. Cumhuriyetin yıkılmasında rol
alanlar, er geç yaptıklarının hesabını bir gün verecekler… Bu bölüm bir iç hesaplaşmadır,
burada bizim yerimiz olamaz!..

Böylece Erdoğan ile Cemaat arasındaki kavga giderek kızışacağa benziyor. Adalet Bakanlığı
Müsteşarının tehdit ettiği İzmir’in –Cumhuriyet sözcüğünü bilerek kullanmıyorumBaşsavcısı Hüseyin Baş’ın da başı dertte… Tek başına tuttuğu tutanağı, kamuoyuna Kılıçdaroğlu
açıklamış iyi mi? Kılıçdaroğlu, nedense desteğin bu kadarını, kahraman Türk askerlerinden
bugüne kadar hep esirgemiş… O tutanak doğru ise, -ki doğru olduğu kuvvetle muhtemeldirdevletin düşürüldüğü durumun bir ibret belgesi olarak kabul edilmelidir. O tutanak bile,
bağımsız yargının tamamen yok edildiğinin en somut kanıtıdır. Demokratik bir ülkede; böyle
bir belge, hükümetin istifa etmesi için yeter de artar bile. Bizdekilerde nerde o yüz! Utanma ve
arlanma duygusunu tamamen yitirmiş bir kabinenin, Adalet Bakanı da müsteşarının ardından
aynı savcıyı arayarak, “ilgili savcıdan dosyayı
al kendin yürüt” diyebilmiş!..

Y-CHP, “F TİPİ” BİR PARTİDİR!..

Belli ki, hükümet ile Cemaat, ellerindeki kamu gücünü birbirlerini yıpratmak için kullanıyorlar.
Dolayısıyla bundan sonra kurallara uymaları da beklenemez. Kamu gücünü kötüye
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kullanmak zaten yasa dışı bir eylemdir. İki tarafta aynı durumda olduğu için, hiçbir şekilde
birinden biri tercih edilemez!.. Bu noktada, birinin diğerine karşı yönelttiği suçlamaya son
derece dikkatli ve temkinli yaklaşmak gerekir. En azından yıpratmak amaçlı olan, masa
başında uydurulmuş bir “kumpas” olasılığını göz önünde tutmak gerekir. Gerek hükümet ve
gerekse Cemaat, “kumpas” kurmak konusunda ne kadar yetenekli olduklarını
kanıtlamışlardır… Bu nedenle muhalefetin dik durması ve hukukun üstünlüğü çizgisini terk
etmemesi şarttır. Muhalefet, ancak o zaman iktidar alternatifi olduğuna halkı inandırabilir
ve geniş yığınlara güven verebilir. AKP’ye benzemek veya onun görevini bıraktığı yerden
devralmaya hazır olduğunu ima etmek, bunun için de Cemaat’le işbirliğine girişmek intihar
anlamına gelir!.. Bu çerçevede bir an için savcı Hüseyin Baş’ın tutanağının gerçeği
yansıtmadığını kabul edelim. Görevden alınacağı kesinleşen bir savcının, giderayak hükümete
çelme takmak ve bu şekilde mensup olduğu Cemaati avantajlı duruma geçirmek için böyle bir
şey yapması imkansız bir şey mi? Ana muhalefet partisinin genel başkanı, eline tutuşturulmuş
her kağıt parçasını TBMM’nde gerçekleşen grup toplantısına getirip, 76 milyon halkın gözünün
içerisine baka baka sahiplenebilir mi? Bu kadarı yetmezmiş gibi , bir de gerçeğe uygun olup
olmadığı kesinleşmemiş bu belgeyi İngilizceye çevirtip, dünya aleme dağıtacakmış!.. İleride bu
belgenin masa başında hazırlanmış “düzmece” bir belge olduğu ortaya çıkarsa ne
yapacaksın? Savcıya o kadar mı güveniyorsun? Cemaat mensubu bir savcının, ana muhalefet
partisini, kendi kavgasının özel bir aracı gibi kullanmasına izin veren Kılıçdaroğlu, bunun
hesabını nasıl verecektir! Bu kadar yeteneksiz ve inisiyatif koymaktan aciz, bir adım ilerisini
göremeyen bir adam, Atatürk’ün partisinin başında neden tutulur?.. Anlamak mümkün değildir!..
Hiç gerekmediği halde CHP, Cemaat ile hükümet arasındaki kavgada neden taraf oluyor?

Bundan böyle “kumpas” amacıyla hazırlanmış her belgeyi Kılıçdaroğlu’nun eline
tutuşturup ortalığa salmak mümkün hale gelmiştir… CHP’de tabandan gelen ortak akılın
tepeye doğru akışının önüne ne yazık ki set çekilmiştir. SOROSCU, Amerikan hayranı bir
ekip, memur Kemal’i kukla gibi parmağında oynatmaktadır. Fetullah Gülen’in kucağına
oturmuş bir CHP, hiçbir şekilde Cemaat mensuplarının işlediği suçların hesabını soramaz!..
Tam aksine, işlenmiş bütün suçlara kılıf uydurmak zorunda kalacaktır. Aklınıza getirin hele, YCHP ile Cemaat ortak bir iktidar kurmuştur. 12 yıllık bu kara dönemde; devletin hiçbir
kurumunda, CHP’ye yakın bir tek memur bile bırakılmamıştır. Dolayısıyla, CHP’nin olası
iktidarında, bu kurumlarda istihdam edecek yetişmiş kadrosu bulunmamaktadır…. AKP’nin
iktidara gelmesi ile “F Tipi” hâkimler, savcılar ve polisler Adalet Bakanlığı ile İçişleri
Bakanlığına doldurulmuştur. Olası bir CHP-Cemaat “koalisyon” hükümetinde, Cemaat bu
bakanlıkları seve seve CHP’ye bırakabilir!.. Onların yerine de iki ayrı bakanlık ele geçirir. Bu
kadrolarla,
böyle bir
hükümette, CHP’liler
geçmiş hükümetin hukuksuzluklarının
hesabını sorabilirler mi? Hele de hesap sorulacak olan kişi Cemaat mensubu ise. Hesap
sormak bir yana, Cemaatin istemediği yasaları bile çıkartamazlar. Yani o zaman da gerçek
iktidar yine Cemaat olur. CHP’ye sadece figüranlık yapmak düşer… Belki birkaç aç gözlü bu
iktidardan nasiplenebilir, ama halkın hiçbir sorununa çözüm üretilemez!.. Böyle bir iktidara,
öncedenişlenmiş suçları zamanaşımına uğratma iktidarı demek çok daha yerinde olur!..
Bizim Kılıçdaroğlu, ne yazık ki, böylesine aşağılık bir ortaklığa “evet” demiştir!..
Bu iddialı sözlerimin onlarca kanıtı vardır. Kılıçdaroğlu’nun nerede ne zaman ne yaptığı
artık herkesin malumudur. Maskesini bile takma gereği duymamaktadır. Dolayısıyla onun
Cemaate yaklaşımını ele almak zaman israfıdır. Buna rağmen birkaç hatırlatma yapmak
gerekir. Bir kere Kılıçdaroğlu, yargıdaki “F Tipi”ne kayıtsız, koşulsuz kol kanat
germektedir. 17 Aralık
operasyonundan sonra, hükümetin görevden aldığı savcı ve polis memurlarına dava
açmaları yönündeöğüt vererek, sahip çıkmıştır. Bu sözler bile başlı başına, onların haksızlığa
uğratıldıklarının kabulü anlamına gelmektedir. Haksızlığa uğrayan bir memurun, üstelik bu
kişi polis veya yargı mensubu ise, nereye başvuracağını “hesap uzmanı” Kılıçdaroğlu’na
soracak değil herhalde, bu konuyu ondan çok daha iyi bilirler. Aynı şekilde, Kılıçdaroğlu,
Ergenekon davalarının en önemli aktörü olan Zekeriya Öz’ün, hükümete karşı
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söylediği sözlerin doğruolduğunu da kabul ederek, onu da “dürüst” bir memur gibi lanse
etmiştir…. Bay Kemal, Hüseyin Baş’ın, tek başına hazırladığı tutanağı koynuna koyup,
heyecanla kürsüye fırlamıştır… Son olarak da HSYK’nın doğrudan hükümete bağlanmasına
dönük yasa tasarısının AKP tarafından askıya alınmasına teşekkür etmiştir. Böylece yargının
Cemaat elinde kalması için elinden geleni yapmıştır! Erdoğan’ın oluru ile yargıyı işgal
eden ve özel mahkemeler eliyle Cumhuriyeti yıkan Cemaat’in en önemli silahı,
Kılıçdaroğlu’nun katkısı ile yine ellerinde kalacaktır!..
Seçimler yaklaştı diye, bunları görmezden gelemeyiz!..

Bu açıklamalardan sonra biraz da Cemaat ile Y- CHP’nin,
başlayan ortaklığının, bundan sonraki yol haritasına bakalım…

Ergenekon

GÜLEN’E GÖRE HÜKÜMETİN TEK BAŞARISI “EKONOMİK BÜYÜME”!..

davaları

ile

Fetullah Gülen, ABD’nin ünlü gazetesi Wall Street Journal’e verdiği mülakatta şu noktaların
altını çizmiştir:

1.

Gülen hareketi, AKP’yi zorlayan CHP’ye sıcak bakmaktadır…

2.
Ortak oldukları 12 yıllık AKP iktidarında hükümetin en büyük siyasi başarısı
“ekonomik büyüme” (1) 1 dir, AKP ile yapılan ittifak “ortak demokratik değerler”, “evrensel
insan hakları” ve “özgürlükler” etrafında gerçekleşmiştir,
3.
AKP ile yapılan ittifak “ortak demokratik değerler”, “evrensel insan hakları” ve
“özgürlükler” etrafında gerçekleşmiştir,

4.
Geçen 15 yılda Türkiye’nin “ekonomik” ve “demokratik” ilerleme kaydettiği, son iki yıl
içerisinde ise bu ilerlemenin tersine döndüğü ileri sürülmektedir,

5.
Emniyet ve yargıdaki Cemaat mensupları tarih boyunca dünya görüşleri nedeniyle
“fişlendiği” ve “ayırımcılığa” tabi tutuldukları için bu kurumlarda görev almışlardır,“” ile
binlerce duruşmanın hükümleri feshedilecekse bunun yargı güvenliğine zarar vereceği ve on
yılda elde edilmiş “ tersine çevireceğine inanılmaktadır,

6.“Yeniden yargılanma” ile binlerce duruşmanın hükümleri feshedilecekse bunun yargı
güvenliğine zarar vereceği ve on yılda elde edilmiş “kazanımları” tersine çevireceğine
inanılmaktadır,
(2010 yılında yapılan Anayasa değişikliği ile elde edilmek istenen sonuç zaten bu
yargılamaları yapabilmekti…)

7. Koza Grubu, İstikbal Grubu ve Bank Asya’ya karşı yapılan sıra dışı denetimler, Koç ve
Doğan Gruplarına karşı yapılan vergi cezası vuruşları ile aynı mahiyettedir

8. “Demokrasi”, “evrensel insan hakları” ve “özgürlükler” gibi değerlerin arasında “şeffaf ve
hesap sorulabilir” hükümetler de bulunmaktadır…

Hiç kuşku yok ki, bu saptamaların çoğu gerçek dışıdır… Cemaat hükümeti başarılı kendini
de suret-i haktan (2) 2 göstermek çabası içerisindedir!..
“Bu dönemde devlet üretimden çekildi. Özel sektör rantiyeleşti, üretimden koptu ve karlarını
üretimden değil, devlete borç vermekten elde etmeye başladı. Üretim ekonomisinin yerini, borç
paraya bağımlı bir tüketim ve israf ekonomisi aldı. Türkiye ödeyebileceğinden çok daha fazlasını
borçlanarak tüketiyor. Fakat bugün sıcak para ve borç ekonomisi açısından deniz bitmiş gibi
gözüküyor…”
1

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/chpde-cemaat-tartismasi-chpde-kriz

Her şeyin doğrusunu, akla ve vicdanların sesine uygun olanı yapmaya çalışıyormuş gibi
görünürkenbaşka bir amaç gütmek anlamına gelir. (Oktay Ekşi)
2

http://www.kongar.org/medyanotu/256_Sureti_Hak-Sureta_Hak.php
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“BÜYÜKLÜK” SİLAHI!..

Denebilir ki, Fetullah Hoca Efendi “En büyük Amerika’dır ve ben onun kâhyasıyım” sözleri
ile özetlenebilecek bir büyüklük havasını üflemektedir!
Gerçekte ABD’nin de en büyük
silahı “büyüklük” fikrini kabul eden insanların her ülkede fazlaca bulunmasıdır. Bu fikir zayıf ve
güvensiz insanları ABD işbirlikçisi yapmakla kalmıyor, kararsız kitleleri de güçlünün yanında
yer almaya yönlendirerek, gerçektegücü olmayan bir odağı, büyük ve güçlü hale getiriyor…
Gülen’in, bugün için geçerli tek sermayesi arkasına aldığı Amerikan sanal gücüdür… Ne yazık
ki, bu saplantı, az gelişmiş toplumlarda derin etkiler yaratmaktadır. Emperyalizmi ilk defa
yenilgiye uğratanların partisi
olan CHP bile, bugün için ABD’nin desteği olmadan iktidara
gelinebileceğine inanmamaktadır!… Oysa ABD desteği ile gelen bir iktidarın, AKP’den farklı
olamayacağı son derece açıktır. Bu yüzden böyle bir iktidar arayışına şiddetle karşı çıkmak
gerekir. Dış güçlerin desteği ile gelen bir iktidar, her şeyden önce aslanlı yolda başlayan
yürüyüşüyavaşlatır ve gerçek halk iktidarını geciktirir… Ayrıca yabancı güçlerin desteği
ile kurulan bir hükümet, ulusal çıkarlarımızı gerektiği gibi savunamaz, bağımlılığı nedeniyle
de her türlü tavizi kolaylıkla verebilir. Böyle bir durum, Atatürk’ün “Tam bağımsız Türkiye”
ideali ile çelişir ki, buna hiçbir yurtsever CHP’linin yanaşmaması gerekir…

Bu nedenle halka dayanmayan bir CHP iktidarı için koşuşturmak yerine, halka dayanan
yurtsever çekirdek bir kadronun peşine düşerek, yeniden Samsun’a çıkmak en isabetli hareket
olur…
CESETLER NEDEN HABER KONUSU OLMADI?

Anadolu Ajansı ceset görüntülerini yayınladığı gün, Cenevre-2 toplantısına katılmak üzere, pek
çok ülkenin dışişleri bakanları yola çıkmıştı. Akla ilk gelen soru, bu fotoğrafların çekildikleri
zaman neden haber konusu yapılmadıklarıydı. Savaşta bile olsa sivil halkın öldürülmesinin
haber değeri vardır. On binlerce fotoğraf, on binlerce cinayet demektir. Böyle bir durumda,
basını sustursanız bile ölenlerin yakınlarını susturamazsınız!.. Toplantı bitti ama nedense bu
sorulara hala yanıt veren çıkmadı…

Geçmişte Suriye ordusunun, kimyasal silahla öldürüldüğü ileri sürülen çocukları, dışarıdan
gelen ve kendilerini “muhalif” adını veren teröristlerin öldürdüğü, BM uzmanları
tarafından ortaya çıkartılmıştı. MİT’in “insani yardım” TIR’ları ile Suriye’deki muhaliflere
taşıdığı, tank mermileri, roket parçaları gibi silah ve mühimmatın ne için kullanılacağı
sorusuna bile izin vermiyor hükümetimiz… “Devlet sırrı” deyip geçiyorlar. Hükümetin en
yetkin hukukçusu Burhan Kuzu, bu hukuksuzluğu vicdana uygun buluyor!… Kızılay’ın işini
yapan MİT’in görevini hangi kurum yapıyor acaba? Bu tartışmalar sürerken, Suriye Dışişleri
Bakanı Velit Muallim, Dışişleri Bakanımızın gözünün içerisine bakarak, suçluları açıklıyor:”
Suriye’yi yok etmek için uzun yıllardır yapılan planları uygulama emri aldılar. Erdoğan
hükümeti olmasa bunların hiçbiri yaşanmazdı. Bu hükümet kendi topraklarında teröristleri
eğitiyor” diyerek doğrudan bizim hükümeti işaret ediyor… ABD 83 ülkeden getirdiği
teröristlerle, halkının yüzde 70’inin desteğini almışmeşru bir hükümeti yıkmak istiyor ve biz
onun yardımcısıyız!..

SİCİLİMİZ BOZUK!..

Hükümetimizin sicili, Irak’ın ABD tarafından işgaline destek vermekle zaten bozulmuştu.
Başbakanın, “Libya’da NATO’nun ne işi var” dedikten sonra, ordumuzu Kaddafi üzerine
yürütmekle, gerçek yüzümüz ortaya çıkmıştı. Ardından İsrail’i korumak için kurduğumuz füze
kalkanı, işleri çığırından çıkardı… “One minut” kabadayılığı ve “Mavi Marmara” gemisi baskını
da bir işe yaramadı… Nihayet, Filistin ve Suriye halklarının yanında savaşan Lübnan
Hizbullah’ını “hizbulşeytan” ilan ederek, gerçek safımızı n, Ortadoğu halkları değil, ABD ve
İsrail’in yanında olduğunu belirledik. Mısır’da İhvan’ı destekleyerek bir kez
daha
duvara tosladık. Cenevre-2’de Davutoğlu’nun yüzüne söylenenleri, doğrusunu söylemek
gerekirse
fazlasıyla hak ettik!.. Son bir not ekleyelim: Suriye ile ilgili olup olmadıkları kesinleşmeyen o
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ceset fotoğrafları ile ilgili olarak Y-CHP’de hükümetin yanında yerini aldı. ABD’nin Y-CHP
içerisindeki enhas adamı Faruk Loğoğlu, peşinen bu cinayetleri işleyenin Esat yönetimi
olduğunu ilan ederek, CHP adına bir kınama mesajı yayınladı!.. Dolayısıyla, Suriye sınırında
yakalanan silah yüklü TIR’larla ilgili, önceden yapılan açıklamaların gösteri amaçlı olduğu da
kabul edilmiş oldu. Öyle ya cinayetleri işleyen Esat ise, Erdoğan’ın gönderdiği silahlar için
kıyameti koparmanın alemi ne!.. Burhan Kuzu gibi vicdanidir deyip geçin… ABD’nin
CHP’deki büyükelçisi Faruk Loğoğlu, bu konuda hiç ağzını açmayacaktı!.. Delegeyi
huylandırmayın!?.. Balık hafızalı olabiliriz ama dün dediklerinizi gün gibi hatırlıyoruz!..
***
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ALLAH’IN BÜTÜN VASIFLARINI ÜZERİNDE TOPLAYAN
LİDER!
AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan Başbakan Erdoğan’ı “Allahın bütün vasıflarını
üzerinde

toplayan bir lider” olarak tanımladıktan sonra, dış mihrakların önünü kesmek için
uğraştıklarını söyleyerek rüşvet ve yolsuzluk iddialarının gerçek dışı olduğuna vurgu yaptı…
Arslar İmam Hatip mezunudur. İlk imza sahibi olduğu hiç bir kanun teklifi yoktur. Bugüne kadar
arkadaşlarının hazırladığı üç yasa teklifini imzalamış, bir tek yazılı ve sözlü soru önergesi
yok. Meclis soruşturması talebi de hiç olmamış. İktidar milletveki olduğu için gensoru
önergesi vermesini bekleyen yoktu zaten. Genel kurulda toplam üç kez konuşmuş, iki kez
bütçe görüşmelerinde söz alan Arslan, TSK Disiplin Kanun Tasarısı üzerinde de kısa bir
konuşma yapmış. Bir de Giresun Milletvekili Nurettin Canikli’nin terör olaylarındaki artış
nedeniyle verdiği genel görüşme önergesini imzalamış… Milletvekili olarak bugüne kadar
yaptığı işler bunlardan ibarettir!.. Milletvekili seçilme nedeni, Başbakana yağcılık yapmaktan
başka bir şey olmayan biri, bu yüce milletin vekili olabilir mi?.. Parti içi demokrasinin işlediği
bir partide Fevai gibiler değil milletvekili, siyasi partilerde çaycı bile yapmazlar… Gelen tepkiler
üzerine, Bay Fevai güya dilinin sürçtüğünü söyleyerek bir düzeltme yapmış. Erdoğan için:
Allah’ın insanlarda olması istediği üstün vasıfların tümünü üzerinde toplayan lider demek
istedim demiş!.. Düzeltme düzeltilmemiş açıklamasından beterdir. Gören Allah için desin hele,
Tayyip Erdoğan’da Allah’ın insanlarda olmasını istediği üstün vasıflardan hangisi vardır?
Yağcılığın bu kadar işe yaradığı bir başka ülke olduğunu hiç sanmam!..

***

Başbakan’ın ruh sağlığının nasıl göründüğü psikiyatris Mehmet Bekaroğlu’na sorulmuş.
Meslek etiği nedeniyle, bu soruya tam olarak yanıt vermeyen Bekaroğlu:”Başbakanın panikte
olduğunu söyleyebilirim. İnsan panik anında neyi, nasıl yapacağını tam kestiremez. Panikten
kurtulmak için attığı adımlar paniği arttırır.Kendisine ve çevresine daha çok zarar verir” demiş…
Aralarında Başbakanın oğlu Bilal’in de bulunduğu ikinci dalga operasyonu başlatan savcı
Muammer Akkaş’tan dosya alındıktan sonra, yerine gelen yeni savcı ilk iş olarak “yakalama
ve gözaltı” kararını kaldırmış. Biraz rahatlayan Erdoğan, İmam-Hatiplerin kuruluşunun 100.
yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada, İmam-hatiplileri övdükten sonra, 4 çocuğunun
da imam hatip mezunu olduğunu söyleyerek, çocukları ile gurur duyduğunu açıklamış!..
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Çocuklarının yolsuzluklara karışması halinde, onlarıevlatlıktan reddedeceğini söyleyen
Başbakanın bu sözlerine inananoldu mu bilmem ama panik hali için geçti denemez!.. Ne demiş
atalarımız? Ateş olmayan yerden duman çıkmaz!..

Toplu konut mevzuatı ile yaratılan “kent rantı”, iktidarın başını çok fazla döndürmüş olmalı
ki, hükümet HSYK’yı RTÜK gibi parlamentoda temsil edilen partilerin göstereceği
adaylardan oluşturmayı bile düşünmeye başlamış.Böyle bir durum gerçekleştiğinde, Mecliste
çoğunluğu olan parti HSYK’yı ele geçirecek demektir. Erdoğan’ın kafasının içinde yargıyı tam
olarak kendisine bağlamak düşüncesi var… Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Arınç
bile, AB ülkelerinin çoğunda HSYK benzeri kurumların üyelerinin çoğunluğunu yürütmenin
seçtiğini ileri sürerek Erdoğan ile aynı düşünceyi paylaştığını söylemiş. Hükümetin iki ağır
topu bu kadar ileri gittiğine göre, Erdoğan’ın ailesinin karıştığı yolsuzluk olayları da hayli
büyük olsa gerekir. Bu yüzden Başbakanın paniği bir türlü geçmek bilmiyor!.. Yargıyı ve
emniyeti bu panik halinde iken dağıtan Erdoğan, kendini ve ailesini kurtarmak için, devletin
temeli olanadaleti de gözden çıkartmış. Bundan sonra atacağı her adım, yeniden ve daha büyük
paniğe kapılmasına neden olacak. Doğal olarak, panik üstüne yeni hatalar da yapacak ve her
hatadan sonra yeniden paniğe kapılacak… Tepe taklak yuvarlanmanın başlangıç noktası paniğe
kapılmaktır…
Hükümet, Singapur ve Malezya’ya yolsuzluklarla nasıl mücadele edileceğini öğrenmek için
heyet gönderecekmiş! Şükredelim ki, akıllarına Afrika’nın yamyam kabileleri henüz gelmemiş!..

Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Faik Işık, Doğu Perinçek’in hukuk zaferinin Türkiye için
önemini vurgu yaptıktan sonra, “ödül verilmesi gereken yürekli hukukçu” demiş.
Perinçek’in hapiste olmaması gerektiğini söyleyen Işık, Ergenekon ve Balyoz davalarında
adaletli karar
verilmediğine inanmayanların saflarına katılmış… Bir kaç yıl önce Ergenekon davalarının
savcısı olmakla övünen Başbakan’ı,Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’dan sonra eski avukatı da
yalnız bıraktı!..
***

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na mahkeme kararı olmaksızın erişim engelleme yetkisi
veren yasa tasarısı, Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilmiş. Yasanın çıkartılması halinde alan
adı engelleme, IP adresinden engelleme ve URL’ye engelleme yöntemleri ile paylaşılan
içerikler sansürlenecek… Düşünceyi ifade etme özgürlüğüne açıkça aykırı olan bu yöntemlerle
hükümete yöneltilen eleştiriler etkisizleştirilecek…
AKP’nin “ileri” demokrasisi böyledir işte!..

***
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BEN DE VARIM!..
Başbakan Erdoğan Malezya’da günah çıkardı. Ergenekon ve Balyoz davalarını kastederek
“İçlerinde günahsız yatanlar var” dedi… Hükümet derhal harekete geçti. “Ne istediler de
vermedik” dediği Cemaatin elinden verdiklerini alacaklardı. Polisin işini bitirmek kolaydı, yer
değiştirdiler, kendi adamlarını kilit noktalara getirdiler. Yargıda ise zorlanmaya başladılar.
Anayasal düzenleme de gerekebilirdi. Bu işler şakaya gelmez. Bu yüzden HSYK’nın doğrudan
hükümete bağlanmasına ilişkin düzenleme Adalet Komisyonu’nda görüşülürken, Tokat
Milletvekili havada uçan tekmesini konuşturmak zorunda kaldı… Bu kez hedefinde inançlı ve
yürekli bir adam, Yargıçlar Sendikası Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu vardı… Erdoğan ne
zaman antidemokratik bir adım atmaya karar verse, tam tersini söyleyerek işe başlardı.
Bugüne kadar hep böyle oldu. Ele geçireceği kurumları önce itibarsızlaştırdı, sonra yasal
düzenleme yaparak ele geçirdi. Erdoğan’a yakın yeterince eleman olmadığı için HSYK ve
Emniyet gibi bazı kurumlar, koalisyon ortağı Cemaate bırakıldı. Haklarını yemeyelim Cemaat
de kurumları ele geçirmede son derece başarılıydı. Erdoğan’ın şimdiki hedefi bu kurumlardan
Cemaatcileri temizleyip, kendi adamlarını yerleştirmektir. Bunun için yine yasal düzenlemeye
gereksinimi vardır. Mecliste Cemaatten doğacak fire, belli ki muhalefet partileri ile
doldurulacak… Daha şimdiden saflar belirlenmeye başlandı… Aksi halde, 17 Aralık’ta düğmesine
basılan yolsuzluk ve rüşvet operasyonlarının altında kalacaklar. Bu yüzden, Emniyet ve yargıyı
tam olarak kontrol etmeleri şarttır. Yargı itibarsızlaştırılırken, verilecek olan tavizin
büyüklüğüne bakamazlar artık. Ergenekon ve Balyoz davaları ile tutsak edilen yurtseverlerin
serbest bırakılmasını bile kabul edebilirler…

Hükümetin bu açmazını yargının üç ayağından biri olan savunmanın başı, Türkiye Barolar
Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu altın bir fırsata çevirdi. 76 milyon Türk halkı, bu
yürekli adama her zaman minnettar kalacaktır. İki dalda profesörlüğü bulunan Feyzioğlu’nun,
bu akıllı ve gerçekçi çözümüne, kahramanlığı defalarca kanıtlanmış olan Doğu Perinçek ile
eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ da destek verdiler… “Yolsuzluk gündemden düşer”
diyerek, lafı ağzında geveleyenleri dinleyen olmadı elbette. Ne acıdır ki, bu lafazanların
başında; yeni CHP ile yeni MHP’nin genel merkezlerine yakın adamları geliyor!..

Neymiş efendim, Feyzioğlu’nun çıkışı CHP Genel Başkanlığına veya Cumhurbaşkanlığına gelmek
içinmiş! Bre ahmak herifler! Bu iki makam birbirine bağlı mı ki, bu çıkış, o makamlara gelmenin
bir hazırlığı olsun? Bir hamle ile bu iki sonuç elde edilebilir mi? Feyzioğlu’nun çözümüne karşı
gelenlerin ilk mantık hatası buradadır. İkincisi ise, ortaya konulan çözümün ne CHP genel
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başkanlığı ile ne de Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili olmamasıdır. Hukuka aykırı olarak
yapılan yargılamalar sonucu, müebbet hapse mahkum edilerek mağdur edilen kahramanlara
bir kurtuluş yolu öneriliyor. Üstelik, olabilir ve gerçekçi bir çözüm ortaya konulmuştur.
Sorunu bağlamından kurtarıp, ilgisiz bir alana taşıyan bu demagoglar, hiç kuşku yok ki, bugüne
kadar saf tuttukları yerin yanlış olduğunun farkına yeni vardılar ve şimdi hükümetin işlediği
günahlara ortak oldukları ortaya çıkacağından korkuyorlar. Neyse ki, CHP yönetimi başlangıçtaki
tutumunu değiştirip, son anda TBB’nin çözüm önerisi doğrultusunda yasa teklifi verdi…
Bahçeli’nin bu gerçekçi öneriyi “kanun değişikliği ile avunma” gibi göstererek küçümsemesi,
kendi acizliğinin itirafıdır… Belli ki kendilerinin yapması gereken hamleyi, bir meslek
kuruluşunun yapmış olmasını hazmedememişlerdir. Kabul etmek gerekir ki, Bahçeli de
Türkeş’in koltuğunu dolduramıyor, ülkücülere doğru yolu gösteremiyor!.. O da Kılıçdaroğlu’nun
baştan beri tutturduğu “yargıya güveniyoruz, yargı çözer” şeklindeki teslimiyetçi çizgide
şaşırarak yolunu kaybetmiştir!..
Maskeleri düşen her iki lider, Türk halkına daha fazla vakit kaybettirmeden istifa etmelidir!..

Ceza usul hukuku ve ceza hukuku alanında en yetkin akademisyenlerimizden biri olan Prof.
Dr. Metin Feyzioğlu’na, okuduğunu anlamakta zorlanan ya da yanlış anlayan siyasetçi ve
gazetecilerin hukuk dersi vermeye kalkışmasının nedenini anlıyorum. Her şeyi bilir gibi
konuşma hastalığı ne yazık ki, toplum olarak hücrelerimize kadar işlemiştir. Nedense bir türlü
haddimizi bilemeyiz. Hadi diyelim ki, Erdoğan cahil destekçilerine bir “kimlik” verdi ve onlar
bu kimlikleri ile her türlü işe maydanoz olabilirler, bize ne oluyor? Gazete okumayan, tahsili
olmayan, haberleri bile sürekli bir tek kanaldan izleyen biri, nasıl oluyor da Türkiye’nin en
yetkin hukukçusunun önerisine karşı çıkabiliyor? Son 12 yılda herkesin her konunun uzmanı
olması anlaşılır gibi değildir!..
Hoca ne diyor, okuyun, öğrenin sonra konuşun… (1) 1
***

Başbakanın “inlerine gireceğiz” dediği çetelere, Cumhurbaşkanı Gül, “elçi” göndermiştir. Yanlış
duymadınız. Cumhurbaşkanı, Erdoğan ile Fetullah Gülen arasındaki kavganın “sulh” ile
sonuçlanması için aracılık görevi üstleniyor. Galiba, tarafların bir birine vereceği zarar kadar
Abdullah Gül’ün manevra alanı genişleyecek. Bu çerçevede Fetullah Hocanın “devlete” yazdığı
mektup ibretliktir. Kendi internet sitesinde yayınlanmış, dileyen oradan okuyabilir… (2) 2
***

Hukuka ve gerçeğe aykırı delilleri üreten merkezin başında bulunan Cumhuriyet Savcısı
Zekeriya Öz’ü, “Sözlerine itibar etmek gerekir” diyerek, Kılıçdaroğlu sahiplenmiştir!.. Demek
ki, bundan böyle, Öz’ün “dürüstlüğüne” adeta kefil olan Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine itibar
etmeyeceğiz… Kendini bu duruma düşüren biri Atatürk’ün koltuğunda oturabilir mi? CHP’de
liderlik sorunu olduğu için her çıkış, genel başkanlık hazırlığı gibi değerlendirilmektedir!..
Saçlarınız yakında önünüze dökülecek, ak mı kara mı göreceksiniz. Genel merkez tutulduğu bu
paranoya ile nereye kadar gidebilir ki?..

***

Başbakana göre, Savcı Zekeriya Öz yalancının biridir… Zekeriya Öz’e göre Başbakan iftiracıdır…
Bir an için Başbakanın doğru söylediğini kabul edelim. Bu durumda Ergenekon ve Balyoz
davalarının soruşturma aşamasını yürüten kişi yalancının tekiydi ve Cumhuriyetin Savcısı
olacak niteliklere de sahip değildi… Dolayısıyla onun yönetiminde hazırlanan soruşturma
dosyasına, savunmanın söylediği gibi sahte delillerkatılmış olması göz ardı edilemez…
Başbakanın bu açıklaması bile, başlı başına davanın yeniden görülme sebebidir!..
1
2

http://www.odatv.com/n.php?n=var-misiniz-ben-varim-0501141200

http://www.herkul.org/yazarlar/hocaefendinin-sukutu-ve-o-mektubu/
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***

5 Temmuz 2012′de kaldırılan Özel Görevli Mahkemelerin kaldırılma sebebi; çağdaş hukuku
uygun ve adaletli yargılama yapamadıkları değil miydi? Böyle oldukları hükümetce de kabul
edilen bu mahkemelerin, ellerindeki davaları sonuçlandırmaları istemek akla uygun mudur?
Sanıkların aradığı adaleti dağıtmadan, davalar sonuçlanırsa, verilecek olan mahkumiyet
kararlarının inandırıcılığı olabilir mi? Nitekim, gelinen nokta burasıdır ve Özel Görevli
Mahkemelerin kaldırılıp, doğal yargıç ilkesine de uygun olarak genel mahkemelerde
yargılamaları şarttır!.. O bakımdan Feyzioğlu’nun çözümü tartışmasız desteklenmelidir…
***

Gerçek hukukçuların yıllardır işaret ettiği bu yakıcı tespitleri, bugün HSYK da kabul etmiş
bulunmaktadır. HSYK’nın en tepesi:”Herkes yargı kendi elinde olsun istiyor… Yargının bütün
ellerin üstünde olması lazım. Ama Maalesef Türkiye bu dengeyi tutturamadı” diyerek bu gerçeği
itiraf ediyor. Demek ki neymiş? Bugün yargı bütün ellerin üzerinde değilmiş!.. Binicisine göre
kişneyen at gibi, üzerine binenin düdüğünü çalıyor!.. HSYK’nın bu itirafına göre de Ergenekon ve
Balyoz davalarını yeniden görmek gerekiyor!.. Kanıtsa işte size kanıt. Aslında en kuvvetli kanıt bu
itiraflardır…
***

Bu yalın gerçekler karşısında, kendini gazeteci veya “uzman” sanan, sahibinin sesi kiralık
kalemler ile saray soytarılarının başlattığı karşı kampanyanın hiçbir gerçekliği yoktur…
Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, yargı içerisinde örgütlü Cemaatçi yapı için
“Medya
maniplasyonları
ile yargısız infazı veitibarsızlaştırma operasyonlarını bunlar
yapıyor” diyerek, çok daha ciddi bir itirafta bulunmaktadır… Başbakanlığın Başdanışmanı bu
yargılamalarda “yargısız infaz” ve “itibarsızlaştırma” yapıldığını kabul etmektedir. Bu kabul
dahi Feyzioğlu’nun çözüm önerisi doğrultusunda, yargılamanın yeniden yapılması için
yeterlidir!..
Güneşli güzel günleri görmemiz pek yakındır…

Silivri zindanından yakılan mum, karanlığı bıçak gibi yarmaya başlamıştır. Oradaki kahraman
tutsaklara, her geçen gün yeni mumlar yakarak yurtseverler katılacaktır. “Ben varım” diyerek
yola çıkan Feyzioğlu’nun peşine “ben de varım” diyerek takılıyorum…
***
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HAS(TIR)INIZ!..
Hükümet, TSK’yı demir kafese kapatan ve Cumhuriyete yürekten bağlı aydınları müebbet
hapse mahkum eden “bağımsız yargı”nın kararlarını artık tanımıyor! Başbakan Erdoğan,
vaktiyle o davaların “savcısı” olmakla övünüyor ve “Bırakın bağımsız yargı çalışsın” diyordu.
Şimdi aynı yargı, gelen bir ihbar üzerine Suriye’deki muhaliflere silah götürdüğü iddia edilen
MİT’e ait TIR’ı, arayamıyor bile. MİT görevlileri yükün “devlet sırrı” olduğunu açıklamış.
Çiçeği burnunda İçişleri Bakanı Efkan Ala, yükün Irak’taki Türkmenlere gönderilen “insani
yardım malzemesi” olduğunu açıklamış! İnsani yardım malzemesi “devlet sırrı”
olamayacağına göre, bunlardan biri yalan söylüyor. Demek ki, zamanında yetişebilselerdi,
Halk Bankası Genel Müdürü’nün evinde bulunan dolar dolu ayakkabı kutuları ile, bakan
çocuklarının evindeki para kasalar içerisindekiler için de “devlet sırrı”dır diyerek kimseye
göstermeyeceklerdi!..

Asıl acı olan, silah yüklü TIR’ı arayamayan ve yakın çevresine “canımı zor kurtardım” diye
yakınan savcının, suç duyurusunda bulunmasıdır!.. Biliyorsunuz yasalarımıza göre “suç
duyurusu” Cumhuriyet savcılarına yapılır… Demek ki, bizim savcı görevini yapmaya engel
olanlara karşı, gereğini yapacak bir Cumhuriyet savcısı aramaktadır!.. Yoksa o da, ne yapması
gerektiğini Yargıtay’daki “ Cemaatin imamı” gibi Pensilvanya’da ikamet eden Hoca Efendiye mi
sorsaydı? Bu önemli bilgiyi kamuoyu ile yeni paylaşan eski TBMM Başkanı ve eski Adalet
Bakanı Mehmet Ali Şahin, sokaktaki sıradan bir adam değildir!.. İsmi aynı zamanda AKP’nin
Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin’de saklı olan “Cemaatin imamı”, o kadar “güçlü”
biri ki, ismi hala açıklanamamıştır!.. Hemen belirtelim, o zaman ki Adalet Bakanı M. Ali Şahin ve
AKP hükümeti, “Cemaatin imamı“ olan o yargıçla, suç ortağıdır ve yürürlükteki pek çokyasa
hükmünü birlikte ihlal etmişlerdir. 1 Yürütme ve yargının durumunu en iyi özetleyen bu
örnekten anlaşılıyor ki, bundan böyle, önemli ceza davalarının temyiz yeri Yargıtay değil,
Pensilvanya olacaktır!.. Sırası gelmişken belirtmek gerekir ki, eski Eskişehir Emniyet Müdürü
Hanefi Avcı’nın yazdığı “Haliç’teki Simonlar” adlı kitaptaki iddialar, bir bir doğrulanmıştır. Bu
nedenle itibarının iadesini istemekte yerden göğe kadar haklıdır…
O kadarla kalsa öpüp anlımıza koyabilirdik. Başbakan Erdoğan, oğluna ve yakın çevresine karşı

Yargıtay’daki Cemaatin imamı dosya özetini Pensilvanya’ya göndermekle, Anayasanın 138, Ceza
Yargılama Yasası’nın 22 v e izleyen maddelerini, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesini,
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nca ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca benimsenmiş olan Bangalor
1

Yargı Etiği İlkelerini ihlal etmiştir.
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soruşturma başlatan savcıyı “çete üyesi”, bağlı olduğu cemaati ise, devlet içerisinde devlet gibi
hareket eden bir “paralel yapı” şeklinde tarif edip, adeta küfür tonunda bir sesle inlerine
kadar girileceğini söylemektedir… Yürütmeye bağlı Emniyet birimleri, hakimlerin verdiği
gözaltı kararlarına, dalga geçer tarzda “ne dediğiniz anlaşılamamıştır” şeklinde yanıtlar
vererek, karar gereğini yerine getirmemekte direnmektedir. Bu nedenle olsa gerekir, Başbakan
yetersiz bulduğu AKP milletvekillerini elinin tersi ile bir kenara iterek, bir dediğini iki etmeyecek
olan müsteşarını İçişleri Bakanlığına getirmiştir!.. Doğal olarak AKP milletvekillerinin görevi de;
her zaman olduğu gibi, hükümetin Meclise getirdiği yasa tasarılarını, sorgulamadan
onaylamakla sınırlı kalmıştır!..
Son olarak Başbakanlık Başdanışmanı Yalçın Akdoğan, Başbakan’ın “Şimdiye kadar ne istediler
de vermedik” dediği “koalisyon ortağı” Cemaati, “Milli orduya kumpas kurmakla” suçlamıştır!
Bu açıklama üzerine, Hastal’daki tutuklu komutanlara, her şeyin yoluna gireceği vaadiyle sakin
olmalarını öğütleyen ve ardından da hiçbir şey yapmayan Genelkurmay Başkanlığı:
“Suç delilleri üretildi, bilirkişiler manüple edildi, adli kolluk görev suçu işledi, savcılar delilleri
kararttı, ma hkeme heyeti adil yargılamayı olumsuz etkiledi” gibi son derece ağır suçlamalarla, suç
duyurusunda bulunmak zorunda kalmıştır!.. Asıl güven bunalımı, tutuklu olan komutanlarla,
görevdeki komuta kademesi arasında başlamıştır. AKP’nin tek başardığı iş; toplumdaki yapay
bölünmedir ve bu bölünme TSK’nde de ciddi bir kırılmayı yaşatmaktadır…

Dilerseniz burada bir nokta koyup, hafızalarımızı biraz geriye doğru saralım:

Anımsarsanız birkaç ay önce Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç: ”Anayasa Mahkemesi
TBMM’nde çelme takma yeri değildir” demişti. Oysa Anayasa Mahkemesi’nin asıl görevi;
TBMM’nin Anayasada belirtilen temel hak ve özgürlükler ile çağdaş evrensel hukuk
kurallarına aykırı olarak çıkartılan yasaları iptal etmektir. Yani bir anlamda Anayasa
Mahkemesinin görevi; keyfi yasalar çıkartan hükümete “dur” demektir… Bu görev için kaba bir
ifade ile pekala “Çelme takmak” ifadesi de kullanılabilir. Anayasa Mahkemesi Başkanı Kılıç, o
zaman yukarıdaki sözleri ile Anayasa Mahkemesi’nin görevini gereği gibi yapmayacağının
işaretini vermişti. Aynı şekilde, idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemleri ile düzenleyici
işlemlerini iptal etmekle görevli olan Danıştay’ın eski Başkanı Hüseyin Karakullukçu da:
“Ben burada idareyi yargılamıyorum” diyerek, yasalarla belirlenmiş asli görevini
yapmayacağını belirtmiştir.
Bu açıklamalarla, yargı direnmeden yürütmeye teslim olmuştur!..

İki yüksek yargı organının başkanları, bu sözleri ile aslında “kuvvetler ayrılığı”nın da bittiğini
ilan etmişlerdi… Dolayısıyla “denetimsiz”, keyfi bir rejime geçilmiş oldu. Böyle bir rejime
demokrasi denemeyeceği son derece açıktır. Bütün bu olanlara ilave olarak, “ laiklik ilkesi” de
rafa kaldırılınca, karşıdevrimin başarıya ulaştığını kabul etmek gerekir. Bu tespit gözardı
edilerek, kurgulanacak olan stratejiler, yaşanan “sessiz devrim”i hafife alma anlamına gelir. Aynı
zamanda da karşıdevrime kitle tabanı sağlar!.. O bakımdan analizleri doğru yapmak öncelikli
işimiz olmalıdır…
Hükümet, geçenlerde Danıştay’ın karar düzeltme işlemlerinde; “yürütmenin durdurulması”
ve duruşma yapılmasına karar verme yetkisini kaldıran bir yasa tasarısını Meclise
göndererek, yargı yetkilerini iyice budamak istediğini göstermiştir. Tasarıya göre, “kamu
görevinin sona ermesi” sonucunu doğuran işlemler hariç olmak üzere, kamu görevlileri
mevzuatın uygulanmasından kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin, temyiz ya da itiraz üzerine
verdikleri kararlar hakkında, “kararın düzeltilmesi” yoluna gidilemeyecektir!.. Bu tasarı
yasalaşırsa ki, yasalaşmasının önünde ciddi bir engel bulunmamaktadır, o zaman yargının
“yargılama yetkisi” iyice kısıtlanmış olacaktır!..

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Elmar Brok, geçen hafta
başlatılamayan büyük yolsuzluk ve rüşvet operasyonu ile ilgili olarak “Türkiye’de yargı sadece
şeklen bağımsızdır” diyerek, bu gerçekliğin altını bir kez daha çizmiştir…
Sayıştay raporlarının Meclis’ten gizlendiği, yüksek yargı organlarının yargı
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yetkisinin

kısıtlandığı, mahkeme kararlarının gereğinin yerine getirilmediği bir devlet içinde,
hükümetin söylediği çetelerin yuvalanması elbette olanaklıdır. Bununla birlikte, aynı
çete ile işbirliği içerisine giren, çetenin her isteğini yerine getiren ve birlikte pek
çok
operasyona
imza
atan
hükümet de suç ortağıdır! Böyle durumlarda seçilmiş
hükümetler bile, devlet içerisinde “gizli örgüt” durumunda değerlendirilebilirler. Hükümetler,
yürürlükte olan yasaların dışına çıktıklarında, doğal olarak meşruiyetlerini de kaybederler. Bu
duruma düşen bir iktidarın, tüm eylem ve işlemleri tartışmalı hale gelir. Tıpkı çetelerin
eylemleri gibi… AKP hükümetinin durumu da tıpatıp bu duruma uymaktadır!..
***

Böyle hassas durumlarda ana muhalefetin görevi daha bir hayati önem kazanır. İktidar ve
“koalisyon” ortağının, bütün kirli çamaşırlarının ortaya dökülmesi için ne gerekiyorsa
yapılması şarttır. Muhalefet, meşruiyetini kaybeden iktidarı her yönü ile halka anlatacaktır. Bu
onun kaçınılmaz bir görevidir. Yaşanmakta olan “Devlet krizini” çözmek veya krizin daha da
derinleşmesini önlemek için araya girmek, muhalefetin görevleri arasında değildir…
Anlaşılıyor ki, krize neden olanlar, ülkeyi yönetememektedir ve onların yerine ana muhalefet
partisi ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu kamuoyuna açıklamak zorundadır. Aksi tutum,
meşruiyetini kaybetmiş iktidarın daha fazla iktidarda kalmasına olanak sağlar. Bu ise,
muhalefetin yetersizliğinin ve iktidara talip olmadığının bir göstergesidir..

CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal’ın, iktidar ortağı tarafından çıkartılan “devlet krizi”nden,
kendisine vazife çıkartarak, bazı görüşmelere kalkışmasını bu şekilde değerlendirmek gerekir.
Halen CHP’nin bir genel başkanı varken, onu yok sayarak, adeta bir genel başkan gibi hareket
etmek ve krizin sona ermesine dönük çözüm önerilerini ortaya atmayı anlamak veya anlatmak
mümkün değildir. Hükümetin yıpranmasının CHP’ye iktidar yolunu açacağını çocuklar bile
öngörebilirken, siyaset bilimi uzmanı Baykal’ın öngörememesi düşünülemez. Baykal, anayasalhukuksal çerçevede krizin çözülmesine katkı sunarak, hükümetin ömrünü neden uzatmaya
çalışmaktadır? Bu arada hiç gerekmediği halde istifasına neden olan kaset komplosundan
dolayı Cemaati bir kez daha aklamıştır. Ne diyelim, Allah akıl fikir ihsan eylesin!.. Cemaati
ikinci kez aklayan Baykal, garsoniyerini kayıt altına alanları da biliyor olması gerekir. Bari onları
da açıklasa da biz de bilsek!..

Otur oturduğun yerde be adam!..

Bir de seninle uğraşmayalım. İstifa ederek, o kasetteki görüntülerin gerçek olduğunu zaten
kabul etmişsin. Bu ayıbın yüzünden hala yüzümüz kızarıktır. Türk toplumunun içine
sindiremediği gönül ilişkin kimseyi ilgilendirmese de, siyaseten sırtına mahkum numaran gibi
kazınmış kocaman bir eksidir. Onu silmen olanaksızdır. Artık bu gerçeğe göre davranman
gerekir… Biraz da bizleri düşün! Bu ne dizginlenemez bir ihtirastır. Sosyal medyada “Baykal
göreve” başlığı ile açtırdığın sayfaların tam bir rezilliktir. Bari Atatürkçüleri ve gerçek
CHP’lileri suç ortağın durumuna düşürme!.. Biraz utan! Bundan böyle siyasetteki yerin, o da
ihtiyaç duyulursa eğer, “bir bilen” olarak bir köşede oturmaktır!..

Öte yandan, yeni CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu’nun, Cemaat-Milli Görüş kavgasında,
Cemaati görmezden gelmesini ise anlamak mümkün değildir. Nedir o ABD elçileri ile gizli
görüşmeler, ABD düşünce kuruluşlarını ziyaretler, ulusalcı basın kuruluşlarını dışlama gibi
hafiflikler! Yoksa, sen de söylendiği gibi Atlantik ötesinin “Erdoğan’sız hükümet” formülleri
içerisinde yer almaya mı niyetlisin? Eğer öyleyse, CHP’yi son derece tehlikeli sularda kulaç
attırdığını ve bir gün bunun mutlaka hesabını vereceğini bilmelisin!..
Bu ara, zıvanadan çıkan işler, hukuk zemininden çıkınca bedduaya kaldılar. Ben de bu modaya
uyarak, bu defaki yazımı duayla bitireyim…
Yüce Tanrı hepimizin sonunu hayır eylesin!..
***
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YOLSUZLUK VE RÜŞVET!..
2010′da yapılan Anayasa referandumuna bugünleri yaşamamak için “hayır” demiştik. O
değişikliklere “evet” deyince; ordumuza “kumpas” kurulabilir, yargı yürütmenin denetimine
geçip adalet ortadan kaldırılabilir, iktidarı denetleyen -Sayıştay gibi- kurumlar işlevsiz hale
getirilerek yolsuzluk ve rüşvet tavan yapabilir demiştik. Hatta yabancı güçlerin desteği ile
iktidara gelen AKP, diyet borcunu ödemek için ulusal çıkarlarımızdan olmadık tavizler
verebilirdi. Yıllardır yan yana yaşadığımız komşularımızla, sudan sebeplerle düşman hale
getirebilirdik. Zorunlu olmadığı halde Telekom ve Tekel gibi kar eden milli kuruluşlarımız yok
pahasına yabancılara satılabilir, yandaşlara peşkeş çekilebilirdi… Dışarıdan aldığımız borçlar,
halkın yararlanacağı yatırımlara dönüştürülme yerine, yandaşlara kredi olarak verilerek, bir
avuç insanın zenginleşmesi sağlanabilirdi. Bu yolla iktidar kendi zenginlerini yaratıp, borçları
her zamanki gibi yoksul halkın sırtına yıkabilirdi… Hepsinden de önemlisi, o anayasa
değişikliklerine “evet” demekle, demokratik devletin yaşaması için hayati öneme sahip
“kuvvetler ayrılığı ilkesi” ortadan kaldırılabilir ve hükümet egemenlik yetkisini keyfi olarak
kullanmaya başlayabilirdi. Bu sonuncusu ise son derece tehlikeliydi, zira rejimin
otoriterleşmesi ve demokrasinin yok edilmesi sonucunu doğurabilirdi!.. Din ve dince kutsal
sayılan değerleri sömürerek, yoksul kesimlerin desteğini alan AKP iktidarı, halka yakınlığını
göstermek için ekonomiye hiçbir katkısı bulunmayan imam-hatip okullarını açmayı
sürdürerek, demokrasinin olmazsa olmazı olan “laiklik ilkesini” ortadan kaldırabilirdi…
Nitekim kaldırıldı da… Dediklerimizin hepsi bir bir gerçekleşti…
2002-2012 yılları arasında Diyanet İşleri Başkanlığının 5 bin 360 personeli MEB’na atanmıştır.
Bu dönemde devlet bankalarının bile genel müdürleri imam-hatipliler arasından seçilmiştir.
AKP iktidarında,5 bin okul imam-hatibe dönüştürülmüştür. Bunlardan mezun olacak imam ve
hatipler nerede istihdam edilecekler? Her imam için bir cami yapılacak değil herhalde. 2002′de
74 bin olan Diyanet’in personeli, bugün itibariyle 129 bin 376‘ya çıkmıştır. Buna karşılık,
300 binin üzerinde ataması yapılmayan öğretmenimiz var. Diyanet, 5 milyar 442 milyar
liralık bütçesi ile genel bütçeden 13 bakanlıktan fazla pay almıştır… Kuran kurslarında yaş
sınırının kaldırılmasının ardından, Diyanet İşleri Başkanlığı “Kuran Kursları Okulöncesi
Din Eğitimi Projesi” hazırladı. 4-6 yaş arasındaki çocuklara, “oyun ve şarkılarla” temel dini
bilgileri öğreteceklermiş… Bütün bunlar yetmiyormuş gibi ana muhalefet partisi yeni CHP’nin
Ankara Milletvekili Sinan Aygün de Ayasofya’nın ibadete açılmasını istiyor. Aynı şekilde Tunceli
Milletvekili Hüseyin Aygün, Meclis’te cemevi açılması için dava üzerine dava açıyor… Böyle bir
devlete “laiktir” denebilir mi?..
Bu sakıncaların tümü, halkoylamasından önce, halka olabildiğince anlatılmaya çalışılmıştır.
Anayasa değişikliklerine, bu nedenlerle “hayır” denmesi gerektiği ısrarla vurgulanmıştır. Medya
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ve iletişim olanaklarının neredeyse tamamına yakını, iktidarın veya yandaşlarının elinde
olduğu için onların yalan propagandaları daha etkili olmuştur. Bu yüzden de sonuç “evet”
çıkmıştır. Anımsarsınız, o günlerde üzerinde en fazla durulan konulardan biri “pozitif
ayırımcılık”tı ve geçen zaman içerisinde tamamen unutuldu gitti!…

Korkulanların neredeyse tamamı gerçekleşti diyebiliriz. 12 yıllık
AKP iktidarında;
hükümet 400 milyar dolar civarında borçlanmıştır. Şimdilik durdurulabilen ikinci yolsuzluk
operasyonundaki yolsuzluğun boyutu ise 100 milyar dolardan fazladır. Gazetelere yansıyan
gözaltı kararından anlaşıldığına göre, 41“işadamı” haksız yere, halkın cebinden 100 milyar
dolardan fazla para çalmıştır. Yani toplam dış borcumuzun dörtte biri bunlara gitti.
Hortumlanan paraları her halükarda ödeyecek olan yoksul halkımızdır!.. Başbakan’ın
“yedirmeyiz” dediği Halkbank’ı çoktan yemişler bile; yüzde 48.9‘u yabancılara satılmış olan
bankanın, borsada işlem gören hisselerinin ise yüzde 78‘i de zaten yabancıların elindeymiş!..
Sayıştay’ın 2012 yılı hesapları ile ilgili hazırladığı rapora göre, 30 Mart 2013 tarihi itibariyle
3milyar TL üzerindeki batık kredi sayısı 124‘tür ve bu şirketlerin bankaya olan toplam 627.7
milyar liralık borcu takiptedir!..

AKP iktidarı ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarını engellemeye çalışıyor. Soruşturmalar
Başbakanın çocuklarına kadar dayanmış. Hükümet, “soruşturmanın gizliliği”ni ortadan
kaldırmak için yasalara aykırı yönetmelik çıkartmanın peşindedir. Soruşturmayı yürüten
polisleri görevlerinden alıyorlar. Polisler, savcılığın gözaltı kararını yerine getirmiyor.
Hükümetin adamı bir başsavcı, soruşturma yapan savcıları, yalan yanlış belgeleri basına
sızdırmakla suçlayıp, dosyayı ellerinden alıyor. Başbakan ise, bu gelişmeler üzerine polis
savcılığın emirlerini uygulamalı diyen HSYK‘yı hedef gösteriyor. “Yetkim olsa HSYK‘yı
yargılarım” diyerek, yargının tepesine gözdağı veriyor!.. İktidar bütün bunlara rağmen;
utanmazlığın, arsızlığın ve yüzsüzlüğün zirvesinde oturabiliyor…
Sonuç itibariyle, faturası halka çıkacak olan bu gelişmelerin yaşanmaya başlanmasıyla, dolar
2.17‘ TLyi, avro ise 3 TL’yi aşmış. Faizler yüzde 10.36 seviyesine kadar ulaşmış. Halktan
çalınan paralar, ayakkabı kutuları içinde dururken bile çoğalıyorlar. Bir faiz cenneti olan
Türkiye’den son 11 buçuk yılda 101 milyar dolar, faiz adı altında transfer yoluyla yurt dışına
çıkartılmış… O kadar mı yani demeyin lütfen. Borçlandığımız paraların yarısının trafiği
böyledir!.. Yeter ki, parayı takip edebilin yolsuzluğa karışanları, hırsızlık yapanları
bulabilirsiniz!..
***

Bu arada İstanbul Cumhuriyet Savcılığı da “Gezi olayları” nedeniyle iddianame düzenleyip,
dava açmıştır. İlginç olan, iddianamede Bezmi Alem Valide Sultan Camii’nde içki içildiğine
ilişkin bir delil bulunmadığı saptamasına yer verilmiş olmasıdır. Bunun anlamı, tam aksini
iddia ederek aylarca ortalığı ayağa kaldıran Başbakan ve arkadaşlarının yalan söylediğidir.
Başbakanın utanmadan, sıkılmadan din ve dince kutsal sayılan değerleri sömürüp, istismar
ettiği bir kez daha kanıtlanmıştır. Bu yalın gerçeğe rağmen, Başbakan Erdoğan Fetullah Gülen’i
eleştirirken; “Kuran, Allah, peygamber diyeceksin ama adın kasetlerle, komplolarla anılacak. Hiç
kimsenin bu aziz dine bunu yapmaya hakkı yok” diyerek, Cemaatin Erdoğan’a karşı sözlerini
“din”e yapılmış gibi gösterebilmektedir… “Birilerinin topu tüfeği varsa, birilerinin her türlü
hilesi varsa, neyi olursa olsun bizim Allahımız var bize o yeter, bize millet yeter…” sözleriyle
de din sömürüsünü en acımasız şekilde kullanmaya devam edilmektedir. Yakında “Din elden
gidiyor” diyerek, halkın sokağa inmesini isterlerse şaşırmamak gerekir!.. Türkiye baştan başa
yolsuzluk ve rüşvetle çalkalanırken, hükümet yandaşlarını yargıya teslim etmiyor. O yüzden
olsa gerekir “Kimin ne hesabı varsa, kendilerine güveniyorlarsa 30 Mart’ta seçim var, o
seçime girsinler,hesabı orada milletle görsünler” demektedir… Bu ülkenin Başbakanı artık
TSK’nın komuta kademesini demir kafese tıkan yargıya güvenmiyor. Bu yüzden iş kendisine
gelince, mahkeme yerine sandığı gösteriyorlar!..
***

Birkaç hafta önce, Başbakanın konuşmalarını hazırlayan başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi
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ile eski bakan Suat Kılıç’ın kayınpederinin
şüpheliler
arasında
yer
aldığı
“112 acil servis yolsuzluğu”nda; yüzlerce müteahhit, 300′e yakın 112 acil servis istasyonu
kurdurmak sahtekarlığı ile dolandırılmıştı. Dikkatler ikinci yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasına
yoğunlaşmışken, böylesine kapsamlı bir soruşturmada takipsizlik kararı verilebilmiştir!.. Belli
ki, hükümetin istediği, kabineye doğru gelecek olan soruşturmaları jet hızıyla kesecek
savcıların görevde olmasıdır. Başbakan’ın HSYK’yı yargılamak istemesi ve yeni Adalet Bakanı
Bekir Bozdağ’in, basın açıklaması yapan HSYK’yı, anayasayı ihlal etmekle suçlaması bu yüzden
olsa gerekir!..
***

Görünürde Erdoğan taraftarları ile Gülen taraftarları arasında geçen bu savaş, gerçekte CIA ile
AKParasındadır. ABD desteği ile iktidara gelen Erdoğan, iktidar sarhoşluğu içerisinde,
gerçek efendisi olan AB ve ABD emperyalistlerine güven vermez duruma gelmiştir. Bu nedenle
de üzeri çizilmiş ve Erdoğan’sız hükümet arayışları başlamıştır. Kendi deyimleriyle; Erdoğan
raf ömrünü tamamlamış, deliğe süpürülme zamanı gelmiştir. Bu yerinde saptamanın temel
nedenleri şunlardır: Gazze’ye konulan ambargoyu Mavi Marmara gemisi ile delmeye
çalışmak, Davos’ta ABD’nin tartışmasız müttefiki İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’e “one
minute” diyerek kafa tutmak, ABD’yi Suriye’ye karşı savaş ilan etmeye zorlamak, ABD’nin
yardımı ile iktidara getirilen ve yine CIA’nın marifeti ile devrilen Müslüman Kardeşler
Örgütü Lideri Mursi’yi sahiplenmek, uranyum zenginleştirmesi nedeniyle ambargo uygulanan
İran’a, altın ihracatı yaparak ambargoyu delmek, füze alım ihalesini NATO‘ya rağmen Çinli bir
firmaya vermeye kalkışmak ve Türkiye’yi Şangay İşbirliği Örgütü’ne alması için Putin’e
yalvarmak gibi tutarsız politikalardır. Bütün bu gelişmeler Erdoğan’ın AB-ABD kontrolden
çıktığının kanıtları olarak kabul edilmiş ve ipi çekilmiştir… Sıra Erdoğan’ın boğazına “kıllı
örümceğe benzeyen eliyle” ipi çekecek zavallı çingeneyi bulmaya gelmiştir… Yolsuzluk ve
rüşvete bulaşmayanlar, bulaşanları görmezden gelmez artık. O bakımdan ipi çekecek olanlar da
aralarından çıkartılacaktır!.. Biraz daha bekleyelim hele. Erken bir seçim ise, iktidarın
kurtuluşudur, ona asla yanaşmamamız lazım!..

***
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ERMENİ SOYKIRIM YALANI!..
11 yıldır iktidarda bulunan AKP’nin dış politikadaki tek “başarısı” uluslararası bir yalan olan
“Ermeni soykırımı” iddialarını çürütmek olmuştur!.. “Öhö öhööö” demeyin!.. Bu olayı da
sahiplenmeseler bileklerimi keserim. Tıpkı, CHP’li Eskişehir Belediyesinin icraatlarını hükümet
icraatı olarak sahiplendikleri gibi..
Dışişleri Bakanlığımız Türklerin Ermenilere karşı soykırım yapmadığını sonunda kanıtladı!..

Doğu Perinçek olmasaydı, içerisine girmek için takla attığımız AB üyelerinin neredeyse tamamı,
bu yalanı parlamentolarında kabul edeceklerdi… Bu kadarla da yetinmeyip “Ermeni soykırımı
iddiası yalandır” diyenleri hapse de atacaklardı. Bu planın ilk kurbanı, İşçi Partisi Genel
Başkanı Doğu Perinçek seçilmişti…
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi‘nin kararından sonra, hükümetimiz, muhalefet partileri ve
aydınlarımız, artık uluslararası platformlarda yüzlerinin AK’ı ile bu gerçeği haykırabilirler…

17 Aralık Operasyonunun gölgesinde, bu önemli gelişme kaybolup gitmez umarım. En azından
bu haberin bir yerine “Yaşasın hükümetimiz” notunu ekleyerek sosyal medyada dolaştıralım
derim. Bakarsınız bu sefer paylaşarak çoğalabiliriz!..

Öyle demeyin ama. Hükümetimiz de bu konuda bir şeyler yaptı. “Ermeni açılımı”ndan söz
ediyorum sanmayın. Anımsarsınız sanırım, başında rahmetli Rauf Denktaş‘ın bulunduğu
Talat Paşa Komitesi adlı bir komite vardı. İsviçre’de, Fransa’da, Almanya’da ve pek çok yerde
bir dizi etkinlikler düzenleyerek, Ermeni soykırımı iddialarının uluslararası bir yalan olduğunu
kanıtlamak üzere çalıştı durdu… O komitenin en etkili aydınlarından Doğu Perinçek’e “Ermeni
soykırımı Uluslar arası bir yalandır” dediği için, İsviçre Mahkemesi tarafından hapis cezasına
çarptırılmıştı!.. İşte hükümetimiz de bu komitenin faaliyetlerini engellemek için elinden ne
geldiyse yapmıştır! Örneğin; Berlin Mitingi’nden önce, konsolosluklarımız aracılığı ile Türk
derneklerine, bu mitinge katılmamaları yönünde uyarıda bulunmuştur. AB ülkeleri el birliği
ile bu etkinliklere katılacak olan Türklere vize verilmesine de engel oldular. Hükümetimiz ise,
Rus devlet arşivlerinde 10 yıl çalışarak, Ermeni soykırımı iddialarının kocaman bir yalan
olduğunu kanıtlayan Doğu Perinçek’in oğlu Mehmet Perinçek‘i hapse attı. Yetmiyormuş gibi,
bir de üniversitedeki araştırma görevinden kovaladılar…
Şimdi, utanmadan sıkılmadan Perinçek’in açtığı dava nedeniyle elde edilen kazanımı
Ermeni sorununda “milat” olarak kabul ediyorlar. Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkan
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Yardımcısı eski büyükelçi Faruk Loğoğlu, Doğu Perinçek’e CHP adına teşekkür ediyor. Fazlasıyla
hak etti tabi. Bu noktada yeni CHP’ye sormak gerekir. Vaktiyle Talat Paşa Komitesi’ne destek
verdiniz mi? Aslında şöyle de sorulabilir: Bu kadar önemli bir konuda Doğu Perinçek’i neden
yalnız bıraktınız? Elbet bir gün bunların hesabı size de sorulur…

Sırası gelmişken, başta Talat Paşa Komitesi’nin yiğit Başkanı Rahmetli Rauf Denktaş olmak üzere,
bükülmez bileği ile bu mücadeleye önderlik eden İşçi Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e ve
onun şahsında eylemleri düzenleyen ve katılan tüm yurtseverlere teşekkür etmek borcumuzdur…
Bu zaferde onların payı çoktur ve tarihe kahramanlar olarak geçeceklerinden kuşkumuz yoktur!..
Hakkı hamiline teslim etmek gerekir. Kahramanın önde gideni şimdi Silivri zindanındadır…
Aynı konu ile ilgili diğer makale:

http://cemilcan.gen.tr/2011/12/soykirim-iddiasi-soysuzlugun-itirafidir/

***

“SORUŞTURMANIN SELAMETİ”

AKP hükümetinin son durumunu, utana sıkıla sıcağı sıcağına ekranlardan izliyoruz. Lağımın
patladığı noktada çok fazla söylenecek söz yoktur. Önce pislikten uzaklaşıp, sakin kafayla olup
biteni izlemek gerekir. Bunun için birkaç güne daha ihtiyacımız vardır… Değerlendirme biraz
sonra olsa da olur…
Hükümet kanadı o kadar şaşkın ki, tutuklananların suçlu olduklarını peşinen kabul etmiştir!..
Belki de daha önceden kalma alışkanlıklarından böyle yaptılar. Hükümet Sözcüsü Bülent
Arınç: “Soruşturmanın selameti” bakımından, soruşturmayı yürüten polis müdürlerin
görevlerinden alındığını açıklamıştır… Ardından operasyonu başlatan Zekeriya Öz’den dosyayı
aldıklarını ve iki yeni savcı görevlendirdiklerini söyledi. Kamuoyunu devlet içerisinde bir çete
olduğuna ve bu çeteyi ortaya çıkartmak için çalıştıklarına inandıracaktı herhalde. Devlet
içerisinde çeteler olduğu doğrudur elbette. Bunu Ergenekon, Balyoz vb gibi davalardan
biliyoruz zaten. Ama bu aşamada bizi devlet içerisinde yuvalanan çete değil, ortaya dökülen
hırsızlıklar daha çok ilgilendiriyor… Çünkü çalınan paralar bizimdir!..

Polis müdürlerini görevden almak “soruşturmanın selameti”nden çok “soruşturulanların
selameti” ile ilgili bir eylemdir…
Türk halkının zekasıyla bu kadar da alay edilmez…

Bizim
bildiğimiz
“soruşturmanın
selameti”
bakımından
hakkında
soruşturma
yürütülenler açığaalınırdı. Çünkü bu uygulamanın haklı nedenleri vardır. Hakkında
soruşturma yapılan kişi, makam ve mevki itibariyle, soruşturmayı etkileyebilecek durumda
olabilir. Görevine devam ederse, bu defa da adaletin terazisini şaşırabilir. Bu nedenle hakkında
soruşturma açılan kişiler, soruşturma bitene kadar açığa alınırlar. Alışılagelmiş bir
uygulamadır. Buraya kadarını kimsenin bir diyeceği olamaz! Ama şimdi tam tersi olmaktadır.
Soruşturulanların selameti bakımından, soruşturmada görev alan polis ve savcılar
görevden alınıyor…
Tıpkı Deniz Feneri Davası’nda olduğu gibi. Orada da soruşturmayı sürdüren üç savcı
görevlerinden alınmıştı. Görevden alınmak bir yana, “evrakta sahtecilik” yapmak gibi asılsız
bir suçlama ile haklarında ceza davası bile açılmıştı. Neyse ki, hepsi de Yargıtay’da görülen
davada beraat ettiler. Çok şükür ki, ülkemizde hala hakimler vardır!.. O olay nedeniyle
görevden alınan savcılar, hırsızların büyüğünün iktidarda olduğuna işaret etmişlerdi.
Söylediklerinin doğruluğu şimdi
ortaya çıkmıştır!..

Kısaca: Deniz Feneri Davası’nın asıl sanıkları ellerini kollarını sallayarak aramızda dolaşıyorlar.
Selametteler yani!..

Selametten AKP’ye gelen o ince çizgi; bugünlerde mücahitten, müşahite oradan da
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müteahhit olmaya şeklinde tarif ediliyor!… Çok yerinde bir saptama. Zira, müteahhitliğin
olduğu her yerde, bavullar dolusu yeşil dolarlar olabilir; o bakımdan doların olduğu yerde de her
türlü itlik yapılabilir…
***
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HER ŞEY AÇIK!..
7 bin çalışanı bulunan TRT 1500′ye yakın personeli taşeron veya hizmet alımı yoluyla
çalıştırıyor. Gelirinin yüzde 86.5′i elektrik payından karşılanan kurum, 2012 yılında
hizmet alımlarına 35 milyon TL ödemiş, 2013 yılı için bu rakam 22 milyon 215 bin liraya
ulaşmış. Niteliksiz yandaşların doldurulduğu TRT, doğal olarak vermesi gereken hizmetleri
üretemiyor. Hizmet alımı yoluyla yapılan hükümetin borozanlığıdır. İmam-hatiplilerin
yönetiminde, rant kapısına dönüşen TRT’de; tarafsız ve objektif habercilik bitti, ülke
çıkarlarına dönük analizler ise, sizlere ömür!.. Bu arpalıktan beslenenlerin ücretlerini
ödeyenler arasında; belediyenin makarnası ve nohudu ile karnını doyuran 3,5 milyon aç,
kömür yardımı alan 6 milyon üşüyen insan ve 4 milyon işsiz vatandaş da bulunuyor…
Hükümet, açlık sınırının altında yaşayan 5 milyonu aşkın insanı “iki kişiden biri” olarak
isimlendirmiş… Bu tabloda bir iyileşme gözlemlenmezken, BBC’nin Türkçe haberlerinden
öğrendiğimize göre; Başbakanımız, İngiltere’nin Cambridge kentinde bin kişi kapasiteli ve
maliyeti 26 milyon doları bulan bir cami yaptırmak için İngiliz yetkilelerle görüşmeler
yapıyor…
***

İstanbul Arşiv Müdürlüğü olarak kullanılan, Musa Sefveti Paşa’nın (1) 1 1862 yılında kendi
adıyla yaptırdığı Eminönü’nün en değerli yerinde 2 bin 500 metrekarelik arazi içerisindeki
5 yapıdan oluşan dergah, Başbakan Erdoğan’ın ailesinin kurduğu; Türkiye Gençlik ve Eğitime
Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’e 49 yıllığına kiralandı!.. AKP’nin “ileri demokrasi”sinde, çevik kuvvet
ve zabıta tarafından zorla boşaltılan “dergah” içerisindeki işletmelerin sahiplerine, kiracılıktan
kaynaklanan

hakları da kullandırılmadı… Hükümet, yandaşlarına devleti yağmalatmak için engel
tanımıyor. Genel kurullarında seçilen “denetleme kurulu” tarafından denetlenen ve hür türlü
karar ile uygulamaları yargı denetimine açık olan meslek odaları, kanun hükmünde bir
kararname ile sözde “idari ve mali” denetim için bakanlıklara bağlanmış!.. Bu şekilde hükümet,
“rant politikaları” önünde engel olarak gördüğü, meslek odalarının baskısından da
kurtulacakmış!..
***

1

Osmanlı Ticaret ve Ziraat Nezareti
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Ailesi lüks içerisinde yaşayan Başbakan, TBMM kürsüsünden asgari ücretin yeterli olduğunu,
“iki kişiden biri”ne asgari yaşam standardı olarak layık gördüğü çay ve simit ile kanıtlamaya
çalışıyor. Bu hesapta bile, gözümüzün içerisine baka baka hile yapıyor. Çay parasını hesaba
katmayan Erdoğan, son zam ile 1.40 TL’ye çıkan simitin fiyatını 1.00 TL olarak almış!.. Başka
hiçbir parametreye bakmaya gerek yok… Türkiye ekonomisinin AKP ile getirildiği nokta
burasıdır. Çay ve simit Türkiye’nin gerçek resmidir. İcra daireleri ile cezaevlerini törenle açan
bir iktidar ve bu açılışlarda hükümeti alkışlayan halk, dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman
görülmemiştir!..
***

CHP’nin sorunlu milletvekillerinden Hüseyin Aygün’ün, TBMM’nde cemevi açılması talebiyle
açtığı dava, Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından “Dinsel norm ile hukuksal norm arasında
kurulmaya çalışılan ‘denge‘nin giderek, laik devlet ilkesinden uzaklaşmaya neden olacağı
gerekçesi ile reddedilmiş… Laiklik ilkesine saygılı bir yargı organı, dinsel norm ile hukuksal
norm arasında kurulacak dengeyi ölçüt olarak alabilir mi? Kaldı ki, mahkemenin sandığı
gibi dinsel normlarla hukuksal normlar arasında denge kurulamaz! Bunun başlıca nedeni;
denge hangi dinin normu ile hukuk normu arasında kurulacaktır sorusuna yanıt vermenin
imkansızlığıdır. Dinler bir tarafa, işin içerisine mezhepler de girerse, hiç bir şekilde öyle bir
denge kurulamaz. Ve zaten bu nedenledir ki, laiklik ilkesi ortaya atılmıştır. Mahkemenin ret
gerekçesindeki tutarsızlık bir yana, asıl tutarsızlık Aygün’ün ölçüsüz talebindedir. Laik devlet,
bütün inançlara saygılı ve aynı uzaklıkta olacağı için, buna saygılı bir milletvekilinin
isteyeceği şey; TBMM’nde cemevi açılması değil, mevcut mescitin kapatılması olmalıydı. Ya
da samimi bir ihtiyaçtan kaynaklanıyorsa, bütün din ve mezheplerin ibadethanelerinin
Meclis’te açılmasını savunmak gerekirdi.. Sadece cemevini istemek, Süni mezhebin camiyi
istismar etmelesi ile eş değerde hatalı bir davranıştır!..
***

Ecevit’in başına gelenleri unutan yeni CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP’ye kurtarıcı
olarak, Türkiye’yi parçalama projesinin finansmanını sağlayan ABD’li düşünce kuruluşu
Brookings Enstitüsü’nün Başkan Yardımcısı Kemal Derviş’i getirmeye çalışıyor… Derviş’le
birlikte kameralara poz veren Kılıçdaroğlu, “Dünya ve Türkiye ekonomisinin sorunlarını
masaya yatıracağız, çözümlerini tartışacağız. 41 kişilik bir ekibiz. Ekibi Sayın Derviş
yönetecek” dedi..(2) 2 Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nda Derviş ile birlikte görev
yapan Batu Soral’ın anlattığına göre; AKP’nin köylerin kalkınmasıiçin Birleşmiş Milletler’den
aldığı 37 milyon dolarlık kredi, “süreç” için kullanılmış… Krediyi sağlayan Derviş, 8 Aralık’ta
İstanbul’da yapılan Ekonomi Çalıştayı’nı da “moderatör” olarak yönetmiş!..(3) 3 Kılıçdaroğlu’nun
“ekonomi kurmayı” olarak kabul ettiği Derviş, AKP hükümetlerini başarılı bulmakta ve Ali
Babacan’ı yere göğe sığdıramamaktadır. Milliyet Gazetesi ile yaptığı bir röportajda kendisine
sorulan “Bugün uygulanan ekonomi programını hazırladınız. İktidarda çok başarılı uyguladı.
Uygulanan ekonomi programı 11 yılını dolduruyor. Önümüzde hükümetin koyduğu 2013
hedefleri var. Bu programla 2023 hedeflerine de ulaşabilir miyiz?” sorusuna; “2007′lere
kadar giden dönemde bir kere yapısal reform olarak mali disiplinden ödün vermedi
hükümet. Sayın Babacan da bunu çok iyi idare etti. Maliye politikasında 90′lı yılların gayri
ciddi tutumuna dönülmedi hiçbir şekilde. Bunu kutlamak gerekir.” şeklinde cevap
vermiştir…(4) 4 Bu yanıtla övülen Erdoğan hükümetleridir…
Adama sormazlar mı:Olası bir CHP iktidarında da Kılıçdaroğlu’nun “ekonomi kurmayı”
Kemal Derviş’in ekonomi politikaları uygulanacağına göre, AKP iktidarının değişmesini isteme
sebebini halka nasıl izah edeceksiniz? Bu yağma ve vurgun düzeni, hükümetin ekonomi
2

http://siyaset.milliyet.com.tr/41-uzmanla-ekonomi-tartisildi/siyaset/detay/1804510/default.htm

4

http://ekonomi.milliyet.com.tr/ben-sosyal-demokrat-ailenin-bir/ekonomi/ydetay/1805065/default. htm

3

http://www.chp.org.tr/?p=131979
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politikalarından kaynaklanmıyor mu? CHP de aynı ekonomi politikaları uygulayacaksa, AKP’den
farkı ne olacaktır? Hiç kuşku yok ki, CHP’li laf ebeleri bu sorular karşısında saatlerce
konuşabilirler. Ama CHP’nin talip olduğu yüzde 26′lık bir seçmen kitlesini teşkil eden
kararsızlar, böyle beyanlar karşısında AKP’nin ekonomi politikalarını aynen uygulayacak olan
CHP’ye yönelmezler… Kararsızlar zayıf ve sürekli zigzaglar çizen politikacılara asla
güvenmezler!..

Dolayısıyla kararsızların oyunu avlamak sahtekarlığı arkasına gizlenmiş CHP’ye kurulan
büyük tuzaktan bir an önce kurtulmak şarttır. Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak’ın
CHP adına yaptığı açıklamalardan anlaşıldığına göre, yerel seçimlerde “gri seçmen” olarak da
tanımlanan kararsız seçmenlerin oylarını alabilmek için, sağa yakın adaylar aday olarak
gösterilecekmiş… Zaten iyice sağa kayan partinin, yeni seçilecek belediye başkanları ile
tamamen sağa kayması ve AKP’lileşme tehlikesi vardır. Ne yazık ki, bu kafalarla gidilirse,
önümüzde duran tehlikeye karşı alınacak bir önlemimiz de kalmayacaktır… O bakımdan
CHP’deki işgalin bir an önce kırılması şarttır!.. Bence Türkiye’nin önündeki birinci öncelikli
sorun budur… Cumhuriyeti yeniden inşaya bu işten sonra başlanabilir!..
***

Türkiye, Ecevit’in Azerbaycan’la yaptığı anlaşmaya göre, doğalgaza 129 dolar öderken, AKP’nin
“Ermeni açılımı” politikaları yüzünden 508 dolar ödemek zorunda kalmış. Anlaşmada
yapılan değişikliğin, 2021 yılına kadar Türkiye’ye maliyetinin ise, 15 milyar doları geçmesi
bekleniyor.

(5) 5 Hükümetin bu hatalı politikaları yüzünden, halk bir taraftan soğuktan donarken, diğer
tarftan kullanmadığı gazın bedelini de ödeyecek…
***

Mustafa Balbay’ın tahliyesi ile başlayan tartışmalar, “özel görevli ağır ceza mahkemeler”in
hukukun üstünlüğüne saygılı, bağımsız ve tarafsız mahkemeler olmadığını bir kez daha
kanıtlamıştır. Mahkeme, Ekim ayında tahliye talebiyle mahkemeye başvuran eski Aydınlık
Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Deniz Yıldırım’ın talebini “Dosyadan el çektik, karar
veremeyiz” diyerek reddetmişti. Aynı mahkeme, bu defa aynı durumda bulunan Balbay ile ilgili
tahliye kararı vererek, dosyadan el çekmediğini göstermiş ve kendini yalanlamıştır!..

Cemaat ile Erdoğan arasında başlayan kavga sırasında benzer bir rezalet daha ortaya çıktı.
Mahkeme, altında Erdoğan, Gül ve bazı hükümet yetkililerinin imzası bulunan 2004 MGK
kararının dosyaya gönderilmesi için 17 Eylül 2011′de verdiği ara karardan dönmeden ve
kararın gelmesini de beklemedenhükmünü kurdu. Güya bu ara karar “sehven” yazılmıştı ve
Mahkeme Zabit Katibi Mahmut Fidan, Genelkurmay Başkanlığı Adli Müşavirliği’nden bir yetkili
ile görüşerek, ara kararın “sehven” yazıldığını ve “işlemsiz iade edilmesi” gerektiğini
bildirmiş de bunun üzerine karar gönderilmemişti. Mazeret kabahatten daha büyük! Ne
zamandan beri ara kararlar zabit katipleri tarafından yazılmaya başlanmış da infaz
edilmeleri de yine zabit katipleri tarafından telefonla istenmeye başlanmış? Bu savunma
ciddiyetten uzaktır ve “özel görevli ağır ceza mahkemeleri”nin mahkeme olmadığını
göstermektedir…
***

5

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/ermeni-aciliminin-turkiyeye-faturasi
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KOKUŞMUŞLUK, UTANMAZLIK, REZİLLİK VE ÇÜRÜME!..
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, “Saydam ve hesap verilebilir kamu ilkesi”ne
rağmen,gümrük uzlaşma tutanaklarını Sayıştay’a vermiyor!.. Yasaya göre, gümrüklerden mal
geçirenlerin beyanı ile gümrük idaresince yapılan tespit arasında farklılık olması halinde; -ki
bu durum çoğunlukla gümrükten mal kaçırma olarak kabul edilir- ödenmesi gereken vergi
ve cezalar için uzlaşma komisyonlarında, uzlaşma tutanağı düzenlenerek (1) 1 vergi ve
cezasının bir kısmından vazgeçiliyor. İşte devletin en yüksek denetleme kurumu olan
Sayıştay’dan gizlenmekte olan bu tutanaklardır. Bakanlığın denetimden kaçmayı, Sayıştay’ın
“yerindelik” denetimi yapacağı varsayımına dayandırması hiç bir şekilde inandırıcı değildir…
Gümrük Kanununun 244. maddesine

(2) 2 göre vatandaşın beyanı ile idarece yapılan tespit arasındaki farklılığın kanun
hükümlerinin yeterince anlaşılamamasından veya yanlış anlaşılmasından ya da yargı
kararları ile idarenin görüş farklılığından kaynaklanması söz konusu olduğunda uzlaşmaya
Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği, Madde 4: Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda
belirlenen veya gümrük idaresince tespit edilmesinden önce beyan sahebince bildirilen farklılıklara
ilişkin tebliğ edileng ümrük vergileri alacakları ile Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda öngörülen
cezaların tümü uzlaşma kapsamındadır.
1

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2011/08/20110827-16.htm

Gümrük Kanunu, Madde 244: Beyan ile gümrük idaresince yapılan tespit sonucunda belirlenen
farklılıklara ilişkin tebliğ edilen gümrük vergileri alacakları ile bu Kanunda ve ilgili diğer kanunlarda
öngörülen cezalar hakkında; yükümlülük veya ceza muhatabı tarafından, söz konusu eksiklik veya
aykırılıkların kanun hükümlerine yeterince nüfuz edememekten veya kanun hükümlerini yanlış
yorumlamaktan kaynaklandığının veya yargı kararları ile idarenin ihtilaf konusu olayda görüş
farklılığının olduğunun ileri sürülmesi durumunda, idare bu maddede yer alan hükümler çerçevesinde
yükümlüler veya cezanın muhatabı ile uzlaşabilir. Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren onbeş
gün içinde, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve cezalar için yapılır. Uzlaşma
talebinde bulunulması halinde, itiraz veya dava açma süresi durur, uzlaşmanın vaki olmaması
veya temin edilememesi halinde süre kaldığı yerden işlemeye başlar, ancak sürenin bitimine üç
günden az kalmış olması halinde süre üç gün uzar. Uzlaşmanın vaki olmaması veya temin
edilememesi halinde yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz.
2

http://www.orgtr.org/tr/gumruk-kanunu-madde-242245
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gidiliyor. Bu kapsamda tutulan tutanakların Sayıştay denetiminden kaçırılması, akla
gümrüklerde yolsuzluk yapıldığını getirir… Hükümetin bu denetimden kaçınması ise,
yolsuzluğun büyüklüğünü gösterir…
***

Mısır İhvan’ıyla gizli görüşmeler yapan Başbakan’ın danışmanları 90 milyar doları gözlerini
kırpmadan bu örgüte verdiler!..(3) 3 Hükümetin Suriye politikasının Türkiye’ye maliyeti ise,
boşuna yere ölen insanları katmazsak 10 milyar doları aşmış durumda...(4) 4 Otogaza
yapılan zamdan sonra, bir kaç gün arayla, benzine ve mazota da zam yapıldı. Pek yakında
doğal gaza da zam geleceği kesin… Sıra AKP mitinglerinde Erdoğan’la birlikte “Beraber
yürüdük biz bu yollarda” türküsünü söyleyen asgari ücretliye gelince, hükümetimiz dikenlere
takılmış, adım atamıyor!.. DİSK’e göre, 4 kişilik bir ailenin açlık sınırının 1.121, insanca yaşam
sınırının 3.544 TL olduğu
ülkemizde, 803.68 TL tutarındaki asgari ücrete, sadece ve sadece yüzde 3′lük bir artış
öngörülüyor!.. Yani ayda 24 lira!..
***

Çoğu AKP’ye yakın olan müteahhitleri dolandırmak amacıyla, Türkiye’nin dört bir yanında
yapılan

112 acil servislerinin birçoğu için arazileri, AKP’li belediyeler bedelsiz vermiş. Dolandırıcılar,
komisyon adı altında istasyon başına 30 bin lira almışlar. Yerel seçimler öncesinde yapımı
hızlandırılan ve hükümetin en önemli yatırımı olarak lanse edilecek olan “acil servis” işinin
içerisinde, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın eniştesi Oktay
Ferşat ile Spor Bakanı Suat Kılıç’ın kayınpederi Ali Yüksel’in olması ise, müteahhitlerin
kolayca dolandırılmasında etkili oldu… Anlaşılıyor ki, yaklaşan yerel seçimlerde AKP’li
belediyelerin ve hükümetin icraat olarak göstereceği bir şeyi yok. Bu yüzden olsa gerekir, AKP
grup toplantısında, CHP’li belediyenin Eskişehir’de yaptığı işleri hükümetin icraatları imiş gibi
gösterdi!.. Halbuki, Erdoğan’ın asıl icraatı; oğlu, kızı, damadının ağabeyi, oğlunun
kayınvalidesi, eniştesi ve kızının eltisinin de aralarında bulunduğu, Türkiye Gençlik ve
Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)’in İbn-i Haldun adıyla kuracakları üniversitedir…(5) 5 Bu
konudaki yasa tasarısı bile hazırlanıp, TBMM’ne sunulmuştur!.. Ne kaldı geriye, ihtiyaç
duyulan 15 milyon dolar. O da vakfın işlettiği 12 ayrı kız yurdundan karşılanacakmış!.. (6) 6 Bu
kız yurtlarını aklınızın bir köşesinde tutun. Sonra da kızlı-erkekli yurtlar tartışmasını
anımsayın. Başbakan’ın dünyayı ayağa kaldırmasının nedeni kendi kız yurtları olabilir mi
acaba? Her neyse söylediğimi anladınız umarım.
Doğalgaza gelecek zam nedeniyle, bizim bu taraflarda bu kış biraz zor geçecek… Sizin yurtlarda,
ham dolsun yakıt sıkıntısı da pek olmaz!.. Biraz ötenizde 3. havalimanı yapılacak olması
nedeniyle, toprakları metrekaresi 22 TL’den kamulaştırılmak istenen Yeniköy halkı var. Onlar
“topraklarımız gasp ediliyor” diye bağırıyorlarmış… Çok bağırmayın ama, nasılsa bundan
sonraki yağmurlarda da beraber ıslanmayacak mıyız?
***

Vaktiyle müşahit olarak siyasete atılan AKP Milletvekili Mahmut Mücahit Fındıklı, milletvekili
seçildikten sonra, Sima İnşaat’taki hisselerini oğlu müteahhit Hasan Fındıklı’ya devretmiş.
Sonra da TOKİ’den sahte belge ile 12 milyon 65 bin liralık “Isparta-Gelendost TOKE Toplu
İnşaat” işini almışlar… Sahte belge kullandığı için Tahsin Fındıklı hakkında açılan ceza
davasında, sahte olduğu ileri sürülen evrakların “aldatma kabiliyeti” olmadığı için beraat
kararı verilmiş. Aldatma kabiliyeti olmayan o evraklar, TOKİ yetkililerini acaba nasıl

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/akp-ihvana-90-milyon-dolar-aktardi-h28400.html
http://www.sariyertimes.com/savasmadan-turkiyenin-suriye-aarari-10-milyar-dolar/
5 http://www.gazeteport.com.tr/haber/153199/erdogan-ailesi-universite-kuruyor
6 http://www.gazeteport.com.tr/haber/153328/yeni-universiteye-15-milyon
3
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aldatmışlar?.. Hadi bu soruya cevap aramayın bakalım. Sonuçta aldatmak isteyen yandaşlara,
sahte evrakları iyi hazırlayamadıkları için ceza verilmemiş tabi. Onu anladık da aldanmak
isteyen yandaşlar neden hala aynı yetkilerle koltuklarında oturuyor?..
***

Japon Milli Günü’nde konuşturulan Emine Erdoğan’a “Burada hangi sıfatla konuşuyorsunuz”
diye sorması üzerine, neredeyse linç edilmek istenen Kamer Genç’e, gösterilen bu aşırı tepki,
sorusu yüzünden değilmiş meğer. Genç, o günlerde büyük bir yolsuzluğun üzerinde
çalışıyormuş… Bodrum’da Cennet Koyu’nda bir gün önce hazine adına kaydedilen 678 bin
963 metrekarelik arazi, üç gün sonra emekliye 2 bin lira kredi vermeyen Ziraat Bankası’nın
Kurumsal Şubesi’nden alınan 180 milyon dolar kredi ile 150 milyon dolara Bodrum A.Ş
tarafından satın alınmış…(7) 7 Yani Hazinenin parası ile yine Hazinenin arazisi satın alınmış.
Üstelik ayni arazi teminat gösterilerek 180 milyon da kredi alınmış. Arazi beleşe geldiği gibi 30
milyon dolar da yandaşların ceplerinde kalmış!.. Devleti adam gibi söğüşlemek buna derim işte!..
***

Kadir Has Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkezi tarafından yapılan bir araştırmaya göre,
ABD Türkiye ilişkilerini, ankete katılanların yüzde 58.6′sının bakışı olumsuz. Yüzde 32,6′lık bir
kısım ise, ABD’yi sömürgeci olarak görüyor.(8) 8 ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşu
Brookings Enstitüsü’nün Küresel Ekonomiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Kemal Derviş,
Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini değerlendirirken; “Başbakan da başbakan olmadan önce
ABD’ye gitmişti” vurgusunu yapmış, ardından “ABD’nin çok yakın dostuyuz” diyerek,
olumsuz algıyı değiştirmek için üzerine düşeni yapmıştır… Gezisinin son gününde
Washington’daki temasları ile ilgili olarak gazetecilere değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, hiç
geri kalır mı. O da BOP’un bugün için geçerli olmadığını savunarak, görevini yapmıştır!..
Kılıçdaroğlu, BOP’un geçerli olmadığı gibi son derece iddialı bir sözü nere dayanarak söylüyor
acaba? Kalıbımı basarım CHP Genel Başkanı’nın ağzından çıkan bu sözlerin, çok daha
yumuşatılmışını ABD’li bir yetkiliden duyamazsınız!.. “Açılım”a destek vermeyi, İsrail ile sıcak
ilişkilere işaret etmeyi de yukarıdakilere eklediniz mi, ABD’ye verilen mesaj, ayan beyan
ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar düşük seviyeli görüşmeler sonunda bu sözler söylenmiş ise
de, Kılıçdaroğlu ABD yönetimine: Vakti gelir de Erdoğan’ı deliğe süpürürseniz eğer, ondan
boşalan yeri doldurmaya hazırım mesajını vermiştir!.. ABD’ye giderken ulusalcı medyaya
ambargo koyma nedeni, demek ki bu mesajı Türk kamuoyundan gizlemekmiş!.. Bakmış
olmuyor, hazret açıktan Amerikancı kesilmiş!..
***

25 Ağustos 2004′te MGK’da alınan 481 nolu ve altında Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül ve
diğer hükümet yetkililerinin imzası bulunan Cemaat’le mücadele kararının, ara karara
rağmen, usul kuralları çiğnenerek, mahkemeye getirtilmediği ortaya çıktı… MGK kararının
Taraf gazetesinde yayınlanması ile Balyoz, Ergenekon, Askeri Casusluk gibi çöken davaların,
hukuki değil, siyasi davalar oldukları bir kez daha kanıtlanmıştır… Erdoğan’a geri adım
attırıldıktan sonra, savcılık bavulcu gazeteci Mehmet Baransu hakkında, devlet güvenliğine
ilişkin belgeleri temin etmek ve açıklamak suçlaması ile 43 yıla kadar hapis istemi ile
soruşturma başlatmıştır… Güya bu dava ile berabere kalmışlık mesajı verilecek!.. Bu arada
Anayasa Mahkemesi, CHP Milletvekili Mustafa Balbay’ın uzun tutukluluk nedeniyle “siyasi
haklarının ihlal edildiği” sonucuna vardı. Can simidi değerinde olan bu karar ile asıl tutuklu
milletvekilleri değil, hükümet kurtarılacaktır!.. Zira 481 nolu MGK kararının altından Erdoğan
hükümeti kolay kolay kalkamayacaktı…
Kumburgaz’da bir villada yakalanan büyük abi Yardımcı İstihbarat Elemanı Erhan Tuncel,
Baransu’dan aşağı kalacak değildi herhalde. O da zamanlamasını iyi yapmış ve bavulunu açmıştır.
Tuncel, Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink cinayetinin arkasında “Ramazan
7
8

http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=28370
http://www.khas.edu.tr/news/950/1278/Kadir-Has-ueniversitesi-nden-Dis-Politika-Anketi.html
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Akyürek çetesi var” demiş… Erhan Tuncel’in suçladığı isimlerden, eski Emniyet İstihbarat
Dairesi Başkanı Sabrı Uzun, Tuncel’i doğruladıktan sonra, “Hrant Dink’i vuracaklar” yazılı
raporun kendisinden gizlendiğini ileri sürmüştür!.. Bu açıklamalardan sonra, Emniyet Genel
Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı’nın yeni bir soruşturma başlatması gerekiyor… Teftiş
Kurulu Başkanı ise, soruşturulacak olanların başında gelen Ramazan Akyürek’tir. Soruşturmanın
selameti bakımından görevden alınması zorunlu mu değil mi göreceğiz!.. Bakalım hükümet,
Akyürek kadar “yürekli” midir?..
***
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BÖYLE GİDERSE AKP SEÇİMLE DÜŞÜRÜLEMEZ!..
İktidardaki siyasi partinin devlet olanakları ile propaganda yapmasına izin veren; bakanların
istifa etmeden yerel seçimlere aday olarak katılabileceklerine ilişkin Yüksek Seçim Kurulu
(YSK) kararı, bundan böyle yapılacak olan seçimlerin adil, sağlıklı, güvenilir ve şeffaf olarak
yapılabilirliğini kuşkulu hale getirdi. Seçmen veri tabanının, YSK tarafından takip edilen
bağımsız bir seçmen kütüğü yerine, İçişleri Bakanlığı’nın üretip güncelleştirdiği ve dış
kaynaklardan alınan verilerle güncellenen bir veri tabanının kullanılmış olması, seçimlerin
tarafsızlığı ile güvenilirliğini tartışmalı hale getirmiştir ve kabul edilebilir bir durum
değildir. 1 milyondan fazla Suriyeli sığınmacıya vatandaşlık statüsü verilerek “seçmen”
haline getirilmeleri ise, kabul edilebilir bir durum değildir. Son olarak; seçimlerin
güvenliğinin, ortakları arasında GAMA ve KUTLUTAŞ gibi özel şirketlerin olduğu, genel
müdürlüğünü de AKP ile yükselmeye başlayan Sadık Yamaç adlı bir bürokratın yaptığı, 1982
yılında Türk-ABD şirketi olarak kurulmuş bulunan HAVELSAN’a (1) 1 teslim edilmesi,
yargının tartışma götürmez şekilde “by-pass” edildiğinin en somut kanıtıdır… Bu son hamleyle
denebilir ki, Türk Milleti adına egemenlik hakkını kullanabilen organların başında gelen
yargının elinde hiç bir güç bırakılmamıştır. Söylenenlere inanırsak, güya seçim
sonuçlarınadışarıdan olası müdahalelerin önüne geçmek ve YSK içi güvenliği sağlamak için
bu çok önemli iş HAVELSAN’a ihale edilmiştir!..
Seçimlerin sonucunu doğrudan etkileyecek olan veri tabanı ile seçim güvenliğinin, yüksek
HAVELSAN, resmi internet sitesinde misyonunu; AKP’nin politikalarına paralel olarak, şu şekilde
ifade etmektedir:
1

“Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın (TSKGV) bağlı ortaklığı olan HAVELSAN’ın misyonu
ülkemizin savunma, güvenlik ve bilişim alanındaki gereksinim ve ihtiyaçlarının milli olarak
karşılanmasına azami katkıda bulunmaktadır. HAVELSAN, misyonu doğrultusunda, Cumhuriyet’imizin
100. yılında, ülkemizin “Vizyon 2023″ hedeflerinin gerçekleşmesi için belirlenen strateji ve
politikalarda, öncelikli olarak seçilen sanayi ve teknoloji alanlarında bu sorumluluğun bilinci ve
heyecanıyla çalışmaktadır. Özgün ürün sahibi olmak amacıyla öz kaynaklarımızı kullanarak Ar-Ge
faaliyetlerimize yatırımlar yapmaktayız”
HAVELSAN’ın siyasi iktidardan bağımsız bir kuruluş olmadığını anlamak için lütfen aşağıdaki
bağlantıyı tıklayınız.
http://www.havelsan.com.tr/SirketProfili/BaskanM.aspx
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hakimlerden oluşmuş bağımsız ve tarafsız bir kurum olması lazım gelen Yüksek Seçim
Kurulu yerine, siyasi iktidarın etkisine açık veya doğrudan kontrolünde olan kurum ya da
şirketlere bırakılması, geçmiş yıllarda tartışılan ve fakat bir türlü sonuçlanamayan 6
milyondan fazla (ölü) seçmenin nasıl oy kullanabildiği hususunu yeniden tartışmaya
açmıştır!..

Suriyeli sığınmacılara seçmen olabilmeleri için vatandaşlık verildiğine ilişkin iddialar üzerine,
CHP Antalya Milletvekili Gürkut Acar, son 6 yılda ülke nüfusu yaklaşık 5 milyon artarken,
seçmen sayısının 12milyon arttığına dikkat çekerek, AKP’ye mezardan gelen desteği bir kez
daha hatırlatmıştır… Acar’ın bu iddiası ile başta CHP olmak üzere pek ilgilenen olmamıştır…
CHP’nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Emrehan Halıcı’nın
bu konu ile ilgili değerlendirmesi ise, acıklı ve yürek yakıcıdır. (2) 2 Halıcı, CHP’nin geleceğini
doğrudan iktidarın vicdanına teslim etmekle, Y-CHP’nin acizliğini bir kez daha kanıtlamıştır.
Yürekli yurtsever yazar Dr. Ali Rıza Üçer (3) 3 dışında bu konuyu ele alıp inceleyen ne yazık
ki, yok denecek kadar azdır. Halbuki, Antalya Milletvekili Acar, bu çıkışı ile “seçimlerin
güvenliği” hakkında çok önemli bir hususa işaret etmişti: Ülkemizde 2002-2007 döneminde
seçmen sayısı yaklaşık 1 milyon artmışken, 2007-2011 döneminde bu
sayı,
on
kat
artarak 10 milyonaçıkmıştır! Bu anormal artışın sebebinin birileri tarafından mutlaka
açıklanması gerekir… Sayılar ortadadır: 2007 yılındaki nüfusumuz 70.586.256 iken, 2012 yılı
sonunda bu sayı 75.627.384′e çıkmıştır. 2007 yılında seçmen sayımız ise, 42.800.000 idi. YSK,
24 Ekim 2013 tarihi itibariyle seçmen sayısını 54 milyon 971 bin olarak açıklamıştır.
Şimdi önümüzdeki soru şudur: 6 yılda nüfus yaklaşık 5 milyon artmışken, seçmen sayısı nasıl
olur da 12 milyona çıkabilmiştir?..
Bu sorunun en doğru yanıtını nüfus istatistiklerinden (4) 4 bulabiliriz…

Resmi kayıtlara göre; her yıl yaklaşık 1 milyon 300 bin kişi yeni doğan olarak nüfusumuza
eklenmekte, 400 bin kişi de vefat ederek nüfusumuzu eksiltmektedir. (5) 5 Bu verilere göre,
nüfusumuzun her yıl yaklaşık 900 bin kişi arttığını kabul edebiliriz. Başka bir ifade ile
söylersek; 2008 yılında 17 yaşında olan 1991 doğumlular, 2009 yılı içerisinde 18 yaşını
doldurarak “seçmen” sıfatını almış ve o yılın toplam nüfusu olan 72.561.312 sayısı içerisinde
yerlerini almışlardır. Aynı şekilde, 2008 yılında 16 yaşında olan 1992 doğumlular da iki yıl
sonra, 18 yaşını doldurarak 2010 yılı içerisinde, 73.772.988 olan toplam nüfusumuz içerisinde
kayıt altına alınmışlardır. Bu şekilde her yıl yaklaşık 900 bin kişi nüfusumuza eklendiğinden, 6
yılda nüfus artışımız en fazla 900.000 x 6
= 5.400.000 kişi olabilecektir. Nitekim, 2012 yılındaki nüfusumuz 75.627.384 olup, 2007
yılındaki nüfusumuz olan 70.586.256 ile arasındaki fark da: 5.041.128 olmakla bu artış
oranına uygun düşmektedir…
YSK, 2007 yılında 42.800.000 olan seçmen sayısını 24 Ekim 2013 tarihi itibariyle 54 milyon
971 olarak vermektedir… Yukarıdaki verilere göre, en fazla 5.400.000 artabilecek olan seçen

Yeni CHP’nin de kabul ettiği gerçek: SEÇSİS ile sağlıklı, güvenilir ve şeffaf bir seçimden
bahsedilemez…
Emrehan Halıcı’nın yaptığı değerlendirmede:
“YSK tarafından takip edilen bağımsız bir seçmen kütüğü yerine NVİ’nin üretip, güncellediği ve
ASAL,Yargıtay, Adli Sicil gibi dış kaynaklardan alınan veriler ile güncellenen bir seçmen kütüğü veri
tabanı kullanılmaya başlanmıştır” demektedir
Bu değerlendirmenin tamamını okumak için bağlantıyı tıklayınız.
http://esecmen.chp.org.tr/secim_guvenilirligi.aspx
2

İŞTE SEÇİM HİLESİNİN AÇIK KANITI (Dr.A.RızaÜçer)
http://www.odatv.com/n.php?n=iste-secim-hilesinin-acik-kaniti-1509101200
3
4
5

Nüfus İstatistikler: http://www.nvi.gov.tr/Hizmetler,Hizmetler_Ana_Sayfasi.html
http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelistdogum_ölüm istatistikleri
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sayısına

6.600.000 fazlalık nereden gelmiş de toplam seçmen sayımız 12 milyona çıkmıştır?

Bu sorunun yanıtını öncelikle siyasi iktidarın vermesi gerekir. Akla yatkın ve matematiğe uygun
bir yanıt verilmedikten sonra, sandığa gitmenin hiç bir anlamı olmayacaktır! Ölü mü sağ mı ve
nerede oldukları belli olmayan “çantada keklik” 6.600.000 oyu hazır olan bir siyasi iktidar ile
yarışmak ve seçimi kazanmak öyle kolay değildir. Bu koşullar altında yapılacak olan seçim ile
siyasi iktidar hiç bir şekilde değiştirilemez!.. Hele de iktidarın karşısında tek siyasi hedefi
“muhalefette kalabilmek” olan çapsız siyasetçiler olursa, AKP’yi hükümetten düşürmek imkansız
gibi gözükmektedir!..
***
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ALDATILACAK NE ÇOK İNSAN VAR!..
“Genel af”tan önce af dileyenler!

Başbakan’ın “cezaevleri boşalacak” sözleri ile dile getirdiği genel affa karşı en ciddi tepki
cezaevindekikomutanlardan geldi. “Genel afla” 40 bin kişinin katili Öcalan da affedilecekse,
biz ölene kadar cezaevinde kalmaya razıyız dediler. Yeni CHP’nin Grup Başkanvekili Engin
Altay, genel affın ancak “toplumsal mutabakatla” yapılabileceğini belirttikten sonra, “Buna da
Erdoğan değil halk karar verir” demiş… Yürürlükteki Anayasaya göre, af kanununu çıkartmak
için Meclis’in beşte üçünün oyu yeterlidir. AKP ile BDP’nin oyları buna yeter. Yeni CHP
içerisindeki PKK ve cemaat sempatizanlarını da eklediniz mi, af kanununu rahatlıkla
çıkarabilirler. Demek ki, hükümetin PKK’yı af etmek için halka sormasına gerek yok!.. Tıpkı
Ülkenin Doğu ve Güneydoğusunu “Kürdistan” haritasına katan Barzani’nin, Diyarbakır’da
devlet başkanı gibi karşılanışını sormadıkları gibi…
Parti sözcüsü Haluk Koç, ”Demokrasi içinde mücadele eden herkesle ittifak ederiz” diyerek,
PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin “demokrasi içerisinde” mücadele ettiğini, CHP
adına kabul etmiştir. Öte yandan, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, “Başta Gezi
direnişinin simgesi olan Beyoğlu olmak üzere, İstanbul’da bütün kesimlerle güçbirliği
yaptık” diyerek, CHP-HDP (PKK) ittifakına meşruiyet zemini hazırlama çabası içerisine girdi.
Demek ki, şimdi de sıra seçmene gelmiş. Beylerin işaret buyurdukları gibi oylarımızı getirip
PKK’ya vereceğiz, öyle mi? Emriniz başımız üstüne!.. Sevsinler sizin gibi sosyal demokratları!..
CHP adına söylenen bu tutarsız sözlerden, partinin “genel af” ve “seçim ittifakları”
konusundaki kurumsal tavrının ne olacağı aşağı yukarı belli olmuştur. Bu defa sözlerin ağızlarda
evelenip gevelenmesine aldanmayacağız!..

Peki, geçen genel seçimlerde “genel affı” ilk defa ağzına alan kimdi? Allah aşkına bu sözleri
söyleyen biri, CHP’nin başında bir saniye durabilir mi? Siz CHP’nin son kurultay delegeleri!
Vatan haini olmadığınızı biliyorum, “Basra harap olduktan sonra” 1 mı harekete
geçeceksiniz? Olağanüstü kurultayı bir haftada toplayıp, bu hainlerin icabına bakabilirsiniz!..
Taze kan alarak seçimlere gitmek varken, bu topal ördeklerle yola devam etmenin ne anlamı
var!..
Arapça’dan dilimize geçen “Ba’de Harab-ül Basra” (Basra harap olduktan sonra) deyimi iş işten
geçtikten sonra anlamında kullanılır….
1
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Yeni CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Diyarbakır buluşmasını “yerel seçim şovu” gibi
niteleyerek, sıradan basit bir olay gibi göstermesini içinize sindirebiliyor musunuz?
Bu

sözler, bölünmeyeverilen dolaylı destek değil midir?.. BOP’un bir aşaması olan Diyarbakır
buluşmasında; Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı ilk defa “Kürdistan” sözcüğünü
kullandıktan sonra, Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir de Doğu Anadolu’ya,
“Kuzey Kürdistan” diyerek, bölünme konusundaki ittifakın “zaferi”ni ilan etmedi mi?.. Devletin
fiilen sahadan çekilmiş olduğu bu coğrafyada, terör örgütü PKK denetimi sağlıyorsa ve bu
örgütün cezaevindeki başı Abdullah Öcalan hükümet
ile anlaşmalar yapabiliyorsa,
bölünmenin ilk aşaması tamamlanmış demektir! Bu vahim durumu, “yerel seçim şovu” gibi
göstermek, bölünme tehlikesini bir süre daha gizlemek ve gelişmelere destek vermek anlamına
gelir!.. Yerin yedi kat altından bile uğultular geliyor, ama siz hala derin uykudasınız. Uyanın
artık!..
Ey Kemal Kılıçdaroğlu; “Kürdistan Bayrağı”nın dalgalandığı bir mitingi, AKP’nin yerel seçim
şovu olarak nasıl gösterebilirsin! Anlaşılıyor ki, kafanın çapı, bu işleri kavrayacak genişlikte
değil, bari önümüzden çekil!..

“Yeni” Anayasa, “Yeni” CHP ve “Yeni” Türkiye!..

“Yeni” sözcüğü bu dönemin en kalleş sözcüğü oldu. Irak’ı “birlik” sözcüğü ile bölen ABD,
yenileşme ve çağdaşlaşmanın yolunu “yeni” sözcüğü ile tıkadı. “Yeni” Anayasanın ise
durumu malum. Morga kaldırıldı. “Yeni” CHP ise yerlerde sürünüyor. Yetmezmiş
gibi
bir de “Yeni” Türkiye’yi devreye soktular. “Yeni” Türkiye, doğusu olmayan, yönü
belirsiz bir ülkedir artık. Aynı şekilde bütün anormallikler de “normalleşme” sözcüğü ile
kamufle edilmedi mi?… Demokrasinin önüne konan “ileri” sözcüğü kadar aldatıcı olanı ise,
hiçbir zaman bu millet görmedi!..

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun AKP tarafından dağıtılmasından sonra, masada figüran olarak
oturan Yeni CHP’den Atilla Kart ile Yeni MHP’den Faruk Bal, kullanılmış bir mendil gibi çöpe
atılmanın mahcubiyeti içerisinde, masayı dağıtan Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i eleştiriyorlar.
O masada ne işiniz vardı diyenlere ise, Atilla Kart’ın yanıtı acizliğin ötesinde, zavallılığını da
göstermek bakımından ibret vericidir. Kart, AKP’nin ne yapacağını “tahmin” ederek, bu
yapılacaklara karşı önlem almak için Anayasa uzlaşma Komisyonu’nda görev aldık diyormuş.
Bre gafil, AKP ne yapacağını yıllar önce açık açık söylemedi mi? Adamlar “demokrasi
tramvayına” binerek, gidecekleri yere kadar çoktan gitmişler bile. Bizimkiler hala ne
yapacaklarını “tahmin” etmeye çalışıyorlar… “Kurucu Meclis” olmadıkları halde, kendilerini
kurucu meclis yetkileriyle donanmış gibi kabul eden Meclis’te, AKP”nin “kırmızı çizgilerine”
boyun eğen Yeni CHP yönetimi, AKP’nin “yeni” bir anayasaya ihtiyaç duymadığının farkında
bile değil. 2010 Halkoylaması ile istedikleri düzenlemeleri geçiren siyasi iktidar, bu şekilde
yargıyı ele geçirdikten sonra, karşıdevrimini de tamamlamış ve Atatürk Cumhuriyet’ini
yıkmıştır. Dediklerim anlaşılmıyor mu? Bu yıkım ile demokrasinin temelini teşkil eden
“kuvvetler ayrılığı ilkesi” de yok edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri “kafese” kapatılmıştır!..
Hatta denebilir ki, yargı yetkisi kabul ettiğimiz İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi’ne başvuru
yolu da ciddi engellerle donatılarak, hak arama yolları iyice daraltılmıştır. Bu nedenlerle
“yeni” bir anayasaya, sadece başkanlığa hevesli olan Erdoğan’ın ihtiyacı vardır. AKP’nin
gerici iktidarına engel gibi duran bazı Anayasa hükümleri bulunsa da, onları zaten “yorum” ve
“fetva” yollarıyla aşıp, diledikleri gibi genişletip, daraltarak kullanabiliyorlar… Tıpkı türbanın
Meclis’e sokulmasında olduğu gibi… Meclis’te çoğunluğu olan AKP iktidarı, demokrasinin
olmazsa olmazı “laiklik ilkesi”ni görmezden gelince, güya İçtüzük’te türbanın Meclis’e
girmesini yasaklayan bir hüküm bulamamıştır!.. Oradan bakılırsa, İçtüzük’te padişahlığı da
yasaklayan bir hüküm yok!.. Hatta Doğu Anadolu’da “Kuzey Kürdistan”ı kurmayı da
yasaklamıyor o kutsal içtüzüğünüz… Ne yazık ki, bu noktada da en anlamlı destek, yine güzellik
uykusuna yatmış muhalefetten gelmiştir!..
CHP-HDP (PKK) İttifakı!
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İşçi Partisi Genel Başkanvekili Hasan Basri Özbey, İstanbul’da CHP ile PKK’nın Batı için kurduğu

Halkların Demokratik Partisi (HDP) ittifak mı yaptı diye iki haftadır soruyor… Cumhuriyet
gazetesinin 21 Kasım günü attığı manşete göre; CHP, HDP ile örtülü temas yürütüyormuş… HDP,
kendi adayını çıkartmama karşılığında “etkili bir başkan yardımcılığı ile 4 ilçeyi bize
bırakın” koşulunu ileri sürüyormuş!.. CHP ise, ancak 3 ilçe belediye başkanlığını vermeye razı!
Bu konudaki temasları CHP’li olmayan CHP İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı ile imar
yolsuzlukları nedeniyle CHP’den atılan Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül yürütüyormuş…
Gelen ağır eleştiriler ve tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, manşet çıkan bu rezillikten 2 gün sonra,
bozulan imajını düzeltmekle görevli Cumhuriyet gazetesi yazarı Utku Çakırözer’ı çağırıp, bir
“çakma mülakat” yapmışlar… Kemal Bey, sonunda “CHP-HDP ittifakı doğru değildir” demek
zorunda kalmıştır!.. CHP’nin bütün düşmanları bir araya gelip kafa kafaya verse, yemin
ederim, bu adamın CHP’ye verdiği zararın milyonda birini veremezler!..
2013 yılında Atatürk’ün CHP’sini, ülkemizde “Şeriat tehlikesi yoktur” diyen, Seyit Rıza hayranı
bir çapsız adam yönetiyor. Kemal Bey’in bu “isabetli” tespitinden sonra, türban bile 4 kadının
saçları üzerinde, özgürlük postuna bürünerek Meclis’e girdi. Seninki mutluluktan havalara
uçtu. Ardından iktidar, kızlı-erkekli evler tartışmasını başlattı. Bu tartışma ile öğrenci yurtları
da ayrıldı. Yetmedi tabi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut, karma okulların da kapatılacağını
açıkladı… Kim bilir bizimki şimdi ne kadar mutludur! İmam Hatip okullarındaki korkunç artış
bir yana, 4+4+4 ve çocukların Kuran kurslarına kaydından söz bile etmiyorum artık. Çünkü
CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, şeriat tehlikesine karşı gerekli önlemleri aldığı
kesin!?..

Şu işe bakın hele! CHP ile HDP yani PKK, yaklaşan yerel seçimlerde ittifak yapacaklarmış! Bu
durumdadoğal olarak CHP’ye verilecek oylar PKK’nın hanesine yazılacaktır.
Atatürkçüleri PKK’nın siyası uzantısı olan bir partiye oy verdirmek kime kısmetmiş! Ne yazık
ki, hesap uzmanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geldiğimiz yer burasıdır ve onun bu son hesabı
tutmayacaktır. Atadan CHP’liler bile ciddi ciddi CHP’ye oyvermemeyi tartışmaya başlamışlarsa,
herkesin şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekir.Sakın ha bir şeyler yapmanın vaktini
geçirmeyelim!..
Parti İçi Demokrasi!..

Yerel seçimlerde AKP için çalışmak başka nasıl olabilirdi?

Biliyorsunuz İstanbul’da CHP’li ilçe belediye başkanlıklarının sayısı 12′dir… (2) 2 Yeni CHP’nin
İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, bu 12 belediyeye, kazanılması kuvvetle muhtemel bir ilçe
belediye başkanlığı daha ilave edip, SOROSÇULAR için bir köşeye ayırmıştır!.. Bu başkanlıklar
“ulufe” olarak dağıtılacaktır!..
Kalan ilçelerin 17′sinde “eğilim yoklaması”, 9′unda “eğilim yoklaması” ve “anket çalışması”
ile adaylar belirlenecekmiş… Oğuz Kağan, “Belediye başkanlığı ya da meclis üyeliği
üzerinden ittifaklara ve pazarlıklara karşıyız. Bu konuda genel merkezin de il örgütünün de
kararı kesin ve net”tir demiş… Salıcı’nın bir kaç hafta önce dile getirdiği, kaparo
olarak verilmiş çeklerden burada söz etmeyeceğim. Utanma duygum beni engelliyor…
Dilerseniz o konuya hiçbir zaman da girmeyelim…
Gerçekte Kılıçdaroğlu ve Salıcı’nın karşı olduğu ittifak, İşçiPartisi‘nin önerdiği, AKP’nin
yıkılışını getirecek olan; CHP, MHP ve İP’nin güçbirliğidir... Muhalefet partilerinin hangisi
önde ise, o bölgede oyları ona verip, AKP’yi geriletmeye, nedense Yeni CHP hiç razı değil!..
Deniz Baykal’ın “Küçük olsun benim olsun” kafası işte!.. Ayrıca “parti içi demokrasi”yi işleteceği
vaadiyle yönetime seçilen Kılıçdaroğlu, CHP’nin güçlü olduğu ilçelerin adaylarının
belirlenmesinde önseçime hiç yanaşmıyor!.. Bunun anlamı açıktır: Bundan böyle Yeni CHP’de
gerçek CHP’lilere yer yoktur!..
“Eğitimde Fırsat Eşitliği”

2
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Anamuhalefet partisi Yeni CHP, cemaat ile Erdoğan arasında devam eden ve dersanelerin

kapatılması kararı ile zirveye ulaşan kavgada; cemaatin yanında yerini almış… Bir kez
olsun ağzına “eğitimde fırsat eşitliği” kavramını almayan Kılıçdaroğlu, cemaatin dersanelerini
savunma görevini acaba neden üzerine almıştır? CHP Genel Başkanlığı’na getirilmenin
ne ödenmez diyeti varmış! Devlet okullarının imam-hatip okullarına dönüştürülmesine
seyirci kalan “sosyal demokrat” Kemal Bey, “dindar ve kindar” nesil yetiştiren bu çağdışı
eğitime hiçbir zaman karşı gelmemiştir. Ne atanamayan öğretmenlerin durumunu dile
getiriyor ne de tüm dersanelerin kamulaştırılarak, devlet okullarına dönüştürülmesini
isteyebiliyor.
Sen ey Tunceli İl Derneği Başkanlığı kapasitesi ile sınırlı düşünebilen Kemal Efendi! Devlet
okullarında dersanelerle aynı düzeyde eğitim verilmesini talep etmek hiç mi aklına gelmiyor?!..
Batı’da kardeşiz de Doğu’da neden düşman olalım?..

“Halkların kardeşliği” prensibi ile terbiye edilmiş Kürt solunun geldiği nokta; “Bağımsız
Kürdistan” devletinin kurulmasıdır. Bu amaç için emperyalizmle işbirliği içerisinde ve
emperyalizmin hizmetindeikinci bir İsrail devletinin kurulmasına razı geliyorlar… Ayrılıkçı
Kürtler, bu isteklerinin haklılığını(!) iki halkın birlikte yaşama koşullarının ortadan
kalktığına bağlamaktadırlar! Türkiye’nin her noktasına dağılmış olan Kürtlerin, Doğu
Anadolu’da bir an için “Bağımsız Kürdistan”ı kurduklarını varsayalım. O zaman nüfusunun
çoğunluğu Batı’da yaşayan Kürtlerin durumu ne olacak? “Özgür” Kürdistan‘a mı göç
edecekler, yoksa bugüne kadar olduğu gibi bulundukları yerlerde Türklerle kardeş kardeş mi
yaşayacaklar? Batı’daki Kürtler, böyle büyük bir göçe acaba razı olurlar mı?.. Bu soruların
yanıtı, bugün olup bitenleri kavramamız için anahtar görevi yapabilir…

PKK terör örgütü ile siyasi uzantılarının yapacakları en doğru hareket; emperyalizmin
silahı olmaktan kurtulup, yaşadıkları topraklardaki egemen devletlerin özgür ve eşit
yurttaşları olarak, demokrasi mücadelesine katılmaktır… Hem bölge halkları hem de kendileri
için tek kurtuluş yolu ve en doğru siyasi duruş budur…
“Kordineli” dinlemeler!..

Gazeteci ve yazarların kod isimlerle dinlenmesi üzerine, MİT ile koordineli çalışan
yargıçların İstanbul Başsavcılığı’nca soruşturulmak istenmesine HSYK izin vermemiş. Öteden
beri, yargıda cemaat yapılanması olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet’in ortaya
çıkarttığı o belge için “Hükümet-yargı ilişkisinin inkar edilemez delilidir. İstihbaratçılarla
işbirliği yapan yargıçlar tarafsız değillerdir” diyerek yine cemaatini korumuştur!.. Başbakan
ise, cemaatin devlet içerisinde “ölçüsüz” kadrolaşmasından rahatsız olduğu için cemaatin
dersanelerini kapatacağını açıklamıştı… En iyisi, biz yine de yargıda cemaat yapılanması
iddialarını doğru bulmayan “Seyit” Kemal’in sözlerine (3) 3 inanalım… Ne de olsa hala genel
başkanımızdır!..
***
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CHP’Lİ SEÇMENLERE KURULAN HAİN TUZAK!..
Amerika’ya sığınan eski vaiz Fetulah Gülen; kendine ait internet sitesinde Balyoz, Ergenekon ve
28 Şubat davalarında tutuklanan subaylar için “Elimde bir imkan olsa ben onların hepsine
serbestsiniz derim”demiş. Hocaefendi, suçlu insanların serbest bırakılmasını isteyecek kadar
adalet duygusundan yoksun bir Amerikalı değil!.. Demek ki, bu davalarda yargılanan
askerleri suçlu bulmuyor!.. Başka bir ifade ile söylersek; Fetullah Gülen, özel görevli ağır ceza
mahkemesi ile Yargıtay’ın Balyoz davasında adil karar vermediğini kabul ediyor… Bu
açıklama aynı zamanda yargının “bağımsız ve tarafsız” olmadığının dolaylı bir ikrarıdır
da… Gülen, bu adaletsiz durumdan doğrudan doğruya AKP iktidarının “milli görüş” kanadını
suçladı…

Kamu vicdanının iyice kanatılmasından sonra toplumsal barışı yeniden tesis etmek üzere bir
genel af çıkartılması ve bu af ile birlikte Abdullah Öcalan’ın da serbest bırakılması Büyük
Ortadoğu Projesi içerisinde vardı… İşte Cemaat bu kapsamda üstlendiği rolü oynamaya
başladı. Bu arada cemaat, suçu koalisyon ortağının üzerine atarak, kendisini temize çıkartmak
da istiyor tabi… Tek başına iktidar olma yarışını sürdürüyor… Doğrusunu söylemek gerekirse,
cemaati aklama işinde, asıl Kılıçdaroğlu üzerine düşeni fazlasıyla yaptı.

Taraf gazetesine verdiği özel demecinde; “Ergenekon, Balyoz gibi davalarda Fetullah Gülen
cemaatinin sorumluluk sahibi olduğunu düşünüyor musunuz?” şeklindeki soruya şu yanıtı
verdi: “Yargıçların belli bir merkezden talimat aldığı ve o talimat çerçevesinde yola
çıktıkları söyleniyor. Ben bu talimatın siyasi iktidar tarafından verildiğini
düşünüyorum. Yani bunu cemaat değil, doğrudan doğruya iktidarın yargı üzerindeki
baskısına bağlıyorum.” (1) 1 Daha ne deseydi?..
***

Başbakan Erdoğan, Barzani ile Diyarbakır’da yaptığı ortak mitingde, ilk defa “Kürdistan”
kelimesini kullandı ve “Dağdakilerin indiğini, cezaevlerinin boşaldığını göreceğiz” dedi…
(2) 2 Hiçbir yoruma gerek bırakmayacak kadar açık olan bu sözleri, Erdoğan boşuna söylemiş
olamaz!.. Bir taş ile iki kuş vurduğunu kabul edeceğiz. Birincisi hükümet olarak “Kürdistan”ı
1
2
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tanıdığını ilan etti. İkincisi, yeni CHP’nin Sarıgül’e devredilmesinden sonra başlatılan yerel
seçim ittifakı ile AKP’nin kaybedeceği oyları, “genel af” vaadi ile geri almaya çalıştı…
Tartışılmaya başlanan ve Yeni CHP yönetiminin inkar etmediği pazarlığa göre, İstanbul’daki
4 belediye başkanlığı için BDP’nin

önereceği kişiler aday gösterilecekmiş!.. Bir seçim taktiği gibi sunulan bu ihanetin CHP’yi
bitireceği kesindir. Güya bu başkanlıklar karşılığında Kürtler oylarını CHP’ye vereceklermiş.
Geçen genel seçimlerde, PKK’nın avukatı Sezgin Tanrıkulu da Kürtlerin oylarını CHP’ye
çekebilmek için İstanbul’dan aday gösterilmemiş miydi? Tanrıkulu’nun kendi köyünde bile
CHP’ye bir tek oy getiremedi. O seçimde CHP’lilerin oyları, CHP üzerinden doğrudan PKK’ya
verilmişti. Şimdi de durum pek farklı olmayacak! İstanbul gibi metropol bir şehirde, PKK’ya
lojistik destek sağlayacak belediyeler, Yeni CHP üzerinden PKK’ya hediye edilmiş olacak!..

Genel af, Büyük Ortadoğu Projesi içerisinde zamanı geldiğinde yapılacak olan bir hamleydi.
Zamanlaması ise son derece önemlidir. Zira AKP, bu hamle ile bir kez daha iktidar olma
fırsatını yakalayacaktır… Şimdi zamanı geldi sayılır. Gelişmelere bakılırsa, “Kürdistan”ın başına
getirilecek olan lider, Kürtlerin en yoğun olarak yaşadıkları Türkiye’den seçilecek. Hiç kuşku
yok ki, o da Abdullah Öcalan’dır. Abdullah Öcalan’ı, genel aftan başka bir şekilde dışarı
çıkartmak olanaksız olduğuna göre, AKP ve Yeni CHP’nin, “analar ağlamasın” edebiyatı ile
birlikte gündeme getirecekleri genel af çağrısı, kamuoyunda yeterli desteği sağlayabilir…

PKK için af meselesi “Kürt açılımı”nın olmazsa olmaz bir koşuludur… Apo’yu af edebilmenin
tek yolu genel aftır… Bu talebi ilk defa seslendiren ise AKP değil, yeni CHP’dir. Yeni CHP’nin
nasıl ellerde olduğunun en çarpıcı kanıtı budur. CHP Milletvekili ve Cumhuriyet
Gazetesi yazarı Mustafa Balbay, Sosyalist Enternasyonal Genel Sekreteri Luis Ayala’nın
kendisini cezaevinde ziyareti sırasında,iç barışın sağlanması için, hiç kimseyi ayırmadan
çıkartılacak bir affın şart olduğunu söylemesi manidardır!.. Sırası geldiğinde; PKK’ya karşı
Barzani’yi, Barzani’ye karşı PKK’yı bir fren gibi kullanan, yerine göre de her ikisine “iş”
yaptıran ABD’nin nihai tercihi, kusursuz uşaklık yapandan yana olacağı sır değildir!.. Barzani
ile Öcalan’ın Kürtlere liderlik yarışı da bu yüzden kıyasıya olacak!..
***

Kılıçdaroğlu, “türban silahı”nı Erdoğan’ın elinden aldıktan sonra, silahsız kalan AKP iktidarı,
bu defa da örgün eğitim müfredatının dışına çıkarak, hafta sonları akşam saatlerinde hafızlık
dersleri vermek üzere, “Hafiz Liseleri” açılması için çalışmaları başlattı… Buna karşılık, AKP’nin
yeni silahı Yeni CHP’nin genel müdürü Kemal Bey, Uğur Dündar ile yaptığı söyleşide; Diyanet
İşleri Başkanlığı’nı CHP’nin kurduğunu, ilk imam hatip lisesi ve ilk ilahiyat fakültesini CHP’nin
açtığını söylemiş!.. Bu sözleri söylerken bu tür icraatları siyasette “kullanmamış” olduğunu
da eklemiş hazret! Laikliği “özümsemiş” CHP Genel Başkanının, dinci bir başbakana vereceği
karşılık böyle mi olmalıydı?..

Parti içi demokrasiyi işleteceği vaadiyle Atatürk’ün partisinin başına gelen bu zat, nedense
ön seçimkurumunu bir daha ağzına almadı. “Eğilim yoklaması”, “anket” ve “merkez
yoklaması” gibi aldatmaca yöntemlerle, CHP’li olmayan insanları seçtirmeye çalışacağı belli
oldu!.. CHP tabanı, sandığa gittiğinde AKP’nin adaylarına oy verecek değil herhalde… Milli
Merkez’in aday gösterememesi halinde; mecburen önlerine getirilen, büyük olasılıkla da
PKK’lı veya Fetullahçı olan adaylara oy vermek zorunda bırakılacaklar!..
Seçimlere çok daha var ama, bu tuzağa bir daha düşmeyeceğiz!..

***
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BALBAY İLE DE YOLLARIMIZ AYRILDI!..
Abdullah Öcalan’ı affettirmek için uygulamaya konan ve ana muhalefet partisinin
de katkısıyla bu noktaya getirilen Balyoz ve Ergenekon davaları ile kamu
vicdanı onarılamayacak şekilde kanatılmıştır. Tedaviyi ancak ve ancak birgenel
af sağlayabilir!..
Büyük Ortadoğu Projesi bu şekilde kurgulanmıştı. Kürtlere lider olarak tayin
edilen Apo, ancak bu formülle serbestbırakılabilirdi!..

Cumartesi günü Diyarbakır’da ağırlanacak olan Barzani ile bölücü Şivan Perver ve İbrahim
Tatlıses’in buluşmasını, içerisinde biraz Kürt’ü Kürt’e kırdırma politikası olsa da, bu
kapsamda değerlendirmek gerekir… Kabul etmek gerekir ki, KDP, PYD ve PKK Ortadoğu’daki
etkili Kürt partileridir… Tümünün arkalarında ABD vardır. Bu bağlamda hepsi de
emperyalistlerin kuklasıdır…Aralarında doğal olarak birinci uşak olmak yarışı da vardır…
ABD’den BOP kapsamında “rol istemek” başka bir anlama gelmez!.. Hangisi daha fazla ABD
uşaklığına yaklaşırsa, Kürtlerin liderliği de doğal olarak ona verilecektir. Aralarındaki yarış,
tıpkı Yeni CHP ile AKP arasındaki rekabet gibidir!.. Hepsi de kulaklarını Atlantik’e dönük
yatarlar… Parmak ucuyla çağrılmayı bekliyorlar… İlk çağrılan mavi boncuğu alacaktır elbette…
Diğerine “sıranı bekle” denecektir!..

Halkına güvenmeyenler, dışarıdan destek alarak iktidara geldiklerinde, aldıkları desteğin
diyetini ödemeyecekler mi? Ödeyecekler elbette… Hem de ülkemizin varlıklarıyla ödeyecekler.
AKP ödememezlik edebildi mi? Belli ki Kürtler, önümüzdeki yıllarda ABD’nin sıcak denizlere
akıtacağı petrolün bekçiliğini yapacaklar… Bu yeni işlerine birbirlerini ve komşularını
öldürmek de olacak tabi…
Sonunda af talebi BDP veya AKP’den değil, Yeni CHP’den geldi!..

Yıllar önceden Mustafa Balbay’ın kurban seçildiğini söyleyenler hiç de
yanılmadılar… Evet Mustafa Balbay bu büyük proje içerisinde vicdanları kanatmak
için kullanılacak en uygun adamdı… Öyle ya, yazıları nedeniyle bir insan hapse
atılabilir mi? Atılamaz, atılmamalı tabi… Ama gördüğünüz gibi atıldı!.. Ve sözde
yargı kararı de mahkumiyet hükmü kesinleşti…
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Artık aftan başka çözümü kalmadı, çok beğendiğim bu kadife kalemin!..

Oysa yurtsever komutanlar ve subaylar için de durum aynıydı… Ama onlar, Apo’yu affetmek
için bizi kullanacaklarsa, ömür boyu hapis yatmaya razıyız demişlerdi… Herkesten aynı
dayanıklılığı beklemek doğru değil elbette. Belki de Mustafa’ya sosyalizmle bir ilgisi kalmayan
Sosyalist Enternasyonal’in Genel Sekreteri Luis Ayasa sufleyi vermiştir… Karşıdevrim bitti,
artık iş yaraları sarmaya geldi demiş olabilir!..

Kimbilir, belki de Balbay bu işkenceye daha fazla dayanamadı!..

Eeee ne yapacaksınız, cezaevi koşullarında yaşamak kolay değil ki… Balbay’ı bu
tutumu nedeniyle kınayamayız… Balbay, bu kararını açıklarken de usta kalemini
yine konuşturdu… Barışın sağlanması için “İnsanların da hükümeti affetmesi
lazım” dedi… Hükümetin suçlu olduğu bir kez daha vurguladı!.. Mustafam sanıyor
ki, iç barış bu şekilde sağlanabilecek… Halbuki, afla sadece kendisi dışarı çıkabilir,
düşünceleri bir süre daha içeride kalacak!.. Zira, dışarısı onun bıraktığı gibi değil..
Mustafa! 11 yılda bizim imam takımı karşıdevrimi yaptı, artık bunu anla… Senin beğenmediğin
o imamlar, Cumhuriyet’in köküne kibrit suyunu, abdest ibriği ile akıttılar!…

Baş yazarı olduğu o şanlı Cumhuriyet gazetesi bile, bu dönemde Sorosçu Kılıçdaroğlu’nun peşine
takıldı… Durduk yerde, onun saçmalıklarını örtmek ve düzeltmek görevini üstlendiler ve
Utku Çakırözer’i, sadece bu iş için görevlendirdiler… Yani anlayacağın sizin Cumhuriyet gazetesi,
Cumhuriyet’in ortadan kaldırıldığının tam olarak ayırdında bile değil… Bu yüzden biz, şimdi
olup biteni doğru haberin ve yorumun adresi Aydınlık‘tan öğreniyoruz!..
Anımsadınız mı? Bir zamanlar “TEHLİKENİN FARKINDA MISINIZ ?”sorusunu sorardınız! Ne oldu?
Tehlike geçti mi?…

Öyle ya da böyle, bu acı gerçeği de kabul etmek zorundayız: 14 Kasım 2013 günü Balbay ile de
yollarımız ayrıldığı gündür!.. Dosta düşmana ilan edilir!..
***
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HİTLER YAŞASAYDI NAL TOPLARDI!..
CNN Televizyonunun verdiği; değişik ülkelerden gelen El Kaide militanlarının ellerini kollarını
sallayarak sınırdan geçmesi haberi, Türk hükümeti için uluslararası bir skandal haline geldi!..
Aynı şekilde Adana’da uyuşturucu aranan bir TIR’ın içerisinde 935+10 roket başlığının
bulunması daha büyük bir skandal olarak kayıtlara girdi!.. Silahlar, sanki hükümetin bilgisi
içerisindeydi ve taşınırken yanlışlıkla yakalanmışlar gibi!.. Adana Valisinin roket başlıklarının
Türkiye’de kullanılmayacağını “garanti” etmesi, tam anlamıyla bir komedi ve bu rezaletin resmi
gibiydi!..
SOROS destekli Açık Toplum Vakfı’nın sponsorları arasında yer aldığı; İran, Irak, Suriye ve
Türkiye’nin Kürt örgütlerinin ilk kez bir araya geleceği Kürt Konferansı‘na Türkiye’nin ev
sahipliği yapacak olmasına ise, Mehmet Barlas bile bahane bulamaz şimdi!..
Şu andan itibaren her şey hükümetin aleyhine işliyor…

Bu gerçek ve yoğun gündeme ilaveten, Erdoğan, Cemaatle olan kavgasında sürekli kan
kaybediyor!.. “Haziran Direnişi” ile Erdoğan hükümetinin tahminlerin çok üzerinde
bir itibar kaybına uğradığını kabul etmeyen neredeyse yok gibi!.. Bu geri gidişi durdurmak ve
hatta tersine çevirmek için, yeni ve etkili birhamle gerekiyor. Başbakan, bu yüzden evde zorla
tuttuğu yüzde 50′den, savunma konumundan çıkıp, saldırıya geçmelerini istemiş. Erdoğan, bu
stratejiyi Kızılcahamam Kampının kapanış konuşmasında “Defansif değil ofansif olacağız” (1) 1
sözleri ile özetlemiş!.. Durumu bu kadar zor yani…
Bu noktada şartları tersine çevirebilmek için gündemi değiştirmek gerekiyor. Muhalefet,
değiştirilen gündeme yanıt vermez de halkın gerçek gündemi ile ilgilenirse, pek tabii ki,
hükümet gündemi kolayca değiştiremeyecek!..

Gündemin değiştirilmesinde hükümetin gizlemek istediği konu başlıkları aşağı yukarı bellidir.
Muhalefetin de gizlediği bir şeyler varsa eğer, ki o zaman zımni bir işbirliği ile “kızlı-erkekli
öğrenci evleri” ile başka bir gündeme geçilebilir…
Yaşananlara bir de bu pencereden bakmak gerekir!..

Muhalefetin maskesini indirmeyi, iktidarı eleştirmekten çok daha önemli bulduğum için, bu
yapay gündem hakkında bir kaç söz de ben söyleyeyim istedim:

1

http://siyaset.milliyet.com.tr/defansif-degil-ofansif-olacagiz/siyaset/detay/1786633/default.htm
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Elinden türban silahının “alınmasından” sonra, “kızlı-erkekli öğrenci evleri” kartını açan
Erdoğan’ın karşısında zor duruma düşen Kılıçdaroğlu: “Gencecik çocuklar üzerinden siyaset
yapmaya kimsenin hakkı yoktur” diyerek yine ağlamaya başlamış… “Zırva tevil götürmez”
demiş atalarımız. Bakalım muhalefet “kızlı-erkekli öğrenci evleri” silahını da Erdoğan’ın
elinden nasıl alaca! Türbanın meclise girmesi ile türban silahı Erdoğan’ın elinden alınmış
mıydı? Kılıçdaroğlu, hükümetin öğrenci evleri ile ilgili yapacağı yasal düzenlemeye ses
çıkartmayarak, bu silahı etkisiz hale getirilecek değil herhalde!.. Aklın kiraya verilmesi ya da
CHP’lilerin zekasıyla alay etmek, aynen böyle oluyor galiba!.. Kılıçdaroğlu’nun hükümetin
elinden silah alma yöntemini öğrendiniz değil mi?.. Hükümetin isteğine boyun eğerek, bir
konuyu istismar ettirmemek olanaklı mı?.. Hükümetin icraatlarına destek vermek söz konusu
olduğunda da aynı şey yapılıyor çünkü. Desteklerken de susacaksınız, karşı gelirken de!.. Yok
öyle yağma. Zekamızla bu kadar da alay edemezsiniz!.. Bence siz, yerden küçük bir çakıl taşı
alıp, alnınıza vurmalısınız. Yoksa bu derin uykudan bir daha uyanamayacaksınız!..
Zinayı serbest bırakan AKP iktidarı, nereden estiyse, kız ve erkek öğrencilerin aynı yurt
veya evlerde kalmasını sakıncalı bulmaya başlamış. Pes demiyorum, daha önce pes etmiştik bu
taktiklere!!.. Erdoğan, bundan böyle, doğrudan özel hayatlara müdahale edecek bellidir. Lakin
bu eyleme yasalar müsait değil. Hazret, inanç alanından bir yasak bulup koyamıyor ortaya…
Zira karşısına “imam nikahı”, “muta nikahı” ve “cihat nikahı” (2) 2 çıkabilir diye korkuyor!
İslam hukukuna göre nikah; evlenecek kadın ile erkeğin iradelerinin birleşmesi ile
tamamlanıyor. Nikahta imamın bulunması şart değil ki, onun yaptığı da bir tür tanıklık zaten.
Ayrıca Hristiyanların kilise kaydı gibi bir kayıt da tutulmuyor camilerimizde. Dolayısıyla
kapısına dayandığınız gençler size: İnancımıza göre nikahlıyız dediler mi yapabileceğiniz bir
şey kalmıyor. Suçlamak üzere ele aldığınız gençler, pek tabii ki, “imam nikahlıyız” dediler mi,
AKP’li milletvekillerinin sekreterleriyle
imam nikahlı, 40′a yakın milletvekilinin
dokunulmazlığından da yararlanacaklar… Her birine TOKİ’den ev vermek zorunda da
kalabilirsiniz. Daha doğrusu imam nikahına rağmen, gençlere bir şey yapmaya kalkarsanız, şer’i
hükümleri karşınıza alırsınız… Demek ki, hükümet ne yürürlükteki yasalara, ne de din
kurallarına göre öğrenci evlerine giremez artık!.. Nitekim, bu bahis h0akkında kum torbası
durumuna düşürülen hükümet sözcüsü Bülent Arınç bile isyan edip, özgül ağırlığını ortaya
koymak zorunda kalmıştır!..
Çocukların bile inanmadığı bu çakma gündeme, acaba ana muhalefet partisinin genel başkanı
neden balıklama atlamıştır?..

Bu aralar; dinin bir “emri” olarak (3) 3 türbanın Meclise girmesinden genel başkanın mutlu
olması, CHP’nin Kılıçdaroğlu eliyle Sarıgül’e teslim edilmesi, imar yolsuzlukları nedeniyle
CHP’den atılan Sarıgül’ün, gelir gelmez Başbakanı dünya lideri olarak ilan etmesi, yeni CHP
yönetiminin kazanılması kesin gibi gözüken belediyelerin başkan adaylarını, darı ambarında
beslenen bir ajansın yapacağı ankete göre, şüpheli yerleri ise eğilim yoklaması ile
belirlemesi gibi hususlar, CHP tabanının öncelikle tartışacağı konulardır. Bu bahisler hakkıyla
tartışılabilseydi eğer, Kılıçdaroğlu ve ekibinin muhalefet için değil, karşıdevrimin yerleşmesi
için yoldaki taşları temizlemekle görevli oldukları ortaya çıkacaktı… Zira türbanın Meclise
sokulması bir Anayasa ihlalidir. Bu suçun asli faili, AKP ise, fer’i faili de Yeni CHP’dir
kuşkusuz. İşte bu nedenlerle, tartışmayı başka bir noktada sürdürmekte, yeni CHP
açısından sayılamayacak yararlar vardır. Doğrusunu söylemek gerekirse, “kızlı-erkekli
öğrenci evleri” konusunu bulan her kimse, iki tarafa da merhem olmuştur. Göreceksiniz, yeni
CHP bu tartışmayı daha da derinleştirecektir!.. Kılıçdaroğlu’nun Başbakan’ı, vapurdan inenleri
dikizlemekle suçlaması, ciddi bir siyaset adamına yakışmıyor mu? Kaldırım seviyesinde
sürdürülen bu tartışmaya “uçkur politikası” diyenler, asla haksız değildir!..
CHP’nin Mustafa Sarıgül’e mahkum edilmesi, her şeyden önce, Baykal’ın üzerinin çizilmesi
2
3

http://www.yurtgazetesi.com.tr/dunya/cihat-nikahinda-son-nokta-kiz-kardesle-evlilik-caiz-h410

Türban dinin emri midir? Nur Suresi 31. Ayet’in tercümesi:

http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=27352&t=makale
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anlamına gelmektedir… Sosyal paylaşım sitelerinde “Baykal göreve” sayfalarını açtırıp,
kendini gündemde tutmaya çalışan ve Kılıçdaroğlu’nun yıpranması sonucunda, yeniden genel
başkanlığa getirileceği hayalleri ile yaşatılan Baykal, Kılıçdaroğlu’nun CHP adına Sarıgül’den af
dilemesi ile siyaset tarihindeki “saygın” yerini almış bulunmaktadır…
Diyeceksiniz ki, Baykal böyle bir sonu hak etti mi?

Tartışılır elbette… Bana göre fazlasıyla hak etmiştir. Zira Kılıçdaroğlu gibileri parlatan ve yürekli
pek çok Atatürkçüye kapıyı gösteren bir liderin, beslediği kargalar tarafından gözünün
oyulması gayet normaldir!.. Partilileri kulu, partiyi çiftliği gibi gören ve parti içi demokrasiyi hiç
bir zaman işletmeyen liderler, bedelini elbet bir gün ödeyeceklerdir!.. Baykal’ın parti üyeliğine
layık görmediği Sarıgül’e, Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Meclisi bir kurtarıcı gibi sarılması ironinin
ötesinde bir şeydir!.. CHP’liler bugünleri de gördü, ama asla hak etmediler!..

Hükümet ise, bir taşla iki kuş vurmanın peşindedir. Erdoğan, gündemi değiştirirken “Gezi
Direnişi”nin intikamını alıyor bir bakıma. Bu şekilde, topluma korku da salıyor. Zira
Hükümetin halkı korkutmaya şiddetle ihtiyacı var. “Tahrir Direnişi” bir türlü aklından
çıkmıyor Erdoğan’ın. Hükümet, önceleri “darbe” dediği Tahrir’de olanlara, şimdi neden
“devrim” diyor acaba, hiç düşündünüz mü?.. Bir gün Kızılay Tahrir olur mu korkusu ile
yaşamak elbette kolay değildir!.. Hükümete akıl verenlere göre, bu işlere öncülük edecek
olanları şimdiden sindirmek gerekiyor!.. Bu
nedenle de TGB‘nin Cemaat yurtlarına alternatif olarak gündeme getirdiği “Çapulcu
yurtlarını” kötüleyip, bu işe öncülük edenleri yermek, kanımca bir seçenek olarak ileri
sürülmüştür!..

İktidar ve muhalefet Türkiye’nin sıcak gündemini değiştirmek için elbirliği ile “kızlı-erkekli
öğrenci evleri” konusunu ele aldılar. Bir taraf Hacivat’ı oynuyor diğer taraf Karagöz’ü… Orta
oyunu diyenler bile var. Bu tespitlerin kanıtı; Başbakan’ın Reuters muhabirinin, “Kişilerin
özel evlerine nasıl bir yetkiyle denetim yapılacak” şeklindeki sorusuna kızarak verdiği
yanıttır. Başbakan, “Eğer bir yasal düzenleme gerekiyorsa biz bu yasal düzenlemeyi de
yaparız” diyerek, yalın gerçeği itiraf etmiştir. Demek ki, gündeme taşınan konu gerçek
değildi ve uydurulmuş olan bu konu ile ilgili olarak alınacak önlemlerin de yasal dayanağı
yoktur!.. Yeni yasalara bu nedenle ihtiyaç duyulmaktadır. Tıpkı Hitler”in hezeyanlarının bir kaç
gün içinde yasalaştığı gibi!..
Yaşayıp göreceğiz… Ben buradayım sizin de yerinizi biliyorum!..
***
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SIRA PANTOLON ÇIKARTMAYA GELDİ!..
Çarşafa CHP rozeti takma ile başlatılan, “laiklik tehlikede değildir” zırvası ile önü açılan,
“türban sorununu biz çözeriz” cahilliği ile zirveye taşınan siyasi körlüğün, Cumhuriyet
rejimine ağır bir yara vereceği belliydi… İşlerin bu noktaya kadar gelmesinin tarihi
sorumluluğu AKP’nin değil,CHP’nin üzerindedir! Zira AKP’nin Cumhuriyet rejimine, Atatürk
ilke ve devrimlerine karşı olduğu, demokrasiyi, rejimi dönüştüreceği “Ilımlı İslam”a ulaşmak
için binilecek bir tramvay olarak gördüğü, yeni ortaya çıkmış değildir… Bu nedenle AKP
iktidarının fırsat buldukça rejimin temel taşlarını yerlerinden oynatmak, daha sonra da
çıkartıp atmak için elinden geleni ardına koymayacağını öngörmek gerekirdi… Pek çok
hukukçu ve siyaset adamı tarafından gerekli uyarılar zamanında yapılmış olmasına
rağmen,
CHP yönetiminin
akıl
ermez bir aymazlık içerisinde bulunmaktaki ısrarını,
basiretsizlikle açıklamak olanaksızdır…

Rejime doğrudan ihanet, bu sürecin önündeki en temel engel olan yargı kararlarının
çiğnenmesine göz kırpmakla başlatılmıştır. Anayasaya göre, herkesi bağlayacak olan
mahkeme kararlarının, üstelik İnsan Hakları Avrupa Mahkemesinin de bu konu ile ilgili
kararları varken, çiğnenmesine öncülük etmek, af edilecek bir davranış değildir… Rejimin
temel dinamiği olan “laiklik ilkesi”, ana muhalefet partisi eliyle bir defa delinirse, zaten
buna karşı olduğunu açıkça söyleyen iktidar tarafından sürekli delineceği aşıkardır… CHP
yapmış olduğu bu fahiş hatayı, Muharrem İnce ve Şafak Pavey’in duygusal konuşmaları ile
kapatamaz…
CHP grubu adına konuşan İnce’nin şu sözlerini asla görmezden gelemeyiz: “Başörtüsü dinin
emridir,diyor Başbakan …yetimin hakkını yememek, ihalelere fesat karıştırmamak, milletin
içine nifak sokmamak, milleti ayrıştırmamak, açları doyurmak, onlara iş bulmak, ölülerin
arkasından kötü konuşmamak da dinin emri değil mi?” Grup adına söylenmiş bu sözlerle, pek
çok yetkin din adamı aksini söylemesine karşın, başörtüsünün dinin emri olduğu da kabul
edilmiş bulunmaktadır!.. Başka bir söyleyişle CHP yönetimi parlamentoda gerçekte olmayan
“dinin emirlerine” teslim olmuştur. Bundan böyle, sırası geldikçe nelerin dinin emri olduğu,
nelerin olmadığı siyasi iktidar tarafından belirlenip, önlerine konacaktır… Kaçma şansları
kalmamıştır… CHP bu iğrenç ve ikiyüzlü tavrıyla, “Ben inancımdan dolayı örtünüyorum”
demenin bir dayatma olduğunu kamuoyuna açıklayan eski AKP Kültür ve Turizm Bakanı
Ertuğrul Günay’ın bile fersah fersah gerisinde kalmıştım…
Yeni CHP’nin yönetimi, bu ihanetinin faturasını er geç sandıkta ödeyecektir!..

Kılıçdaroğlu, “AKP’ye mağduriyet fırsatı vermeyelim”, Tayyip Erdoğan’ın elinden türban
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silahını alalım” sözleri ile kimseyi kandıramaz. Çünkü Tayyip Erdoğan’ın elindeki silah
bizzat Kılıçdaroğlu’nun kendisidir!.. Başka bir ifade ile Cumhuriyeti kuran Atatürk’ün partisi
CHP’yi, Tayyip Erdoğan’a “silah” olarak teslim eden bu SOROSÇU yönetimdir!..
AKP’nin siyasi simge olduğunu kabul ettiği “türban”ın, Anadolu kadının baş örtüsü gibi
sunularak istismar edilmesi, üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasına, öncülük ederek
önlenemez. Nitekim önlenememiştir de… Sonunda sorunu ilk okullara kadar taşıyan Y-CHP
olmuştur!.. Kılıçdaroğlu ve ekibi, sırtlarına mahkum numarası gibi yazılacak olan bu ayıpla
siyaset tarihine geçeceklerdir!..

Ödünler üstüne ödün vererek, ödün verenin isteğinin yerine geldiği, insanlık tarihinin hiç bir
döneminde görülmemiştir!.. Üstelik CHP, bu ödünleri iktidarda değilken vermiştir. Bu nedenle,
Yeni CHP’nin yaptığı, Cumhuriyete ihanetle eş değerdedir!.. Ne yazık ki, “yeni” sözcüğü ile vitrine
çıkan Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzünü, bu işbirlikçi ve teslim olmuş tavrı ile tanımlamak
durumundayız!.. Cumhuriyet, kurulduğu yerde, Yeni CHP yönetiminin bu pısırık ve işbirlikçi
tavırları ile ne yazık ki yıkılmıştır!..

CHP sözcülerinin, Meclis’e türbanları ile gelerek meydan okuyan AKP milletvekillerine karşı,
sadece duygusal bir konuşma yaparak, türban silahını iktidarın elinden alacağını sanması,
kelimenin tam anlamıyla acizlik ve akılsızlıktır!.. Tam aksine, dokunaklı konuşan taraf teslim
olmuş ve rakibinininsafına sığınmış durumdadır!.. Dolayısıyla bu durumdan siyasi bir
kazanç da elde edemez. Zira “Türban silahı”, hala iktidarın elindedir ve sonuna kadar da
kullanılacağı kesindir. Herkesçe etkili olduğu kabul edilen bir silahtan, iktidar neden
vazgeçsin?.. Y-CHP almış olduğu bu ağır yenilginin, adını “beraberlik” koyarak durumu tersine
çeviremez!.. Teslim olarak, iktidarın
elindeki silahı, daha da etkili hale getirmiştir!..

Bu işin burada bittiğini sananlar, yakında ne biçim yanıldıklarını göreceklerdir. Söz gelimi,
ileride kamu kurumlarından “hizmet almak” veya “kamu hizmetine girmek” isteyen
kadınların türban, erkeklerin iseşalvar giymesine dair bir yönetmelik çıkarılması halinde buna
nasıl engel olunabilecektir? Bu defa da vatandaşa işinizi gördürebilmek için “türban takın veya
şalvar giyin” mi denecektir? Giderek iktidar muhalif milletvekillerinden Meclis’e girerken
pantolonlarını çıkartmasını da isteyebilir!.. Milletvekili maaşını “ağır bir zincir gibi
boynunda taşıyan” ilkesiz ve inançsız siyasetçiler için giriş kapılarındaki vestiyerlerde
bedenlerine uygun şalvarların bulundurulacağı günler yakındır!..
Geldiğimiz noktada çözülen türban sorunu değil, hukuk olmuştur!..

Yeni CHP’nin hükümet önündeki taşları temizlemesi ile Cumhuriyet hukuku delik deşik edilmiş
ve şeriat hukukunun getirilmesi için elverişli ortam hazırlanmıştır… Bundan sonra her şey
iktidarın insafına kalmıştır. Gelinen bu noktanın sorumluluğu ise, bu durumdan “Çok
mutluyum” diyen Kılıdaroğlu’na hala destek veren CHP Kurultay Delegelerinin üzerindedir…
***

Kılavuzu karga olanın…

Anlaşılan odur ki, sonunda CHP’yi de özelleştirip, cemaatlere teslim edecekler!.. Şişli Belediye
Başkanı Mustafa Sarıgül, cemaatlere
yardım ettiğini
söyledikten
sonra,
akıl
hocasının Hüsamettin Özkanolduğunu, onunla konuşmadan hiç bir iş yapmadığını da
kamuoyuna duyurmuştur!.. Sarıgül, Hürriyetin Pazar ekinde Ayşe Arman’la yaptığı söyleşide:”
Ben ne yaptıysam tek başıma yaptım, seçkinci de değilim. Diğerleri seçkinci, İnönü seçkinci,
Ecevit seçkinci, Baykal seçkinci… Kılıçdaroğlu mütevazi” diyerek CHP’nin mirasını toptan
reddetmiştir.(1) 1 Cumhuriyeti kuran kadroların partisini, Sarıgül’ün ayağına göndererek özür
dileten Kılıçdaroğlu ise, Sarıgül’ün saygın bir siyasetçi olduğunu söylemiştir… Böylece Baykal’ın
yol açtığı ihraç kararının haksız olduğu bir kez daha vurgulanmıştır!.. Nedense Baykal da
anlaşılmaz bir sessizliğe gömülmüştür!.. Böylece Sarıgül’ün ihraç sürecinde, MYK üyelerinin
1
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hazırladığı rapordaki; 40 binada imar yolsuzluğu yapmak, kaçak 7 kata ruhsat vermek için
300 bin dolarrüşvet almak, inşaat mafyası ile işbirliği yaparak rüşvet karşılığı inşaat
sahiplerine rant sağlamak suçlamaları da bir anda buharlaşıp yok olmuştur!… Son kararla,
Sarıgül’ün dolaylı olarak Baykal tarafından iftiraya uğratılmış olduğu da kabul edilmiştir…
Dolayısıyla “kaset olayı” ile tartışılmaya başlayan Baykal’ın “saygınlığı”, CHP’nin Sarıgül’den af
dilemesi ile ciddi ciddi tartışılır hale getirilmiştir!..

Sarıgül için bundan sonraki hamle; İstanbul Belediye Başkanlığı yoluyla, Yeni CHP’nin Genel
Başkanlığı’nı teslim almak olacaktır… Yakışır da!.. Zira, her iki halde de CHP eski CHP
olmayacaktır. Atatürk’ün CHP’sini yıktıktan sonra, enkazının üstüne köpekler çiş yapsa ne
yazar?!.. Bundan sonra, halkın gündeminde, Cumhuriyeti ve partisini yeniden inşa etmek var!..
***
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KILIÇDAROĞLU ABD’NİN YENİ BEYZBOL SOPASI MI?..
Başbakan Erdoğan deliğe süpürülmemek için son kozlarını oynuyor. ABD, kim bilir bu
tehdit altında Türkiye’den daha ne tavizler koparacak!.. Suriye konusunda Erdoğan’ı yalnız
bırakan Obama, yola Erdoğan’sız devam edeceğinin ilk işaretiniRusya ile anlaşarak ve İran’a
yaklaşarak verdi…
ABD’li düşünce kuruluşlarından Bipartisan Policy Center, ABD’nin eski Ankara büyükelçileri
Mortan Abramowitz ve Eric Edelman’a hazırlattığı raporda; Erdoğan hükümeti için “Hükümet,
çözüm noktasındagüven oluşturamazken AKP her defasında otoriterliği ve mezhepçiliği seçti”
değerlendirmesini yaptı. AB’nin Gezi olayları ile ilgili “ilerleme raporu”ndaki, saptamaları (1) 1
görmezden gelen hükümet, direnişe katılanlara dava üzerine dava açmaya başladı… Temel hak ve
özgürlüklere tamamen aykırı olan bu davalar ile belli ki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarına katılımın azaltılması hesaplanmıştır!.. AB’nin “ilerleme raporu”nda, Türkiye’de
gelişen ve faal bir sivil toplumun mevcudiyetine delil olarak gösterilip övülen Gezi
protestoları, hükümet tarafından “suç” gibi işlem görmeye başlamıştır!.. AB’nin son 10 yılda
yapılan reformların bir sonucu olarak gördüğü bu Gezi direnişine katılanların, hükümet
kanadından Çanakkale’de savaşılan düşmana benzetilmesi ise, bilgisizlik veya anlayış
farklılığı ile açıklanamaz!.. Belli ki, Erdoğan’ı korku sardı!..

Hükümete sık aralıklarla dışarıdan verilen mesajlar aşağı yukarı aynı. AB’ye paralel olarak,
ABD de Erdoğan’ı gözden çıkartmışa benziyor! Washington Post gazetesinde ileri sürülen
Türk hükümetinin MOSSAD için çalışan 10 İranlının kimliğini Tahran’a verdiği yolundaki
iddia, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Marie Harf tarafından da yalanlanmadığına göre, iki
ülke arasında güven bunalımı bilek güreşi ile devam edecek. ABD Kongresi’nin bazı silah
sistemlerini “dost ve müttefik” olarak tanımladığı Türkiye’yevermemesi, buna karşılık
Türkiye’nin ABD tarafından yaptırıma uğramış ve NATO sistemleri ile birlikte çalışmayacak
olan füze savunma sistemlerini Çin firması CPMIEC’den satın alınmak için görüşmelere
başlaması, ilişkilerin ne kadar hassas bir noktaya geldiğini gösteriyor. Nitekim, ABD Büyükelçisi
Francois Ricciardone, Diploması Muhabirleri Derneği’nde yaptığı değerlendirmede; bu durumu
“ticari” değil, “stratejik” bir konu olarak gördüklerini ve Çin firması ile anlaşma olması
1
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halinde, işbirliğinin etkileneceğini açıkça söyleyerek, aba altından sopayı göstermiştir!..
“Genel valinin” MİT müsteşarına “sadık” sözleri ile övgüler dizmesi ise oldukça anlamlıdır!..

Bütün bu olup bitenlere, ABD Büyükelçisi
Ricciardone’nin
CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu’nu ayağınakadar çağırması ve Sheraton otelinin bir odasında gizlice buluşmaları
eklenince, Atatürk Cumhuriyeti ve CHP’nin ne hallere düşürüldüğü açıkça görülmektedir…
Kabul etmek gerekir ki, “sömürge valisi” Ricciardone, bu görüşmede bir taşla iki kuşu
vurmuştur: Bir taraftan AKP’ye CHP’nin desteklenebileceğiima edilerek sopa göstermişken,
diğer taraftan CHP tabanına ABD’nin desteği olmadan CHP’nin iktidara gelemeyeceği fikri
kabul ettirilmek istenmiştir… Görüşmeden parti yönetiminin haberdar olmaması ise oldukça
hazindir! Bu acıklı durum CHP’de yaşanmakta olan “yenileşme” sürecinin özeti gibidir… Salt
bu gizli görüşme, Kılıçdaroğlu’nun gizli bir ajandası olduğunu göstermeye yeter de artar bile…
Gerçekte, Kılıçdaroğlu Erdoğan’a gösterilmiş ikinci bir beyzbol sopası gibidir!.. Kılıçdaroğlu, her
zaman olduğu gibi yine ABD’nin hizmetindedir ve basit vaatlere teslim olacak kapasitede küçük
bir memur gibidir. Nitekim, Ricciardona bu gizli görüşmede; olası Washington ziyaretinde
ABD yönetiminin yürütme kanadından ve Kongre’den pek çok kişinin kendisi ile görüşmek
isteyeceğini söyleyerek, Kılıçdaroğlu’na mavi boncukdağıtmaya devam etmiştir. Nitekim,
aradan bir gün bile geçmeden ABD Kongresi’nden beklenen davet gelmiştir. Kılıçdaroğlu’nu
ABD’nin önde gelen düşünce kuruluşları önünde zor bir sınav bekliyor. Büyük olasılıkla
“sadakatını” ölçecekler!.. Bu davet, ABD tarafından Erdoğan’ın gözden çıkarılabileceği anlamına
gelmekle birlikte, aynı zamanda ona yeni tavizler vererek iktidarını sürdürme olanağını da
sunmaktadır… Ana muhalefet partisi liderinin, ABD yönetimi ile Erdoğan arasındaki bu
restleşmede, tehdit malzemesigibi kullanılması, Kemal Bey’in CHP Genel Başkanlığına
getirilme sebebine ve kişiliğine uygun düşse de CHP’nin geçmişi ve diplomatik teamülle hiç
uyuşmamıştır!..

AKP iktidarı tarafından Türk halkının gerçek gündeminde olmayan; “ana dilde eğitim” ,
“andımızın kaldırılması”, “kamu hizmetlerinde türbanın serbest bırakılması” ve “Tunceli’nin
adının Dersim olarak değiştirilmeye kalkışılması” gibi konuların, AKP tabanından ciddi oy
kaymalarına sebebiyet verdiği tartışmasızdır. Yaklaşan seçimlerde, bu kayıpları durdurabilmek
için AKP’nin “milli duruş” gösterileri yapma ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Bu çerçevede, ABD
yönetimi ile anlaşılmış da olabilir. Bu bağlamda Kılıçdaroğlu ile görüşmek, bir bakıma
Erdoğan’a yeniden havuç uzatmak anlamına gelebilir. Anlaşılan ABD yönetimi sopa-havuç
politikasından öyle kolay vazgeçmeyecek… Böylece, ABD aynı zamanda Erdoğan’dan da
vazgeçmediğini göstermiş olacaktır. Zira ABD açısından eli kolu bağlı bir Erdoğan, Türkiye’nin
başına getirilebilecek en iyi seçenektir… Başka bir söyleyişle Erdoğan, Türkiye ve Ortadoğu’da
ABD’nin çıkarlarını korumakla görevli (A) planı ise, Kılıçdaroğlu da (B) planı olarak her zaman
yedekte tutulacaktır!..

Bu açıdan bakıldığında; bir taraftan Öcalan ile görüşmelerini sürdüren Erdoğan, diğer taraftan
BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı, “herkes haddini bilsin” diyerek azarlamaktadır
da… Bu durum, doğal olarak AKP tabanının hoşuna gitmektedir… Aynı şekilde, ülke savunması
söz konusu olduğunda, ABD’den “bağımsız” politika izleme görüntüsü de verilebilmektedir.
Doğal olarak bu durum da AKP seçmenini memnun etmektedir. Ne yazık ki, AKP’nin bu
basit seçim oyunları, ülkemizde hala prim yapabilmektedir. Olayların bu yanını da gözden
kaçırmamak gerekir… Unutmamalıyız ki, Çin’den füze savunma sistemleri alma konusu
tartışmaya açılmışken, eş zamanlı olarak ABD’ye 3,5 milyar dolarlık sikorsky helikopteri
siparişi (2) 2 verilmiştir. Bütün bu gelişmeler, yapılan hamlelerin seçimleri etkilemek amacıyla
“danışıklı” olabileceğine kanıt teşkil eder!.. Muhalefetin basiretsizliği ve ele geçirilmişliği
karşısında, elbirliği ile Türk halkı bir kez daha Kılıçdaroğulları ile Sarıgüllerle aldatılmak için
hedef tahtasındadır!..
Bu yüzden yaklaşan seçimlerde, Cumhuriyeti yeniden inşa edebilmek için İşçi Partisi’nin
önerdiği CHP-MHP-İP dayanışmasını hayata geçirmekten başka yol görünmemektedir!..
2
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Yaşasın Cumhuriyet!..
***
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“SEYİT”(1)1 KEMAL!..
Yeni CHP yol temizliğine devam ediyor!.. Öcalan’ın “Demokratik İslam Kongresi”nin
toplanması isteğine paralel olarak, Cem Vakfı da bir toplantı düzenleyecek. Hükümetin,
Diyanet İşleri Başkanlığı içinde Aleviler için kuracağı “Alevi İslam Din Hizmetleri
Başkanlığı” bu toplantıda görüşülecekmiş. Görünüşe bakılırsa, “Büyük Ortadoğu Projesi”
içerisinde planlanmış olan “Ilımlı İslam Cumhuriyeti”nin kurulması için AKP ile PKK
anlaşmaktan öte, iş bölümü de yapmışlar!..
Kılıçdaroğlu’nun Hürriyet Gazetesi’nde yaptığı “soy” açıklaması, (2) 2 bu gelişmeler ışığında
değerlendirildiğinde; şer ittifakına Y-CHP’nin de dahil olduğu anlaşılmaktadır!..

Hedefine doğru adım adım ilerleyen AKP, şimdi de kadın milletvekillerinin Mecliste türban
takmasına olanak sağlayacak içtüzük değişikliğini yapmaya çalışıyor… Y-CHP ise, Erdoğan’ın
isteğini yerine getiriyor. Üzerinde anlaşmaya varılan Anayasanın 60 maddesinin genel
kuruldan geçirilmesini istiyor. Kendi elleriyle sırayı, üzerinde anlaşmaya varılmayan
maddeleri“halk oylamasına” getirecekler!.. Görev bilinci buna denir bence!..

Kamu kurumlarında türban takmanın, Cumhuriyet’in “laiklik ilkesi”ne aykırı olduğu; vaktiyle
Yargıtay, Danıştay ve Anayasa Mahkemesi kararları ile saptanmıştı. Bu hukuki saptamaların
doğruluğu ise, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararları ile de teyit edildi. Anayasamızda
ve ilgili yasalarda aksi yönde bir değişiklik yapılmadan ve yüksek yargı organları
içtihatlarını değiştirmeden, adeta bu kararlar yok sayılarak, türbanın serbest bırakılmasının
önü Kılıçdaroğlu tarafından açılmıştır… Başka bir söyleyişle, yürürlükteki hukuku çiğneyerek,
rejimin değiştirilmesi projesindeki kilit taşı, Y-CHP’ye çıkarttırılmıştır!..
Kılıçdaroğlu, bu girişimi ile güya AKP’nin elinden türban silahını alacaktı. Y-CHP, bu
bahanesinin

arkasına gizlenerek, üniversitelerde türbanın serbest bırakılmasına itiraz etmeyeceği sözünü
verdi… Kılıçdaroğlu bu şekilde görevini başarı ile yerine getirdi. Sayesinde bugün türban

Gerek Seyit ve gerekse Ehl-i Beyit Resulallahın akrabaları veya kendi sünnetine tam bağlı olan
ciddi Müslümanlardır. (Hatta seyit bir cahil, Seyyit olmayan bir âlimden daha itibara mazhar olur bizde.)
http://www.batmangazetesi.com/index_makale_show.php?yazar_id=7&makale_id=761
1
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ilkokullara kadar girdi… Yargı kararlarının bu şekilde çiğnenmesi ile mahkemelerin bağımsız
ve tarafsız görev yapamayacağı da ortaya çıktı. Anayasaya göre, kararları herkesi bağlayacak
olan mahkemeler, ana muhalefetin aniden saf değiştirmesi üzerine, kesinleşmiş kararlarının
delinmesine dahi direnemediler!.. Böyle olunca, mahkemeleri kolayca ele geçirildiler ve daha
sonraki yıllarda rejimi değiştirmenin aracı olarak kullanmaya başladılar… Bu kullanılma
Ergenekon ve Balyoz davlarında bütün çıplaklığı ve çirkinliği ile sergilenmiştir…
Gerek türban konusunda ve gerekse bu davalardaki tutumu dolayısıyla, Kılıçdaroğlu’nu ve
Yeni CHP’sini, Cumhuriyet düşmanı olan gerici şer ittifakının suç ortakları arasında saymakta
bir yanlışlık bulunmamaktadır!..

Stanford Üniversitesi Emeritus Antropoloji Profesörü Carol Delaney, New Yort Times
gazetesine yazdığı mektupta, AKP’nin son paketinde yer alan türban yasağının kamu
sektöründen kaldırılmasını “sinsi bir adım” olarak değerlendirmektedir…
Bir zamanlar, dini afyon olarak değerlendiren Abdullah Öcalan, şimdi Diyarbakır’da Şeyh
Sait‘in ruhuna uygun olarak, “Demokratik İslam Kongresi”nin toplanmasını istemektedir…
Öcalan’ın bu önerisine, liderliğini İhsan Eliaçık‘ın yaptığı “Antikapitalist Müslümanlar” da
katkı sunmaya hazır olduklarını açıklayarak, ittifaka dahil oldular!..

Aleviler, 3 Kasım’da İstanbul Kadıköy’de kitlesel bir mitinge hazırlanırken, Cem Vakfı’nın
Başkanı İzzettin Doğan, hükümetin himayesinde, bir gün önceden, Alevileri temsilen, Bostancı
Kültür Merkezi’nde bir “açılım” toplantısı düzenleyecektir!.. Hükümetin Diyanet’e bağlı olarak
çalışacak olan “Alevi İslam Din Hizmetleri Başkanlığı”, bünyesinde 1500 alevi dedesine 2-3
bin TL maaş verilmesi projesi de muhtemelen bu toplantıda tartışılacaktır. Bu noktadan
sonra, mellelere ve dedelere makarna ve bulgur dağıtılacak değildi herhalde!..
Tam da bu noktada, Atlantik ötesinden Yeni CHP’ye bir görev daha verilmiştir! “Seyit”
Kemal, Kurban Bayramını bahane ederek, Hürriyet Gazetesi ile yaptığı bir söyleşide,
peygamber soyundan geldiğini söyleyivermiştir!.. Hazret bu söyleşide, daha önce umreye
gittiğini ve manevi yönden çok haz aldığını eklemeyi de unutmamıştır. Laiklik ilkesini
programının merkezine oturtmuş CHP’nin Genel Başkanı, aslında Abdullah Öcalan gibi din
duygularının sömürüsünü yapmıyor!.. O alandan siyasi bir kazanç elde edemeyeceğine adı gibi
emindir… “Seyit” Kemal, kendisine verilen sahte muhalefet görevini yerine getirebilmek için
çırpınıyor… Bu şekilde CHP Genel Başkanlığı’na getirilmenin diyetini ödüyor… Hükümetin
önündeki taşları temizlemek öyle kolay iş değil!.. Hakkını yememek gerekir, karşıdevrimin
her hamlesinin önünü, “Seyit” Kemal açmıştır!.. İzzettin Doğan ile hizaya getirilemeyen
Alevileri, “Seyit” Kemal terbiye etmek için vazifelendirilmiştir!..

Yerini “Ilımlı İslam Devleti”nde “ana muhalefet” olarak garantiye alan Kemal Bey, “soy”
tartışmasını açmakla, bir bakıma bozulan abdestini tazelemiştir… Aleviler için İzzettin Doğan
ne ifade ederse, CHP tabanı için de Kılıçdaroğlu aynı şeyi ifade etmektedir… Üstlendikleri
rol de aynıdır!.. Gerçekte Kılıçdaroğlu, gerici ve Cumhuriyet düşmanı bir aileye mensup olmanın
ezikliğini tedavi için peygamber soyundan geldiğini söylememiştir… Zaten inananlar açısından,
soylu, soysuz, hırlı, hırsız ve ne kadar ahlaksız varsa, hepsi Adem peygamber soyundan
gelmiyor mu? Dolayısıyla, peygamber soyundan gelmek bir ayrıcalık değildir!.. Kılıçdaroğlu bu
yanını öne sürerek, Mamak’ta direnen Alevileri ve onlarla aynı yolda ilerleyenleri yönetmek
istemektedir!.. Bu dönemde Alevilere söz dinletecek ve hükümetle uyumlu çalışacak bir
yüksek makama ihtiyaç duyulmaktadır!.. Bu oyunu kuranlara göre, peygamber soyundan gelen
bir genel başkan, pekala bu işi yapabilir olarak düşünülmüştür!..

Biliyoruz ki, referansı din veya mezhep olanın, çağdaş siyaset içerisinde yeri olamaz!.. Siyaset, laik
sistem içerisinde bir anlam ifade edebilir… Bu nedenle, Aleviler de CHP tabanı da
Kılıçdaroğlu’nu ellerinin tersi ile itmek durumundadır… Sırtımızdaki bu kamburun bir an önce
atılması elzemdir!..
“Seyit” Kemal, peygamber soyundan geldiğini söyleyerek, aynı zamanda Türk ve Kürt
kökenli olmadığını da itiraf etmektedir… “Türk” sözcüğünden neden bu kadar nefret ettiği
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şimdi daha iyi anlaşılmaktadır!..

Bay Kemal, bugünlerde CHP’den umudunu kesmemiş ve laikliği benimsemiş geniş yığınların
önüne, oyalansınlar diye yerel seçimlerde CHP’den gösterilecek adayları atıyor… Belli
ki, Cemaat’in adamları bu seçimde de CHP’den aday gösterilecekler. CHP tabanı yine
rejim düşmanlarına oy vermeye mecbur bırakılacaktır!..
Yurtseverlerin önündeki soru şudur:Tutulduğumuz bu ayı tuzağından nasıl kurtulacağız?!..

Y-CHP’nin karşı tarafa çalışan akıldanelerine göre, AKP İstanbul’u kaybederse, iktidardan da
uzaklaştırılabilirmiş!… Parti yönetimi son paket içerisindeki “dar bölge” ve “daraltılmış
bölge” tuzağını nedense görmek ve göstermek istemiyor… Aksi halde foyaları ortaya
çıkacak… AKP, karşıdevrim hamleleriyle kaybedeceği oyun karşılığını, seçim sistemini
değiştirerek milletvekili olarak zaten alacak!.. Yeni CHP, sanki demokratik ve adil bir seçim
yapılacakmış gibi, hala hayal dünyasında geziniyor… 450 imam hatip okulunda okuyan 71
bin öğrenciyi, 10 yıl içerisinde 2074 imam hatip ve 450 bin 969 öğrenciye çıkaran AKP,
üstelik karşıdevrimini de yapmışken, iktidarı seçimle “yol düşkünü” 3 “Seyit” Kemal’e hiç
devreder mi?..
***

Alevilik öğretisinde yol düşkünlüğü: Kendi nefsine ağır geleni başkasına uygulayan kimselerin
düşkünlüğüdür.
3
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KARŞIDEVRİM, İKRARIN BÖLÜNMEZLİĞİ VE KİMYASAL
SİLAHLAR!..
“Hukuk çözer”, “Daha herşey bitmiş değil, bu işin Yargıtay’ı da var” gibi halkı uyutmak
için uydurulan zırvaların afyonlama etkisi bitti… Sırada başka yöntemler var! Halkı oyalama ve
afyonlama işini iktidardan çok, ona yandaş olmaya özen gösteren, sözde “entel” yalakalar
yapıyorlar. “Darbe karşıtlığı” sözlerinin arkasına sığınarak iktidara destek verenler arasında
Yeni CHP de var… Emperyalizme teslim olmaktan başka, ayrıca bir de görev üstlenen bu hain
dönekler, kim bilir başımıza daha ne çoraplar örecekler…

Yargıtay 9. Ceza Dairesi, Balyoz Davası’nda verilen kararı onayarak, “karşıdevrimin” en
etkili silahı olduğunu kanıtlamıştır!.. Böylece “Darbe karşıtlığı” edebiyatının arkasında gizlenen
hainlerin de bu silahın parçası olduğu ortaya çıktı… Özel Daire, delillerin en önemlilerinin
sahte olduğunu kabul ettikten sonra, yapacağı iş “bozma” kararı vermek iken, tam tersini
yaptı. Medeni hukuktaki “basit ikrar”ı bölmekle eş değerde, fahiş bir hataya imza attı!? Yalan
söyleyen bir tanığın beyanları hiçbir şekilde hükme esas alınamaz! Zira, bir tanığın
beyanlarının bir kısmının “yalan” olduğu ortaya çıkmışsa, diğer söylediklerinin doğru
olduğunu kimse garanti edemez. Yalancı tanığa güvenilerek adaletli hüküm verilemez. Bu
nedenle yalancı tanığın beyanları yok sayılır ve hükme esas alınamazlar… Balyoz davasındaki
durum da yalancı tanığın durumundan farklı değildir. Dosyadaki delillerin bir kısmının “sahte”
olduğu ulusal ve uluslararası kuruluşlar tarafından, bilimsel yöntemlerle defalarca rapora
bağlanarak kanıtlanmıştır! Artık bu kanıtlara dayanılarak adaletli bir hüküm kurulamaz!.. Bu
yalın gerçeğe rağmen, özel daire sanıkları, üstelik dış dünyaya yansımamış ve ceza
hukukunun alanına girmeyen “düşünceleri” nedeniyle suçlu bulup cezalandırıyorsa, ortada
bir yargılamadan söz edilemez. Yapılan iş bir “karşıdevrim”dir ve yargı bu iş içinaraç olarak
kullanılmıştır… Hazırlık hareketleri gösterilemeyen kanıtlara dayanılarak verilen hükümle,
ancak düşünceler cezalandırılabilir. Öyle de olmuştur… Bu davada savcılık, yerel mahkeme
veya özel daire sanıkların düşüncesini nasıl bilebilmiştir? Bu sorunun akla yatkın bir yanıtı
verilememiştir ve verilemez. Denebilir ki, özel daire, sanıkların niyetini okuyan özel görevli
mahkemenin kararını onayarak, onun hatasına ortak olmuştur… Bu noktada Yargıtay 9. Ceza
Dairesi kaldırılan özel görevli ağır ceza mahkemelerinin çok gerisine
düşürülmüştür… Doğal olarak da kurumsal kimliğini yitiren ve karşıdevrimin aracı durumuna
düşürülen yargının saygınlığı yok edilmiştir…

Öte yandan, ne diyeceği bilinmeyen tanıkların beyanlarını sonuca etkili görmeyenbir
281

mahkemenin elinde “darbe suçuna teşebbüs” etme suçunun kesin kanıtlarının olması
gerekir. Bağımsız ve tarafsız bir mahkeme, bu kanıtlara dayandığını kararının gerekçesine
açıklamak zorundadır. Ayrıca darbeye teşebbüs suçunun oluşabilmesi için, sanıkların
hükümeti “tehdit” de etmeleri gerekirdi. Sanıklar, hangi sözleri ile ne zaman hükümeti
tehdit etmişlerdir? Bu soruların da yanıtı verilememiştir. Dolayısıyla Balyoz Davasının siyasi
bir dava, verilen kararın da siyasi bir karar olduğunu kabul etmek gerekecektir. Kararı veren
siyasilerdir, buna alet olan ise yargı mensuplarıdır. Dolayısıyla nihai çözümün de siyasi olması
kaçınılmazdır!..

Öncelikle kabul etmeliyiz ki, “karşıdevrim”; işbirlikçi siyasal partiler ve sözde “aydın”ların
elbirliği ile hayata geçirilmiştir… Bu teşhisi dürüstçe yapamayanların, bundan böyle doğru
strateji izlemelerine olanak yoktur. Geriye doğru kısa bir gezinti yaptığımızda; emperyalistlerin
desteği ile ve onlarla işbirliği içerisinde olan bir siyasi partinin (AKP’nin) siyasi iktidarı ele
geçirdiği, iktidar olmanın avantajlarını ve yasama olanaklarını kullanarak, polis içerisinde
bilinen yapılanmayı gerçekleştirdiklerini, daha sonra da Süleymaniye’de başına çuval geçirilen
ordunun başına çorap örmeye başladıklarını, teknolojik üstünlüklerle TSK’ni kuşattıklarını, bu
şekilde elde ettikleri işbirlikçilerle yurtsever pek çok subayı tutukladıklarını biliyoruz…
Ergenekon, Balyoz ve Casusluk adı verilen davalar ile ordu bir bütün olaraktöhmet altında
bırakılmıştır. TSK, geçmişinde ABD destekli darbeler yapmış olmanın ezikliği içerisinde,
komplolara karşı etkili mücadele yapma yerine, olmayan hukuk zemininde “savunma”
yaparak aklanma yolunu seçmiştir… 2010 yılında yapılan Halkoylaması ile yargıyı ele geçiren
hükümet, kansız bir şekilde kendi darbesini yapmıştır… Bu gerçeği göremeyenlere kör demek
zorundayız. Kendi yolunu bulmak için değnek kullanan CHP ve MHP gibi siyasi körler; bu girift
ve dikenli yollarda Türk halkına artık doğru yolu gösteremezler!…

11 yıl gibi kısa bir sürede, önemli ölçüde toplumu ve rejimi dönüştüren iktidar karşısında,
bu çakma muhalefet; gündem belirleyememiş, halka umut olamamıştır. Tam aksine muhalefet
yapar gibi yapmış, olayların arkasında kalmış ve havanda su döverek boş gevezeliklerle
zamanı geçirmiştir… Bu tutumuyla “karşıdevrim”in başarısı için en anlamlı desteğin
muhalefetten geldiğini söylemekte bir yanlışlık yoktur… Başta Kemal Kılıçdaroğlu olmak
üzere, CHP içerisinde yuvalanan Sorosçu ekip ile MHP Müdürü Devlet Bahçeli’nin etrafında
kenetlenen avantacı takımın, en kritik konularda karşıdevrimin başarısı için koltuk değneği
görevi yaptığı sır değildir!..
Ne yazık ki, yaşanan gerçekler bu kadar acıdır…

Şimdi önümüzde duran acil bir görev vardır: “Bulunduğumuz durumdan nasıl
kurtulacağız?” sorusuna akıllıca ve doğru bir yanıt bulmak zorundayız. “Karşıdevrim”in de bir
süreç olduğu unutulmamalıdır. Onudurdurmak ve Atatürk Devrimlerini kaldıkları yerden
sürdürebilmek için tek silah sağ duyulu Türk halkıdır. Siyasi mücadeleyi sürdürebilmek
için, hayati öneme sahip olan siyasi partiler (CHP ve MHP), karşıdevrimciler tarafından ele
geçirilmiştir. Bu acı gerçeği görüp kabul ettikten sonra, ne yapmamız gerektiği de
kendiliğinden ortaya çıkacaktır. CHP ve MHP yönetimlerini çok hızlı bir şekilde bu
işgalcilerin elinden geri almak gerekir. Bu yönde atılacak adımların başarısızlıkla
sonuçlanması da olasıdır. Zira 11 yıllık sürede bu iki partiyi delege düzeyinde de
ele geçirmek olasıdır… Eğer gerçek böyle ise, o zaman başka bir çatı altında mücadeleyi
sürdürmek kaçınılmaz olacaktır. O çatı, yaşamın somut pratiği içerisinden çıkarak kendisini
kanıtlayacaktır. 29 Ekim’de Cumhuriyeti kutlayacak ve alanlarda andımızı okuyacak olan bu
soylu ve milli olan hareket, bundan böyle de Türk halkına önderlik edecektir…

***

Atatürk ve İnönü’ye, hatta Ecevit ile Baykal’a dahi “ırkçı-şoven”, diyecek kadar cahil, daha
sonra da Lüleburgaz mitinginde “Atatürk’ün askeriyiz” diyecek kadar şaşkın birine ne kadar
güvenilir? Atatürk ırkçı ve sen de onun askeriysen, sen nesin? Ya ırkçı ve şoven bir askersin ya da
yalancının tekisin!.. Her iki halde de bizden değilsin…
Kemal Kılıçdaroğlu, Alman Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte
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“Evet, CHP ırkçı-şovendi ama artık öyle değil” demiş… Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğuna
oturan bu zavallı, Seyit Rıza ile Şeyh Sait’i önder kabul eden bu mürteci, ne kadar “dürüst” ve
“namuslu” bir politikacı olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır!..

Yerel seçimler öncesinde, parti içi tartışmaların bir kenara bırakılmasını isteyenler, genellikle
“solda birlik” kavramına sarılarak, CHP Genel Merkezi’ndeki Sorusçuların işgalini yok
saymamızı istiyorlar. CHP’nin yerel seçimlerde stratejisini belirleyecek olan kişinin Aydın
Ayaydın 1 olması, sanırım bu konuda bir fikir verecektir. Aldatılmak için ağzı açık bekleyen
ayran delilerine göre, seçimlerden sonra,kurultaylarda bu hesaplaşmalar yapılmalıdır. Bu
aymaz delege bozuntularının atı alan Üsküdar’ı geçtikten sonra bile, söyleyecekleri bir şey
elbette vardır. Aslında bu söylem, işgalcilerin görevlerini tamamlamaları için onlara zaman
tanımaktan başka bir işe yaramaz. Bu gerekçe ile sağlanan zaman, işgalcilere parti içerisinde
iyice örgütlenmek, muhalif olan sesleri kısmak ve tasfiye etme olanağını sağlar… Bu nedenle
“solda birlik” söylemi sol bir söylem değil, tam aksine sağda birliği sağlamaya dönük bir
slogandır. Türkiye’de solun ve sağın oy yüzdeleri göz önünde tutulduğunda; solda birlik
sağlansa bile, bunun en çok yüzde 40′lara kadar tırmanabileceği, buna karşılık refleks olarak,
sağda birliğin kendiliğinden oluşacağı ve yüzde 60 ile yine çoğunluğu sağlayacağı açıktır…
Bu nedenle buna benzer içi boş sloganların etkisi altında kalmadan, doğru fikirler etrafında ve
yeni bir çatı altında örgütlenmek en doğrusu olacaktır. Unutulmamalıdır ki, Birinci Kurtuluş
Savaşı’ndan önce, ne “solda birlik” sağlanmıştı ne de çoğunluk sağlanmıştı. Bir avuç inançlı
yurtsever, kararlı adımlarla mücadeleye başlamış ve bütün dünyanın önünde saygıyla eğildiği
büyük bir zafere imza atmıştır. İkinci Kurtuluş Savaşı’mız için de aynı yol izlenmelidir…
***

Kanada merkezli “Global Research” dergisinde ; “Ğuta’da Kimyasal Silah Saldırısı, ABD Yalanı ve
Çocukların Ölümü Üzerine İnsani-Askeri Müdahale” başlığını taşıyan kapsamlı bir çalışma
yayınlandı.(2) 2 Bu çalışmada, “dış müdahale” için çocukların “Suriye silahlı muhalefeti”
tarafından katledildiği, vücutlarına “zehirli gaz” enjekte edildiği, video çekimleriyle oynandığı
ve sahte fotoğrafların servis edildiği kat-i bir şekilde Birleşmiş Milletler heyetinin
raporunda tescil edildiği” ifade edilmiştir…

Suriye’ye silahlı müdahale edilmesi için üstünü başını parçalayan hükümetin destekçisi olan
“iki kişiden biri”ne duyurulur!…
***

Bir zamanlar Takvim ve Sabah Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan sarı basın kartı sahibidir. Yazılarına
vatan gazetesinde devam etmektedir. Ayrıca Eylül 1992′de dönemin cumhurbaşkanı Turgut
Özaltarafından YÖK üyeliğine atanmış ve 1995 yılının Kasım ayında DYP’den milletvekili adayı olabilmek
için istifa etmiş ancak milletvekili seçilememiştir. 1999-2002 yılları arasında ANAP İstanbul
milletvekilliği yapmıştır. 2011 seçimleri öncesine kadar Vatan Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapmıştır.
2011 seçimleri için CHP’den İstanbul milletvekili adayı olmuş ve seçilmiştir.
2 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kimyasal-silah-meselesi-ve-aydinlik-gazetesi-h16312.htm
1
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KAYBEDECEK VAKTİMİZ KALMADI!..
Üzerinde anlaşmaya varılan yeni Anayasanın 59 maddesini Meclis’ten geçireceksiniz de ne
olacak? Kılıçdaroğlu, Başbakanın bu isteğini neden sahipleniyor? Herkes biliyor ki bu işten
sonra, sıra üzerinde anlaşmaya varılmamış maddelerin “halkoyu”na sunulmasına gelecek…

“Halkoylaması”ndan önce, iktidarın “evet”i mi muhalefetin “hayır”ı mı daha çok taraftar
bulacak!… Yeni yapılacak halkoylamasının, 12 Eylül 2010′da yapılan halkoylamasındanne farkı
olabilir? Y-CHP bu farkı hangi araçlarla nasıl yaratacaktır ki, oylamanın sonucu “hayır”
çıkabilsin? Bütün bu soruların akla yatkın yanıtlarının verilmesi gerekir. Aksi halde muhalefet
eliyle, AKP’nin önündeki BOP Programının anayasa aşamasına geçilmiş olur!..

Y-CHP, tıpkı MHP gibi iktidarın bir koltuk değneği durumuna düşürülmüştür. CHP’nin
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’ndaki üyesi Atilla Kart’ın, “ortak vatan”, “tek devlet” ve “eşit
yurttaşlık” kavramlarını ortaya atarak, “Türk Milleti” kavramını sulandırmakla görevli olduğu
ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu’nun bu komisyondaki gerçek sesi Rıza Türmen ile Atilla Kart’tır.
Türkiye Cumhuriyeti Devletini kuran halka Türk Milleti denir açık tanımlamasına rağmen,
“Türk” sözcüğünün bir ırkı tarif ettiği şeklindeki kasıtlı ve yanlış propagandaya inanılması
için bu önerinin ortaya atıldığı tartışmasızdır. Aynı durum öğrencilerin okuduğu andın
içerisinde geçen “Türk” sözcüğü nedeniyle andın kaldırılmasında da yaşanmıştır. CHP’nin
“andımız”ın kaldırılmasına gerçekte bir itirazı yoktur. Öte yandan hükümetin Çin ile füze
anlaşması yapılmasına herkesten önce, ABD’nin çıkarlarını korumakla görevli Erdoğan
Toprak karşı çıkmaktadır. Erdoğan Toprak, Kılıçdaroğlu’nun gerçek sözcüsü durumundadır.
Dolayısıyla Kılıçdaroğlu da emperyalizmin çıkarlarını korumakla görevlendirilmiş bir
Amerikan hayranıdır. Tıpkı MHP’nin Suriye tezkeresinde takındığı tutum gibi yapmaktadır…
MHP, lafta tezkereyi eleştirip karşı çıkmış gibi yapmıştır fakat oylamada tam tersini yaparak,
hükümete destek vermiştir. Demek ki, MHP görevini yapmıştır. Şimdi sıra Y-CHP’dedir ve ondan
beklenen görev, yeni Anayasa’nın bir an önce halkoyuna sunulması için yoldaki taşları
temizlemektir. Bu konuyu gündeme taşımak Y-CHP’ye verilmiş olan görevdir!.. Ana
muhalefet tarafından iktidara en anlamlı destek, ancak bu şekilde verilebilir…
Bu fikri doğrulayan en temel olgu, sözde “Demokratikleşme Paketi”nin açılmasından sonra
takınılan tutumdur… Y-CHP, karşıdevrimin mimarlarından AKP milletvekili Prof. Dr.
Burhan
Kuzu’nun, “ana dilde eğitim” ülkeyi bölünmeye götürür şeklindeki açıklamalarından sonra
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bile, ayaklarının üzerine kalkamamıştır!.. CHP kurumsal olarak Burhan Kuzu’dan çok geride
kalmıştır. Kılıçdaroğlu bu paket için, “Bizim önerilerimizin kötü bir kopyası” diyebilmiştir.
Böylece anlaşılmaktadır ki, Y-CHP yönetimi “Türk” ve “Atatürk” sözcüklerinden oldukça
rahatsızdır!.. Demek ki, Y-CHP de “dar bölge sistemi” ile milletvekili seçimi yapılmasına
razı gelmektedir. Bunun anlamı açıktır: AKP’nin gerekli oy desteğine sahip olmadan iktidarını
sürdürmesi ve karşıdevrimini tamamlaması istenmektedir. Kabul etmek gerekir ki,
Kılıçdaroğlu bu noktada oldukça gözü karadır…
Dolayısıyla, Kılıçdaroğlu’nun Erdoğan hükümetlerine yönelttiği eleştirilerin tümü, danışıklı
dövüşten farksız ve halkı yönetmek içindir. Nitekim, bu yöntemle hükümetin hiç bir icraatı
engellenememiştir. Gerek parlamentoda gerekse parlamento dışında biteviye havanda su
dövülmüştür… Ayrıca Y-CHP’nin, “ana dilde” eğitim yapılmasını kabul etmek suretiyle, bu
topraklar üzerinde 18 ayrı dilde eğitim yapılabileceğine aklı yattığı anlaşılmaktadır… Açıktır
ki, fiilen ülkeyi bölme anlamına gelen bu önerinin gerçek sahibi, Türkiye’yi bölmeyi kafasına
koymuş olan ABD’dir. ABD’nin Türkiye elçisi Rıza Türmen, PKK’nın “özerklik” isteğini CHP
adına kabullenmiştir… BOP’nin en önemli elemanlarının Y-CHP içerisinde olduğu defalarca
kanıtlanmıştır. Emperyalizmin Türkiye’yi bölme isteği, uşakları tarafından aheste aheste
Türk halkına benimsetilmek istenmektedir. Bu işi yapanların başında AKP hükümeti
gelmektedir. İkinci sırada ise PKK vardır ve ardından Y-CHP ile MHP bu ihanet planında görev
almış bulunmaktadır… “Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz” atasözü her gün yeniden bu sözde
muhalif partiler tarafından doğrulanmış olmaktadır…

“Dersimli” Kemal, Lüleburgaz’da Mustafa Kemal’in askeri, CHP Genel Merkezi’nde ise, Mustafa
Kemal’in yurttaşı rolünü oynayarak halkı aldatmaktadır… Karşıdevrim, üst yapı kurumlarını
tamamlayana kadar, Kılıçdaroğlu bukalemun gibi renk değiştirip, CHP tabanını oyalamaya
devam edecektir… Genç Cumhuriyet’e ihanet eden Seyit Rıza ve Şeyh Sait’in CHP’yi ele geçiren
torunları, dedelerinin intikamını almak için tıpkı onlar gibi düşmanla işbirliği içerisine
girmişlerdir. Bu noktadan itibaren, CHP’nin geri alınması da oldukça zorlaşmış
bulunmaktadır… Örgütsüz toplumun karşıdevrimi durdurabilmesi olanaksızdır. Bu nedenle
Atatürkçü düşünceyi benimseyen Cumhuriyete bağlı gençliğin, bu yeni durumu tartışmaya
başlayarak, gereğini yapmaları önlerindeki en acil görevdir… Bekleyerek, yeni gelişmelere göre
tavır belirlemek asla doğru değildir. Zira bu şekilde kaybedilecek vakit, hayati öneme sahiptir
ve kaybedilmekle iş işten geçmiş olabilir…
***
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ESKİYE RAĞBET OLSA…
Yeni CHP Erdoğan’ın paketini beklemeden kendi paketini açtı. Erdoğan’ın paketinde yer
alacağı kamuoyuna sızdırılan konulardan ikisini Kılıçdaroğlu sahiplendi… “Dersimli” Kemal,
CHP tabanını sarsan sözleri ile gündeme gelen Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün ile Sezgin
Tanrıkulu’na, Kamer Genç’i de arkadaş olarak ekledi… Bu üç milletvekili, Erdoğan’ın paketinde
olacağına kesin gözüyle bakılan Tunceli ilinin adının “Dersim” olarak değiştirilmesi için yasa
teklifi verdiler… Bu utanmaz arlanmaz
herifler,
yasanın
gerekçesini;
Tunceli’nin
aynı
zamanda
1937-38 askeri harekatının adı olması ve bölge halkında çağrıştırdığı
hatıraların negatif olmasına bağladılar…
Tekliflerinin gerekçesinde halkın isteğinin de bu yönde olduğunu belirtmeyi ihmal
etmediler!.. Halkın isteklerinin ne olduğunu nasıl da biliyor bu Y-CHP’liler! Kaset komplosu ile
CHP’nin başına getirilen “Dersimli”Kemal, bilgisi ve onayı ile verilen bu teklif için “ Doğrusu
ben şunu arzu ederim; bölgede bir referandum yapılsın, bölge halkı istiyorsa Dersim
olmasını, olsun” diyor… Bay Kemal, milletvekilleri gibi halkın ne istediğinden pek emin değil!..

Kemal Bey’e göre Erzurum, Erzincan, Malatya ve Bingöl’ü de kapsayan “Dersim”, sanki ayrı
bir devlet gibi!.. Yerleşim yerlerinin adının ne olduğuna, bölgede yaşayanlar karar verecekmiş.
Sanki diğer yerleşim yerlerinin adlarını oralarda yaşayanlar vermiş gibi!.. Nedense “Dersimli”
Kemal’in aklına bu tür konuları 76 milyonluk Türk halkına sormak gelmiyor!..

Kemal Bey’e sormak lazım; madem ki, Tunceli’nin adı “Dersim” olarak değiştirilerek, eski
adlara dönülecek, neden Tunceli adının “Munzur”, Nazimiye İlçesinin ise “Kızıl Kilise” olarak
değiştirilmesini önermiyorsun?.. Belli ki, onun derdi “eski” ile değil, Atatürk ve İnönü ile…
“Dersimli” Kemal’in mensup olduğu Kureyşen aşireti, önder olarak kabul ettikleri Seyit Rıza
ile birlikte, genç Cumhuriyet’e baş kaldıran asilerin önde gelenlerindendi. (1) 1 Kemal’in
kuyruk acısı biraz da bu yüzden olsa gerekir… Çocuklarını askere göndermemek ve vergi
vermemek gibi imtiyazlar elde etmek için, isyan eden bu feodallere karşı, girişilen haklı ve
yerindeki askeri harekatın adı olan Tunceli, daha sonra Munzur’a isim olarak verildi… İşte
Kemal Bey, Tunceli isminden bu nedenle rahatsızdır!.. Atatürk’ün koltuğuna oturduktan
sonra, Cumhuriyet’ten intikamını bu şekilde almak istiyor!.. Yoksa 1948 doğumlu olan
1

http://www.navkurd.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=1250&Itemid=84
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Kemal’in yaşadığı bir şey yok ki, “negatif” bir anısı da olsun!..

CHP Sözcüsü Haluk Koç’un, Tunceli’nin adının “Dersim” olarak değiştirilmesinin
tartışılmasını, Cumhuriyet’in değerlerinin tartışıldığı anlamına gelmediğini söylemesi beyhude
bir çabadır… Zaten onun beyanını da kimsenin ciddiye aldığı yok!..
Tam da bu gelişmeler yaşanırken, Başbakan CHP’yi terör örgütleri ile işbirliği yapmakla
suçluyor. AKP Genel Merkezi ile Polisevi’ne roketatarlı saldırı yapan örgütle, CHP’nin
Taksim’de kol kola eylem yaptığını ileri sürüyor. “Dersimli” Kemal, en kanlı terör örgütü PKK ile
işbirliği içerisinde olan Erdoğan hükümetinin olduğunu söyleyemiyor!..Çünkü kendisine,
“açılım”ı destekleme görevi verildi… Sürece zarar verir diye PKK’ya terör örgütü diyemiyor!..
Hüseyin Aygün ile Erdoğan’ın ağız dalaşı tipik bir kayıkçı kavgasıdır…

CHP İstanbul Milletvekili Umut Oran, ABD ziyaretinde “Türk halkının Erdoğan’dan daha iyisini
hak ettiğine yönelik mesaj aldık” demiş… Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu ise, ziyaretle
ilgili, “Türkiye’nin içindeki gelişmeler bağlamında da şimdilik herhalde biraz saklı tutmamız
gereken değerlendirmeler oldu” diye konuşuyormuş… Bu ifadelerden, Erdoğan’dan daha “iyi”
olanın Kemal Kılıçdaroğlu olduğu sonucunu çıkartmamız isteniyor. İyi de ABD “iyilik”
ölçüsünde Türk halkının değil, ABD’nin çıkarları önde tutulmuştur… ABD’ye göre en iyisi
Kılıçdaroğlu olabilir, bize göre değil!..
***

Çekmeköy Sanayici ve İşadamları Derneği’nin düzenlediği toplantıda konuşan Kılıçdaroğlu, 2025 yıllık enerjimizi türban konusuna ayırdığımızı söyledikten sonra, “Şapka Kanunu var
değil mi? Uygulanıyor mu? Hayatın gerçeğinden koparıyoruz Türkiye’yi” diyerek, peşinen
AKP’nin “demokratik çözüm paketi”nde yer alması beklenen bazı devrim kanunlarının
kaldırılmasına muhalefet etmeyeceğinin işaretini verdi… Altında Atatürk ve İnönü’nün imzası
bulunan her konu Cumhuriyetin bir değeridir ve CHP için dokunulmaz sayılır… Asıl onlara
dokunulmakla hatıralar zedelenir!.. Kılıçdaroğlu bu konuda da hükümetin önünü açmaktadır,
işbirlikçidir!..

Başbakan Birlik Vakfı’ndaki konuşmasında AK gençleri “Barbarlık karşısında pısmayın”
diyerek, gerektiğinde şiddete başvurmalarına icazet vermiş!.. Çarşı‘yı itibarsızlaştırmak için
kurdukları “1453 Kartalları” ilk eylemlerinde deşifre oldu. Anlaşılan, toplumsal olaylara
müdahale görevini AK gençlik yerine getirememiş! Bunun için ücretli yeni bir teşkilat
kuracaklarmış. AKP’nin “ileri demokrasi”si böyledir işte. F tipi polise ilaveten, bir de polis
yetkileri ile donatılacak imam hatipli 10 bin militan… AKP’nin SS’leri, üniversitelerde görev
yapacakmış!.. Karşı devrimin palalı, sopalı bu “muhafızları”, çağdışı yasalardan alacakları
yetkiyle çok can akıtacak!.. “İki kişiden biri” bu gelişmelere ne diyor acaba!..
***
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FİGÜRANA FİGÜRANLIK!..
İngiliz “Times” gazetesi manşetten verdiği haberde, dünyanın dört bir yanından
gelen cihatçıların “Türkiyenin sınır politikası” sayesinde kolaylıkla Suriye’ye girebildiklerini
belirtti. Suriye sınırı AKP’nin hatalı politikaları yüzünden kevgire çevrildi, gireni çıkani belli
değil… Terörist gruplar, Suriye güçlerinin geri çekilmek zorunda kaldığı bu sınırdan içeri
giriyorlar. Erdoğan ise bu durumu fırsat bilerek sınır denetimini yaptırmıyor ve bu şekilde
muhaliflere destek vererek, Esat’ı devirebileceğini sanıyor… Terörist grupları izlemek için
görevlendirildiği açık olan; genel amaçlı ve silahsız bir Suriye helikopterini düşürme emrini
veren AKP hükümeti, dünya kamuoyu önünde daha da zor duruma düşüp iyice yalnızlaşmıştır…

Pentagon‘un raporuna göre, dünyayı savaşın eşiğine getiren “sarin gazı” El Kaide (1) 1
tarafından yol geçen hanına döndürülen Suriye sınırından sokulmuştur. Emperyalizmin
tetikçiliği görevini üstlenen terör gruplarını etkisiz hale getirmek için, Suriye devletinin
operasyon yapması ve hatta “sıcak takip” hakkını kullanarak komşu ülkenin sınırlarından bir
miktar içeri girmesi son derece doğaldır ve haktır… Tıpkı bir zamanlar Türkiye’nin PKK’ya
karşı yürüttüğü operasyonlarda sıcak takip sırasında Irak topraklarına girdiği gibi.. Böyle bir
durumda sınırları ihlal edilen ülkenin “angajman kuralları” bahanesine sığınarak müdahale
eden devlet güçlerine ateş açması, doğru değil ve doğrudan terörist gruplara destek
anlamına gelmektedir. Nitekim düşürülen helikopter pilotunun paraşütle indikten sonra,
terörist gruplarca yakalanıp, kafasının kesilmesi olayı da akla böyle bir iş birliğini
getirmektedir!..
Gelişmeleri yakından izleyen yabancı gözlemcilerin ortak kanısı; Suriye keşif helikopterinin
düşürülmesi ile Haziran 2012′de Rusya, Çin, İran ve Suriye’nin Doğu Akdeniz’de
ortak askeri tatbikat yapmaya hazırlandıkları sırada, (2) 2 NATO tarafından Suriye’nin hava
savunma sistemlerini test etmek amacıyla görevlendirilip gönderilen Türk jetinin
düşürülmesinin intikamının alındığı şeklindedir… Zaten “angajman kuralları” da bu olay üzerine
1
2

http://tr.wikipedia.org/wiki/El_Kaide

http://www.cnnturk.com/2012/dunya/
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değiştirilmişti…

Türkiye’nin çıkarının ne olduğu bir türlü anlatılamayan “Suriye politikası” yüzünden, yaşanan
bu olaylar karşısında, ana muhalefet partisi CHP’nin, hükümeti desteklemesini anlamak
mümkün değildir. Anımsanacağı gibi, Kılıçdaroğlu Türk keşif uçağının düşürülmesinde de
Suriye’ye karşı “Bu olay sineye çekilemez, üstü örtülemez, zamana yayılarak
unutturulamaz” diyerek son
derece sert mesajlar vermişti.(3) 3 O tarihte Kılıçdaroğlu, Türk keşif uçağının Suriye sınırını
ihlal etmesi üzerine düşürülmesini haksız bir eylem olarak nitelendirmişti… Nedense aynı
ihlali yapan Suriye
keşif
helikopterinin
düşürülmesini doğru bulmaktadır…
Ana
muhalefet partisinin bu tutarsızlığının bir nedeni olmalıdır!? Anlaşılan yeni CHP
dış
politikasını “Yurtta barış, dünyada barış” ilkesine göre değil, ABD’nin Ortadoğu’daki
çıkarlarına göre saptamaya başladı… Eğer öyle değilse, -çapsız sözcüğünü kullanmak
istemiyorum- Kılıçdaroğlu CHP Genel Başkanlığı makamını dolduramıyor demektir… Her iki
halde de CHP’nin durumu kötüdür. Son olasılık; Kılıçdaroğlu AKP hükümetinin izlediği Suriye
politikasında, Türkiye’nin yararının ne olduğunu biliyor olmasıdır!.. O zaman CHP tabanını ve
kamuoyunu bilgilendirmesi gerekmez mi? Kılıçdaroğlu’nun sürekli olarak hükümetin
muhalefeti bilgilendirmediğinden yakınması da bu nedenle inandırıcı olamaz!..
Hükümetin Suriye politikası ile Türkiye’nin figüran durumuna düştüğü ve G-20 zirvesinde bu
durumun net olarak ortaya çıktığı, analistlerin ortak yorumudur. Buna rağmen, yeni CHP
yönetiminin, AKP Hükümetinin hatalı politikalarını desteklemesi ne anlama gelmektedir?
Muharrem İnce (4) 4 ve Gökhan Günaydın‘ın (5) 5 bu konudaki açıklamaları, Kemal
Kılıçdaroğlu’nun açıklaması ile örtüşmektedir… Demek ki, partinin görüşü bu şekildedir!..

Kılıçdaroğlu’nun Suriye keşif helikopteri düşürüldükten sonra, “Türkiye gereğini yaptı, olaya
böyle bakmak gerekir” şeklindeki açıklaması, ne yazık ki, CHP’yi Esat rejimine saldıran
terörist gruplarla aynı safta buluşturmuştur!..

Daha önce yapılan Mısır ziyaretinde, gerici terörist örgüt “Müslüman Kardeşler”in (6) 6 eski
dış ilişkiler bakanı Darrap ile CHP heyetinin görüşmesi ve destek vermesi de CHP’ye hiç
yakışmamıştır. Bu noktadan itibaren PKK terör örgütü ile masaya oturan AKP hükümetinin
görüşmeleri de meşrulaştırılmış bulunmaktadır!.. Dolayısıyla CHP bu konu ile ilgili eleştiri
hakkını da kaybetmiştir!..
CHP’nin destek verdiği hükümetin dış politikası, acaba dışarından nasıl görünmektedir? Bu
sorunun yanıtı “Foreign Policy” dergisinde, Türkiye’nin HAMAS’ın silahlı kanadı İzzeddin El
Kassam Tugayları‘nın kurucusu Salah Al-Arouri’ye ev sahipliği yaptığı ve İsrail’e karşı
eylemler Türkiye’den planlandığı için terörü destekleyen ülkeler listesine alınabilir şeklinde
verilmiştir!.. (7) 7
Y-CHP’nin AKP hükümetinin ülkemize bir yararı olmayan politikalarına destek vererek,
iktidara gelmesi olanaksızdır. Figürana figüranlık yapmak CHP’ye hiç ama hiç yakışmamaktadır!..

Bu tür örnekler, kaset operasyonu ile CHP’nin başına getirtilen TESEV’cilerden beklenen
asıl görevin, karşı devrimin başarısı için “muhalefet yapmamak” olduğunu açıkça ortaya
koymaktadır…
Her halde, CHP delegasyonun şapkayı önüne koyup düşünmesi ve bir karar vermesi
gerekmektedir… Kangren olmuş kol kesilecek, başka yolu yok!..
***

3

http://siyaset.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-ndan-aciklama/siyaset/siyasetdetay/24.06.2012/1558

http://www.aksiyonhaber.com/muharrem-inceden-helikopter-cikisi-73732h.htm
http://www.internethaber.com/bu-cocuklar-okul-sevinci-yasayamadi-585388h.htm
6 http://tr.wikipedia.org/wiki/M%C3%BCsl%C3%BCman_Karde%C5%9Fler
7 http://www.foreignpolicy.com/
4
5
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MASKELİ BALO BİTTİ!..
Rusya ve Çin’in diplomatik zaferi, pek çok masum insanı haksız bir savaşta ölmekten
kurtardı. Doğunun büyükleri kimyasal silahları Suriye halkına karşı Özgür Suriye Ordusunun
(ÖSO) kullandığına dair bütün dünyayı ikna ettiler. Buna bağlı olarak Suriye politikasında
başarısız olan AKP iktidarı yalnız kaldı. Erdoğan iktidarını sürdürmek için çok acil sıcak
paraya ihtiyaç duyuyor. Parayı ancak Arapların düşmanı Suudilerle, Katar’dan sağlayabilirler.
Suriye’ye karşı ABD’nin savaş ilan etmesi halinde, savaş masraflarını karşılamayı bu ülkeler
teklif etmişti. Suriye’ye karşı, olası bir askeri müdahalede başı çeken Türkiye’ye de parasal
yardım yapacakları kesindi. Türkiye’ye Temmuz ayında 4.8 milyar dolarlık gizemli para girmiş.
Üretimin bitme noktasına geldiği ülkemizde, sıcak para konusu Erdoğan hükümeti için son
derece etkili bir tehdit haline geldi. Savaş olasılığının şimdilik belirsiz bir tarihe ertelenmiş
olması, kuşkusuz AKP hükümetini yıpratacaktır. Arkasındaki halk desteği, her geçen gün hızla
azalan Erdoğan hükümetinin, iktidarını sürdürmek için acil olarak savaş istediği de ne yazık ki
ortaya çıkmıştır. Suriye’de bu olanağı kaybettiği için, PKK ile yeniden çatışma ortamına girmek
hükümetin aklına yatmış olabilir!.. Nitekim, Başbakan’ın “süreç” hakkında; “Herhangi bir
süreç yoktur. Sadece bizim yaptığımız çalışmalar vardır” diyerek, PKK ile başlattığı
görüşmeleri “inkar” etmeye başlamasını bu şekilde okuyabiliriz… Erdoğan’ın bir tek “çılgın
projesi” vardır o da savaştır!..
***

Aydınlık gazetesinin sürmanşetten verdiği haber ürkütücüdür. TSK’nin olası hava
operasyonlarına karşı PKK’nın Stinger füzeleri kullanabilme noktasına gelmiş olması ve bu
füzelerin hükümetimizin doğrudan destek verdiği Özgür Suriye Ordusu üzerinden PKK’nın
eline geçmiş olması iddiaları doğru çıkarsa, kendi ellerimizle topraklarımız üzerinde
“kurtarılmış bölgeler” yarattığımızı da kabul etmek zorundayız… Omuzdan atılan ve
alçaktan uçan uçak ve helikopterlere karşı kullanılan bu füzeleri, ÖSO’ya kim vermiş
acaba?.. Bu sorunun yanıtı 17 Ağustos 2012 tarihinde 21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Başkanı
Prof. Dr. Ümit Özdağ tarafından Yeniçağ gazetesinde verilmişti. ÖSO’ya her türlü yardımı yapma
sözü veren ve verdiği sözleri tutan Başbakan Erdoğan, yarın TSK’ne karşı kullanılacak olan
füzelerin hesabını acaba nasıl verecek?.. Erdoğan’ın bir de bu yüzden savaşa ihtiyacı var!..

***

Tuzluçayır’daki Aleviler, kaç gündür sokaklarda. En çok kızdıkları ise dede olarak bildikleri
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kendilerinden biri. Aleviler, İzzettin Doğan Hoca Efendinin, Fetullah Gülen Hoca Efendi ile
birlikte başladıkları Cami-Cemevi Projesini kabul etmiyorlar. Projenin Alevilik inancına en
büyük darbe olduğu hususunda Alevi örgütlerinin çoğu hemfikir. Bu nedenle de İzzettin
Doğan’a haklı olarak “İzzetullah” ismini koydular… İzzetullah, Gülen Cemaati’nin Aleviler
içerisindeki sağ kolu… Ama bundan daha da önemlisi, Fetullah Gülen’in Aleviler ve CHP
içerisindeki kadife eldivenli elidir… Alevi sözcüleri nedense Gülen’in CHP içerisindeki elini
görmek ve göstermek istemiyorlar…

O halde bu gerçeği de biz söyleyelim. CHP içerisindeki Fetullah Gülen’in eli, Cami-Cemevi
Projesinin açılışına CHP Ankara Milletvekili Sinan Aygün’ü gönderen ve yardımcısı Erdoğan
Toprak’a projeyi destekleyici açıklamalar yaptıran Kılıçların Efendisi Kemal Kılıçdaroğlu’dur…
Alevilerin haklı ve yerinde tepkisini azaltmak ve etkisizleştirmek için bu projeyi desteklediğini
ve CHP milletvekillerini açılışa kendisinin gönderdiğini söylemek zorunda kalmıştır… Dikkat
edin Aleviliği bir inanç olarak kabul eden devlet değil, Cemaattir. Dolayısıyla atılan bu adım,
Sünnilerin kafasında Aleviliği değil, Cemaat’i meşrulaştırır... Yerel seçimler için beklenti
içerisinde olan Alevi sözcüleri, bu açıklamaya rağmen, Kılıçdaroğlu’na gerekli tepkiyi
gösterememiştir… Bu noktadan itibaren Kılıçdaroğlu’nun başlarına getireceği her türlü belayı
da hak etmiş olacaklardır!.. Fetullah Gülen Hoca Efendiye yalvararak, onun Alevi örgütleri ve
CHP içerisinden elini çekmesini sağlamak ise olanaksızdır!.. Alevilerin öncelikle Gülen’le işbirliği
yapan ve birlikte iktidar olma hayalleri kuran Kılıçdaroğlu’na haddini bildirmesi gerekir!..
Kılıçdaroğlu, Alevilerden esaslı bir tokat yemedikçe hem Atatürkçü düşünceye hem de Alevi
inancına zarar vermeye devam edeceği kesindir!..

***

Tetkik Hakimi Ömer Kaya, Danıştay’a dinleme cihazı yerleştirirken görüntülenmiş! Kaya daha
önce istihbaratçı olarak görev yapıyormuş. Emniyet İstihbarat Dairesi’nin Cemaatin
kontrolünde olduğu ve Başbakan, bu ekibe güvenini kaybettiği için yakın zamanda tümünü
görevden aldığını biliyoruz. Bu bilgiyi de ekleyince Ömer Kaya’nın bağlı olduğu örgütlü yapıyı
tahmin etmek hiç de zor olmayacak. Ama ben o örgütü söylemek yerine “Yargı’da Cemaat
kadrosu vardır diyemem” (1) 1 diyen Gülen hayranı Kılıçdaroğlu’nun sözlerini hatırlatmak
isterim…
***

CHP’lileri emperyalizme boyun eğdirmekle görevli CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu,
KCK’nın “çekilmeyi durdurduk” açıklaması üzerine; “Biz çözüm sürecinin giderek sıkışmakta
olduğundan ciddi kaygı duyuyoruz” demiş. Hazret Başbakanın bu konuda daha ciddi
açıklamalar yapmasını beklediğini de eklemiş!.. Kandil’in CHP içerisindeki temsilcisi gibi
konuşan Loğoğlu, kukla Kılıçdaroğlu’nu parmağında oynatıyor!.. Bu yetmiyormuş gibi Mısır
ziyaretinde Başbakan Erdoğan aleyhine söz söylenmesine de izin vermediğini söyleyerek
övünmüş. Eski büyükelçi, Yeni CHP’nin AKP hükümetine karşı göstermelik muhalefet
yapmakla görevli olduğunu bir kez daha kanıtlamıştır!..
***

1

http://www.aydinlikgazete.com/m/?id=18102&t=makale
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HACILAR ARAPLARI BOYKOT EDİN!..
Başta Suudi Arabistan olmak üzere, Arap Sultanları ABD’nin Suriye’ye savaş ilan etmesi halinde
masrafları karşılamayı teklif etmişler!.. Araplar kendilerine yakışanı yaptılar. Sıra hacılarda.
Bundan böyle Hac görevini yapmak üzere kutsal topraklara gidenlerin, içecekleri su dahil
bütün ihtiyaç maddelerini yanlarında götürmelerini öneriyorum. Araplardan satın alacakları
en basit şeye verecekleri her kuruşun, Suriye’deki kardeşlerine mermi olarak geri döneceği
açıktır… Bu nedenle Suudilere karşı uygulanacak boykot, masum insanların yaşamını kurtarır
ve hacdan daha sevaptır!..

HANGİSİ PAYANDADIR?

“AKP’de kaos ülkeye zarar verir” (1) 1 diyen Bahçeli mi “Cemaat sermayesinin gücü
kırılırsa ülke zarar görür” (2)2 diyen Kılıçdaroğlu mu AKP’ye payandadır?..

11 yıllık AKP iktidara geldiği 2002 yılında dış borcumuz 130 milyar dolardı, 2012 yılı sonunda
bu miktar yüzde 160 arttı ve 337 milyar dolara ulaştı… Cemaat sermayesini dış borcun
içerisinde düşünmek lazım, sıkıyı görünce kaçabilir!.. Bir bakıma ülke 11 yılda Cemaate
borçlandı denebilir… Özelleştirmelerden, her türlü yağma ve ranttan payını alan olanlar… Bu
dönemde devlet eliyle yeni sermayedarlar yaratıldı… MİT’in raporuna göre “Gülen
İmparatorluğu”nun sermayesi 150 milyar dolar civarındadır (3) 3 Türkiye’nin yabancı
sermayeye ödediği faiz giderlerinin ne kadarı Cemaat’e ödeniyor acaba? Faiz cenneti olan
Türkiye’yi “yabancı sermaye” adı altında söğüşleyenlerin arasında Cemaat’in olmadığını kim
iddia edebilir?..
Kılıçdaroğlu’nun bütün derdi Cemaat sermayenin kırılması ile ülkenin göreceği zararmış!
Ülkemizi iliklerine kadar sömüren kapitalist sermayenin gücünün kırılmasına Kılıçdaroğlu
neden razı değil? Yoksa Kılıçdaroğlu’nun Cemaat ile bir ortaklığı mı var? Kardeşini asgari ücretle
bir inşaat şirketinde çalıştırmakla gizlediği bir şey mi var? Cemaat’e söz kondurmayanları CHP
listelerinden milletvekili seçtirmenin nedeni şimdi çıktı ortaya… Danışman olarak Cemaat’in
1

http://www.ntvmsnbc.com/id/25305443/

3

http://bmajans.blogspot.com/2013/01/mit-tarafindan-hazirlanan-fethullah.html

2

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yikilan-akpnin-restorasyonunda-chpye-verilen-rol-h146 49.html
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adamlarına CHP’nin parasını ödemenin sebebi aranmalıydı!..
“BİLMİYORUZ!”

Kılıçdaroğlu kendine arka arkaya sorular sorup, “bilmiyoruz” yanıtlarını verebiliyor ama
Cemaat’in mali gücü zarar görürse, Türkiye’nin zarar göreceğini bilebiliyor!.. Kılıçların
efendisinin Cemaat’i “hizmet” olarak isimlendirmesi de ayrı komedidir doğrusu. Cemaat
sermayesinin sözcülüğü, Kılıçdaroğlu’nun gerçek kimliğine pek yakışıyor!.. Belli ki, Bay
Kemal’in CHP’de çekineceği kimse kalmamış! Baykal’ın kovduğu Cemaat’in Sarıgül’ünü
CHP’ye ikinci adam olarak getiriyormuş!.. CHP’yi delege düzeyinde ele geçirdikten sonra,
maskesini kendi elleriyle indirdi… Nasılsa 2500 civarında ilçe yöneticisi, belediye meclisi
üyeliklerine tav!.. Geri kalanları da belediye büfesi ile tavlamak olanaklı!.. Yaşasın Cemaat’in
“Yeni CHP”si!..

Irak ve Mısır’a yapılan ziyaretlerin raporu, Cumhurbaşkanı Gül’e sunulduktan sonra, siperde
yatıp beklemek Kılıçdaroğlu için en güzel taktik. Nasılsa Erdoğan girdiği Suriye bataklığından
geri dönemeyecek!.. Bu zat, vaktiyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Gül’ü destekleyebiliriz
dememiş miydi?(4) 4 Gül-Gülen-Kılıçdaroğlu koalisyonunun zamanı geldi galiba!.. ABD’nin
Türkiye’deki iktidarının, A planı AKP ise, B planı Kılıçdaroğlu’dur kuşkusuz… Belli ki, Yeni CHP
bu günler için dizayn edilmişti…
“AK”LAMA!..

Cemaatin sermaye gücünün kırılmasını önlemek için kendini siper eden Kılıçdaroğlu, bu
hamlesiyle aynı zamanda Cemaat’in sermayesini aklamış da oluyor!.. Bir taşla iki kuş
anlayacağınız… Yaptığı iş, kara para aklama gibi bir eylem!.. Cemaat sermayesinin içerisinde
kara para diye tabir edilen paranın olmadığını kim denetlemiş de sen kefil oldun be adam?
Peşinen bu sermayeyi “meşru kazanç” olarak tarif etmek üzerine vazife miydi?..
İZZET, SALİH VE KEMAL!..

Aleviler için Gülen Cemaati ile “al takke ver külah” ilişkiler içerisinde bulunan ve Gülen’in
Cami-Cemevi Bir Arada Projesini uygulamaya sokarak, gerçekte Aleviliği bitirme projesine
imza atan, aynı zamanda da AKP’nin “akil adamları” listesinde yer alan İzzettin Doğan; işçi
sınıfı için ne ifade ediyorsa, hükümetle görüşerek gizli bir protokol imzalayan, en son kamu
toplu iş sözleşmelerindeyüzde 4 oranındaki sözleşmelere imza atan, AKP’nin bölücü ve gerici
Anayasasına “evet” denmesi için TOBB ile toplantılara katılan, sözde “çözüm süreci”nin bir
diğer “akil adamı”, eski Türk-İş BaşkanıMustafa Kumlu onu ifade ediyor. Şimdi bunlara
Cemaat’i bir “hizmet hareketi” olarak tanımlayan ve mali gücünün kırılmasından Türkiye’nin
zarar göreceğini savunan Kılıçdaroğlu katıldı. O da CHP’liler için aynı ayardaki bir başka
adamıdır!.. Bu anlamda; İzzettin eşittir Kemal, oda eşittir Sahih’tir!.. Sadece bulundukları konum
farklıdır!..
“RESTORASYON”

Kılıçdaroğlu Cumhuriyet düşmanları ile gizli ortaktır. Cumhuriyet’in kollayıcısı TSK’nın kalleş
bir komplo ile ve tek mermi atamadan teslim alınmasında; “ordu darbecilerden temizlensin”
söylemi ile görev almıştı. Bu hain planın uygulayıcıları ile şimdi de hükümet kurma
arayışları içerisine girmiş bulunmaktadır. Anlaşılan yaptığı görevin karşılığını alma zamanı
gelmiştir. Kılıçdaroğlu, Türkiye’yi parçalayacak olan BOP’nin başarılı olması için de elinden
geleni yapmıştır. Terörist başı Abdullah Öcalan’ın “Çözüm Süreci” olarak dayattığı projeleri,
“analar ağlamasın” söylemi ile halka ilk benimsetmeye çalışan odur. Şimdi de Cemaat’in
elemanlarını CHP’den aday gösterip, yerel yönetimlere seçtirerek son hamlesini yapacak… Yerel
seçimlerde CHP’liler isteseler de istemeseler de Cemaat’in adaylarına oy vermeye mecbur
bırakılacaklar!.. Böylece Cumhuriyeti kuranların partisi olan CHP, siyaset tarihindeki son işlevini
4

http://www.istanbulhaber.com.tr/haber/kilicdaroglundan-abdullah-gule-destek-151871.htm
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“Yeni CHP” olarak tamamlamış olacak…

Cumhuriyet düşmanları ile ortak olup, Cumhuriyet kurtarılamaz, sadece yıkımı hızlandırılır…
Bu işin adının “restorasyon” olarak konulması, sadece halkın tepkisini azaltmak içindir.
Unutmayalım ki, bugün “Restorasyon” sözcüğü ile elde edilmek istenen; yakın geçmişte
“Açılım Süreci”nin önüne “Analar ağlamasın”, “Ergenekon Davası”nın önüne “Ordu
darbecilerden temizlensin”
sözleri konularak elde edilmek istenmişti!.. Erdoğan’ın en fazla yüzde 20′si çekildi dediği
PKK’nın eşbaşkanı Cemil Bayık, çekilmeyi durduracaklarını söylemiş… Ne haber!?..
***
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AHMAKLAR!..
91 yıl önceki 30 Ağustos’ta Anadolu’dan emperyalistlerin tetikçilerini temizlemiştik. 91 yıl sonra
aynı emperyalist güçlere “tetikçilik” yapıyoruz!..

10 ay önce Akçakale’de, Suriye Ulusal Koalisyonu (SUKO) lideri Ahmet Muaz El Hatip ile Özgür
Suriye Ordusu (ÖSO) atkısı takıp, birlik mesajı veren Başbakan Erdoğan, devletler hukukunu
hiçe sayarak, Suriyeli muhaliflere kesintisiz olarak desteğini sürdürüyor… Kendine muhalif
olanlar için Güney Doğu’dan İstanbul’a 6 jandarma komando taburu getirmiş!.. Olası
Sonbahar eylemlerine karşı “seçilmiş” AKP iktidarını bu şekilde koruyacak!.. PKK için Güney
Doğu’da konuşlanan askerler, bundan böyle Erdoğan karşıtı gençleri kovalayacak!.. Anlaşılan
“süreç” ile PKK tehlike olmaktan çıkartılmış!..

PKK’ya boyun eğen AKP hükümeti, utanmadan Suriye’deki seçilmiş hükümeti düşürmek için
savaş hazırlıkları yapıyor. Hani demokrasinin namususandıktı… Türk halkına benimsetilmek
istenen bu kriter, Suriye halkı için neden kabul görmüyor?.. İki yüzlülüğün böylesi dünyada
görülmemiştir!.. Başbakan, her ağzını açtığında Esat rejiminin Suriye’de Müslüman
kardeşlerimizi öldürdüğünden yakınıyor… Erdoğan’a göre, Esat’ı devirmek için silah kullanmak
gerekiyor. Aslında Erdoğan bu şekilde kendi iktidarınıkurtaracağını sanıyor. Esat’a karşı
silahlı mücadele ederken ölenler için göz yaşlarını döküyor ama, kendi yönetimine
karşı barışçıl gösteri
yaparken öldürülenler için kılını bile kıpırdatmıyor. Erdoğan
“demokrasinin namusu sandıktır” diyerek, kendisine karşı çıkılmasını eleştiriyor ama, aynı
sandıktan çıkan Esat’a karşı silahlı mücadele yapılması gerektiğini savunabiliyor!.. Ne yaman
çelişki değil mi? Esat’ın muhaliflerine her türlü desteği veren Erdoğan, kendi muhalifleri için
en sert tedbirleri alabiliyor!.. “İki kişiden biri”nin desteğini tam olarak kaybetmeyen AKP’nin
demokratlığı bu kadardır işte!..
Filistin’deki HAMAS1 ve Lübnan’daki Hizbullah, yakın tarihe kadar Erdoğan’ın müttefiki ve
dostuydular… Şimdi Suriye tarafında kaldılar… Anımsarsınız yakın geçmişte, uluslararası
baskılara rağmen, Erdoğan terör örgütleri listesinde yer alan HAMAS’ı, terör örgütü olarak
görmediğini söyleyip, liderini Türkiye’ye davet ederek resmi törenle kabul etmişti… Bir ay
bile olmadı, AKP sözcüsü Bekir Bozdağ, Esat’ı desteklediği için Hizbullah’ı, “Hizbulşeytan”
olarak ilan etmişti… Erdoğan’ı, Suriye politikaları yüzünden Ortadoğu’daki en yakın müttefikleri
1

HAMAS, Mısır’daki Müslüman Kardeşler örgütünün Filistin’deki kanadı olarak kurulmuştu.
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bile terk etti!.. “Mavi Marmara” ve “One Minute” olayları ile İsrail karşıtlığı yaparak prim
toplayan Recep Tayyip, en sonunda İsrail’in saflarındaMüslümanlara karşı savaşmayı da
kabul etmek zorunda kaldı!.. Erdoğan’ı bu durumdan Türk halkından başkası kurtaramaz artık.
Bunun da tek yolu var; AKP’yi bir an önce iktidardan düşürmektir. Erdoğan, sonunda TSK’yı
İsrail’e asker yapacak!.. Görüldüğü gibi dış güçlerin desteği ile iktidara getirilen AKP’nin
marifetleriyle, Türk Ordusu da ele geçirilmiş ve adım adım İsrail’in tetikçisi durumuna
getirilmiştir! Emperyalistlerin desteği ile iktidara gelmenin, elbette ki bir bedeli olacaktı ve o
bedel şimdi Müslümanların kanları ile ödettirilecek!..

İslamcı yazarlardan eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğlu,biraz da Türkiye’yi
kollayarak,içinden geçmekte olduğumuz durumu şu şekilde özetlemiş:” Türkiye zaten uzun
zamandan beri Suriye’ye vurma hazırlığı içindedir. Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap
Emirlikleri, bu küresel çetelere lojistik destek vermektedir. Bunlar menfaatleri gerektirdiğinde
demokrat, menfaatleri olmadığı zamanda insan kasabıolarak ortaya çıkarlar. Irak’ta, Libya’da,
Afganistan’da olduğu gibi”…

Erdoğan’ın savaş isteğini kısmen yerine getirmeye karar veren ABD Başkanı Obama, 21
Ağustos’ta Şam yakınlarındaki Guto bölgesinde kimyasal silah kullanıldığından emin olmadığı
halde, emin gibi konuşuyor. Kongrenin onayını aldıktan sonra Suriye’ye saldıracakmış!
Bakalım Erdoğan’ı tatmin edebilecekler mi?.. Erdoğan’ın isteğini tam olarak yerine getirmek
hiç işlerine gelmez. O zaman Erdoğan kontrolden çıkar ve karar veren lider durumuna
getirilmiş olur ve söz dinlemez!..
BM uzmanları Suriye’de iken, Esat’ın kimyasal silah kullanacağını düşünmek, kafadan çatlak
damgasını yemek için yeterlidir. Esat yönetiminin kimyasal silah kullanıldığı iddiası, ABD
tarafından Ürdün’deeğitilerek Suriye’ye sokulan 300 militana karşı başlatılan operasyonu
durdurabilmek için uydurulmuş bir yalandır. Suriyeli yetkililerin bu savunmasına değer
vermek gerekir. Fransız gazetesi Le Figaro‘nun 21 Ağustos’ta yayınladığı haberinde,
Amerikalıların komuta ettiği iki birliğin Suriye’ye sızarak, Şam’a ilerlediği yazılmış. Kimyasal
silah kullanıldığı haberi doğru ise, bunu o 300 militanın yapmadığı ne malum?! Davutoğlu’nun
“şüphe” duymadığı husus, baştan aşağıya şüphelidir. Unutmamak gerekir ki, Muhalifler bazı
yerlerde Suriye Ordusu’na ait tankları bile ele geçirmişlerdi! Belli ki, Emperyalistlerin Esat’ı
yalnızlaştırmak için tek geçerli yolları kalmış, o da “kimyasal silah kullanıldığı” yalanına
sarılmak… Ne var ki, giderek kendileri yalnızlaşıyor. Kim ne derse desin, Suriye’de “kimyasal
silah” kullanıldıysa eğer, CIA’nın marifetidir…
Rusya Devlet Başkanı Putin, ABD yönetimini kastederek, Suriye hükümetinin kimyasal silah
kullandığını iddia edenlere “ahmak” demiş… Dışişleri Bakanı Davutoğlu, “Bizim açımızdan
bu konuda atım vasıtaları ve atım mekanlarıyla bölgeler arasındaki açılar, izler açısından
bakıldığında şüphe bırakmayacakşekilde rejimin sorumluluğu” diyor… Bizim tarafın şüphesi
yok anlayacağınız… Putin’in sözlerinden paylarına ne düşer, onu da ben söylemeyim, siz tahmin
edin!..
***
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ALÇAKLAR!..
Amerikan CNN televizyonuna konuşan Obama, uluslararası kamuoyunun Suriye’de “kimyasal
silah” kullanımıyla ilgili daha fazla delile ihtiyaç duyduğunu söylemiş. Tıpkı “Ergenekon
Davası” açılmadan önce Abdullah Gül’ün, “Delillendirin ve bir savcı bulun” talimatında olduğu
gibi… Mesajı alan ÖSO, Şam yakınlarında “kimyasal silah” kullanarak istenen delili yaratmaya
çalıştı… Fakat kimyasal silahlar konusunda yeterli bilgileri olmadığı için foyaları erken ortaya
çıktı!.. Ne var ki, herkesten önce, Dışişleri Bakanımız Ahmet Davutoğlu, Alman meslektaşı
Westerwelle ile yaptığı basın toplantısında, Suriye’de kırmızı çizginin aşıldığını söyleyerek,
diplomatik bir skandala imza attı… Nitekim Rusya, uydu görüntüleri ile söz konusu saldırının
muhalifler tarafından yapıldığını kanıtladı!.. Zaten ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Jen Psaki
de “Şu an için kimyasal silah kullanıldı diyemiyoruz” diyerek, Davutoğlu ile aynı görüşte
olmadığını açıklayıp, Türkiye’ yi daha da zor durumda bırakmıştı!..
Unutmamak gerekir ki, geçen aylarda Emniyet birimleri Türkiye’deki Suriyeli muhaliflerin
elinde 2 kgsarin gazi bulmuştu!.. Gel gör ki, ülkemizi bu kadar gülünç duruma düşüren AKP
iktidarı, pişkinliğe vererek ve “iki kişiden biri”ne güvenerek yoluna devam edebiliyor…

Irak’ın işgal edilmesinden önce de ABD, Irak’ın elinde kimyasal silahlar var ve bu nedenle
Saddam komşu ülkelerin sivil halkları için tehlikeli olabilir diyerek, uluslar arası kamuoyu
aldatılmış ve bu yalanı bahane ederek Irak’ın işgaline zemin hazırlamıştı. CIA’nın uydurduğu bu
gerçek dışı bilgiye göre, Irak’ı işgal eden ABD’ye, uluslar arası kamuoyu neredeyse tepkisiz
kalmıştı. İşgalden sonra Irak ordusunun elinde kimyasal silah olmadığı anlaşılmış ve ABD
“CIA bizi yanılttı” diyerek bu olayı geçiştirmişti… Irak’ın işgalindeki tek delil CIA’nın o
raporuydu. Şimdi ise Obama “kimyasal silah” kullanıldığına dair “daha fazla kanıt”
hazırlanmasını istiyor… Aynı yalan ile Suriye’ye saldırmak pek kolay görünmüyor. Kimsenin
kuşkusu olmasın istenen delilleri CIA yine yaratabilir. Bunun için “görev”e hazır terör
örgütleri zaten ÖSO’nun içerisinde. İşin ilginç yanı, Obama aynı konuşma içerisinde “Uzun
vadede ulusal çıkarlarımızın ne olacağını stratejik olarak düşünmemiz gerekir” diyerek,
Suriye olayına ABD çıkarları açısından baktığını da itiraf etmiştir… Zaten Büyük Ortadoğu
Projesi de ABD’nin ulusal çıkarlarına göre düzenlenmiştir… Bizim Dışişleri Bakanı sanki
ABD’nin bakanı!..

***

Bu arada Irak makamları, Türkiye’nin teröristlere destek verdiğine ilişkin ellerinde belge
olduğu iddiasını CHP heyetine iletmişler. Irak Ulusal Güvenlik Müsteşarı Faleh Feyyaz, “Biz
Türkiye’ye koca bir işbirliği kapısı açıyoruz. Ama onlar kapı yerine pencereden, bacadan
girmeye çalışıyorlar” demiş. “Türk hükümetin’in izlediği politika terör örgütlerini ortaya
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çıkarıyor. Bizim için de rahatsızlık verici. Beşşar Esad’ı ne pahasına olursa olsun devirmeye
çalışmak için terör örgütlerini desteklemek akıllıca değil” diyen Feyyaz, AKP hükümetinin
El Kaide‘yi kullanarak Esad’ı yok etmeye çalıştığını söylemiş… AKP hükümetinin, devletleri
bırakıp terör örgütleri ile iş kotarmasına “iki kişiden biri” ne diyor?.. Çok merak ederim…
***

Rabiaselamıverenleri rabia işareti ile selamlayan ve “Mısır’daki darbenin arkasında İsrail
var” diyen Recep Tayyip Erdoğan’a, Mısır Cumhurbaşkanı Sözcüsü Ahmet El Müslümani El
Masri, “Batılı bir ajandan vatanseverlik dersi almaya ihtiyacımız yok” diyerek çok sert ve
diplomatik dil dışında bir yanıt vermiş… Aynı şekilde İsrail’in eski Dışişleri Bakanı Avigdor
Lieberman, “Erdoğan’ın nefret dolu ve kışkırtıcı sözlerini duyan, bu sözlerin Goebbels’in
halefinden geldiğini düşünür” diyerek, Erdoğan’ı Hitler’in propaganda şefine benzetmiş!.. “İki
kişiden biri” yaşanan bu gelişmelere rağmen, hala Erdoğan’ın kendilerini temsil ettiğini
savunuyor mu?

Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Erdoğan, “Türkiye’yi, kendi ülkesini tüm
dünyada karalamaya çalışanlara, kendi ülkesini şikayet edecek kadar alçalanlara, bu
ülkenin ne kadar demokratik olduğunu bir kez daha göstermek zorundayız” diyerek,
hükümeti şikayet edenlere “alçak” yakıştırmasını yapmış!.. Muhalefette iken, özellikle de
“türban” konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne şikayet başvuruları yapan, aynı
yolun yolcularını hedef aldığını sanmam. Zira onların arasında Bayan Gül de var!. O halde bu
hakaretin muhatabı CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’dur!.. Yanıt vermekte neden gecikti,
anlayamıyoruz!..

***

Şanlıurfa’da Suriyelilerin barındığı çadırkentlerdeki Kuran kurslarında başarılı olan hafızlara
ödül verme törenine, kamuflaj elbiseleri ile Özgür Suriye Ordusu militanları da katılmış.
Başbakanının valisi Veysel Dalmaz, ÖSO’nun Suriye’de “cihad” yaptığını söyleyerek, onlar için
dua yapılmasını istemiş!.. Ne vali ama değil mi?..
***

İki yıla yakın Silivri’de tutsak kalan eski Genelkurmay İstihbarat Dairesi Başkanı İsmail
Hakkı Pekin, Aydınlık gazetesinin “Ergenekon davasını nasıl değerlendirirsiniz?” sorusuna, “Bir
devletin ordusuna, böyle bir şey yapabileceği hiç kimsenin aklına gelmezdi. Türkiye’de birinci
sorun PKK sorunuydu, bunun için Silahlı Kuvvetleri kontrol altına almak gerekiyordu.
Dolayısıyla askeri vesayeti önlemek, silahlı kuvvetlerin siyasi nüfuzunu azaltmak için bir
şeylere ihtiyaç vardı. Ergenekon bunun için yapılmış bir “tertip” şeklinde en doğru cevabı
verdi!.. Dava tertip olunca, Savcıların Osman’ı da daha önce itiraf edip mahkum olduğu,
Cumhuriyet Gazetesi’ne bomba atmak suçundan, yeniden yargılanıp beraat da ettirilir tabi!..
Pekin, “Sizin vücudunuzda başkasının kafası var, o kafayla düşünüyorsunuz” dedikten
sonra, Türkiye’de CIA ve MOSSAD’ın çok geniş bir teşkilatı olduğuna inandığını ve içimizden bir
sürü devşirilmiş insanın bu örgütlere “ajanlık” yaptığını söylemiş!..
“İki kişiden biri” gelişmeleri izleyip değerlendirebiliyor musun?.. Zira, Türkiye’nin tek umudu
kalmış, o da senin uyanman!..

***
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YEREL SEÇİMLERDEN ÖNCEKİ ACİL İŞ!..
AKP’nin Cumhuriyet karşıtı sivil darbesinin en etkili aracı, “Özel Görevli Mahkemeler”dir. Bu
mahkemeleri “meşru” hale getiren en önemli aktörlerden biri de Y-CHP‘nin başına
getirilen TESEV kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu’dur. “ErgenekonDavası”nı eleştirirken özel
görevli mahkemeler ile bunların verdiği kararların “meşru” olmadığını söylemesi inandırıcı
değildir!.. Kılıçdaroğlu, “12 Eylül Darbesi”ni yapan ve bugün mahkemeye bile getirilemeyen
komutanlar hakkında açılan o göstermelik davaya da herkesten önce Grup Başkanvekili
eliyle “katılmadilekçesi” verilmesi talimatını vermiştir. Böylece özel görevli mahkemelerin
“mahkeme” olduğu ve dolayısıyla “adalet” dağıtabilecekleri inancının yerleşmesine neden
olunmuştur… Y-CHP yönetiminin AKP “sivil darbesine” vermiş olduğu bu önemli desteğe,
“yetmezamaevet”çiler, ile dönek-eski solcular ve liberaller her duruşmaya katılarak anlamlı
bir destek vermişlerdir!.. Yürürlükteki hukuk kurallarına göre, 12 Eylül Darbesi’ni yapanların
yargılanıp cezalandırılamayacakları son derece açık iken, bu kesimler adeta mesaiye gider gibi
bütün duruşmalara katılarak, meşruiyet konusunun tartışılmasını önlemiş oldular!.. Aynı
şekilde başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, Y-CHP’nin Atatürk Cumhuriyeti ile sorunu olan
yöneticileri, sürekli olarak “ordudarbecilerdentemizlensin” tezini işleyerek; özel görevli
mahkemelerin bağımsız olduklarını, tarafsız ve adil yargılama yapabilecekleri algısını
yaratmışlardır!..

Bir kaset operasyonu ile Atatürk’ün koltuğuna oturtulan “Kılıçların Efendisi”, kendisine bu
makamı tahsis eden dış güçlere diyet borcunu bu şekilde ödemeye çalışmaktadır! Öte yandan,
CHP tabanının yeni arayışlara girmesini önlemek için; “Darbe hukuku istemiyoruz, eğer
özgürlük için bedel ödenecekse her zaman hazırım” gibi suya sabuna dokunmayan ve bir işe
yaramayan açıklamalarla işi götürmeye çalışmaktadır!..
***

CHP’yi ele geçiren Kılıçdaroğlu ve ekibi, Atatürkçü düşünceyi benimsemediklerini, BDP’ye
daha yakın olduklarını değişik şekillerde sözlü ve eylemli olarak defalarca açıklamışlardır.
Bayram tatilinde, BDP’li Tunceli Belediyesini ziyaret eden Kılıçdaroğlu’na, Belediye
Başkanvekili Babıkhan Adır; “çözüm süreci”ne CHP’nin daha fazla destekvermesini
beklediklerini söylemiştir. Kılıçdaroğlu’nun Adır’a verdiği:”Biz Türkiye’nin barışı için büyük
bir çaba içindeyiz. Biz CHP olarak Türkiye’de barışın sağlanması için elimizden ne
geliyorsa yapıyoruz, bu konuda hiç şüpheniz olmasın” şeklindeki yanıt bir itiraf gibidir…
Açıkça ortaya konulduğu gibi, Kılıçdaroğlu ABD’nin Türkiye’yi bölme projesinin bir aşaması
olan “çözüm süreci” için, elinden ne geliyorsa yaptığını itiraf etmekle kalmadığını söylemiştir.
Ayrıca, bu süreci “barış süreci” olarak niteleyerek, CHP tabanını aldatmaya devam etmiştir!..
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Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı’nın, kendi seçildiği il bile olsa, terör örgütü PKK’nın
siyasi kanadı olan BDP’nin belediye başkanının ayağına kadar gitmesi hiç de hoş olmamıştır. Bu
durumu gerçek CHP’liler asla içlerine sindirebilmiş değillerdir…
***

“Halkçı-Milliyetçi Cephe”nin, yerel seçimlerden başlayarak, AKP’ye karşı ortak mücadele
yürütülmesi şeklindeki İşçi Partisi’in teklifi, Y-CHP yönetimi tarafından inandırıcılığı olmayan
gerekçelerle reddedilmiştir. Bu gerekçelerden biri “Olası bir ittifak modelinin ‘Kürt Sorunu‘
konusunda çözüm önerisi sunamayacağı” şeklindeki kaygı imiş!.. Bu ifade ile Y-CHP’nin
siyasi hedefinin AKP’yi düşürüp, iktidara gelmek veya bir “Milli Hükümet”in kurulmasına
katkı vermek olmadığı ortaya çıkmıştır. Anlaşılmaktadır ki, Y-CHP’nin tek derdi merkezi
Diyarbakır olan bir “Kürt Devleti”nin kurulmasıdır… Nitekim, Öcalan’ın çözüm önerisi olarak
ortaya attığı projeyi de ilk dillendiren Kılıçdaroğlu olmuştur. CHP Programı’na açıkça aykırı
olan bu duruş devam ettikçe, CHP’ye iktidar olma şansı doğmayacaktır!.. Cumhuriyet’in
kurucularını itibarsızlaştırmayı ödev edinmiş ve gerici-hain şeyhleri önder kabul etmiş bu
ekib,CHP yönetiminden uzaklaştırılmadıkça yerel yönetimleri AKP’nin elinden almak oldukça
zorlaşmıştır!..
PKK, 15 Ağustos 1984 tarihinde Eruh ve Şemdinli baskınları ile silahlı eylemlerine başlamış
ve bugüne kadar 40 bin civarında insanın ölümüne sebebiyet vermiştir. 15 Ağustos’u
“Direniş ve Diriliş Bayramı”olarak ilan eden bu katiller sürüsüne karşı, CHP yönetiminden en
küçük bir eleştiri duyamadık!..

Bu nedenlerle, öncelikle işgalden kurtarılması gereken Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Bu acil
görev ise kurultay delegelerine düşmektedir. Bu görev yerine getirilmeden, ön seçim yerine
merkez yoklaması ile saptanacak adayların da aynı şekilde Y-CHP yönetimine yakın kişilerden
seçileceği şüphesizdir. Bu durum ise gerçek CHP’lilerin içlerine sindirebilecekleri bir şey
değildir… O bakımdan, CHP yönetimine partinin ilkelerine inanan kişilerin getirilmesi hayati
öneme sahip bulunmaktadır…
***
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RUHU CEZALANDIRDILAR!..
“Ergenekon Davası”nda verilen karar, saygı duyulacak bir mahkeme ürünü kabul edilemez!
Çünkü hüküm, Türk Milleti adına verilmiş değildir. Her şeyden önce, “özel görevli
mahkemeler” hukuka aykırı olup, siyasi iktidardan bağımsız değillerdir. Bu nedenle, ne
kendileri ne de kararları meşru sayılabilir. Kararların altına imza atanları, yargıç olarak
görmeyenler haksız sayılmaz. Bu konuda hakkını yememek gerekir, ana muhalefet lideri
Kılıçdaroğlu’nun son zamanlarda söylediği en doğru söz, bu kararların “meşru” olmadığıdır!..
Yukarıdaki saptamalar, farklı cümlelerle ağızdan kaçırılmış olsa da hükümet kanadından dile
getirilmektedir: Başbakan Erdoğan’ın Başdanışmanı ve AKP’nin akıl hocası kabul edilen
Yalçın Akdoğan, “Bu dava ile 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve 27 Nisan’dan süzülüp
gelen müdahale ruhundan hesap sorulmuştur” demiştir… Yalın gerçek Yalçın’ın bu cümlesinin
içerisinde saklıdır!..

Gerçekte ceza davası ile suç teşkil eden bir fiili işleyen failden hesap sorulur. Suç işleyen
fail, bağımsız bir mahkemede yargılanarak, suçlu olduğu ıspatlanırsa cezaya çarptırılır. Ceza
hukukunun sujesi; ruh değil, insandır. Hiç kuşku yok ki, Yalçın Akdoğan, “ruh” sözcüğü ile
“askeri müdahale anlayışı” ile hesaplaşıldığını anlatmak istemiştir. Bu durum dahi, vahameti
kurtarmaya yetmemektedir. Zira, 1960′dan bu yana aralıklarla olagelen askeri
müdahalelerden, bu davanın sanıklarını sorumlu tutmak, hukuken değil, “siyaseten”
olabilecek bir şeydir!.. Başkalarının eylemlerinden bu eylemler sırasında büyük olasılıkla
doğmamış olan insanları sorumlu tutup, cezalandırmak, adaletle uzaktan yakından ilgili
olamaz. Çağdaş ceza hukuklarının olmazsa olmazı olan “suçların şahsiliği” ilkesi bu davada
açıkça ihlal edilmiştir!..
Babanın işlediği bir suçtan, ailenin bütün üyelerini cezalandırmak ne kadar adil olabilir ki?..

AKP iktidarında, görev verilen ve bir süre sonra hukuka aykırı oldukları için varlıkları
ortadan kaldırılan “Özel Görevli Mahkemeler”, AKP’nin sivil darbesini yerleştirmek için
kurulmuş ve muhalifleri cezalandırmak suretiyle, halkı sindirmeyi görev edinmiş “ihtilal
mahkemeleri” gibidir… Bu mahkemelerde akıl almaz cezalara çarptırılanlar ise, iktidara
muhalif olup, “müdahale eden ruhu “ (anlayışı) temsil ettiği düşünülen kurbanlardır sadece!..
Başbakan Başdanışmanı Yalçın Akdoğan’ın, mahkumiyet kararları ile ilgili yukarıdaki beyanı,
aynı zamanda “Ergenekon Davası” sanıklarının suçlu olmadıklarının da ikrarıdır!..

***
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Kılıçdaroğlu haklı ve yerinde olarak “Ergenekon Mahkemesi” kararını “meşru” görmediğini
açıklamıştır. Atatürk’ün CHP’sine yakışan da budur. Başbakan Bülent Arınç, bu beyana karşılık; “O
beğenmediğin mahkemelerde gün gelir sen de yargılanabilirsin” diyerek, ana muhalefet
partisinin genel başkanı üzerinden, halkı korkutmaya ve tehdit etmeye devam etmektedir!..
Bu nokta son derece önemlidir…
Elindeki işleri bitirince, varlığı sona erecek olan bu mahkemelerde, Kılıçdaroğlu ya da başka
bir muhalif, bundan sonra yargılanabilir mi?..

Bunun için iki yol vardır. Birincisi; mevcut karar Yargıtay’da bozulur ve Kılıçdaroğlu bir
şekilde (Osman’ın gibi “gizli” bir tanığın beyanları veya kişisel bilgisayarında tespit edilen, “suç
teşkil eden” dijital verilerin ele geçirilmesi ile) bu dava ile ilişkilendirilebilir. Bu şekilde “özel
görevli mahkeme”nin elindeki iş de bitirilmemiş olur. “Görevini” gereği gibi yapmayan
Kılıçdaroğlu veya başka bir gerçek muhalif, “Ergenekon Davası”na ek iddianame ile dahil
edilerek, yargılanması olanağı elde edilebilir… İkinci olasılık, bu mahkemelerin her ne kadarı
görevi bittiğinde kapanacakları yasa ile hüküm altına alınmış ise de, iktidar benzer nitelikli
yeni mahkemelerin açılması için yeni bir yasa çıkartabilir!.. Bu konuda iktidarı engelleyecek
bir güç yoktur!.. Usul kurallarını ise, dinleyen kim?!..

Hukukun olmadığı bir ülkede, olacakları kestirebilmek için hukukçu olmak gerekmiyor.
AKP’nin zihniyetini anlamak yeterlidir. Dilerseniz bunun için yaşanmış olayların en
yenilerinden birini irdeleyelim: AKP’ye destek vererek işlenen günahlara doğrudan ortak
olan “iki kişiden biri”ni aldatmak için yalanlanma olasılığı bulunmayan Ali İsmail Korkmaz
cinayetine göz atıyoruz.. Anımsarsınız, Başbakanımız 3 Haziran günü “Bize oy veren yüzde 50′yi
evlerinde zor tutuyoruz” (1) 1 dediği kişilerden bir kısmı, Eskişehir’de 2 Haziran günü ellerinde
sopalarla sokağa çıkmışlardı. O gün Sanayi Sokakta ele geçirdikleri 19 yaşındaki üniversite
öğrencisi Ali İsmail’i, öldüresiye dövdüler. Aynı sokaktaki ekmek fırını sahibi İsmail Koyuncu,
olay yerinde bulunan üniformalı ve sivil polislerin kendilerine “kaçan göstericileri
durdurun” talimatını verdiklerini anlattı. Bu komut üzerine durdurulan Ali, “kahramanlık”
destanı yazan TEM Şubesi polisi Mevlüt Sağalman’ın tekmeleri ve fırıncı İsmail’in sopa
darbelerini karşılayamadı. Aslan gibi delikanlı, beyin kanaması geçirerek yere düştü…
Kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde “bir şeyin yok” denilerek evine
gönderildi. Ertesi gün, fenalaşınca yeniden hastaneye kaldırılan Korkmaz, 10 Temmuz günü
aramızdan ayrıldı!..

Eskişehir Valisi Güngör Azim Tuna, -Onu patates doğramak için mutfağıma bile sokmamolayla ilgili yaptığı açıklamada; “Kesinlikle bunu yapan Türk polisi değil. Orda bir takım kişiler tabii
ki, darp olayını yapıyorlar. Hatta aldığımız duyumlara göre, kendi arkadaşlarına bile zarar
verip, ‘bunu polis yaptı’ süsü vermeye çalışan gruplar oldu” demişti!.. Olaydan sonra, olayın
geçtiği yerin karşısında olan fırının, bilirkişiler tarafından dahi açılamayan kamera
kayıtları, iki kez silinmeye çalışıldı!? MOBESE kayıtlarında ise, hiç görüntü bulunamamıştı!..
Tanıkların beyanlarına itibar etmeyen vali, “duyum” üzerine; Ali İsmail Korkmaz’ın
arkadaşları tarafından öldürülmüş olabileceğini söyleyerek, hükümetini rahatlatmıştı!.. Valinin
bu açıklamalarından sonra, kamera kayıtlarını ortaya çıkartmak tabii ki biraz sıkar!..
Devletin polisinin, demokratik bir hak olan hükümeti protesto eyleminde, eyleme katılan 19
yaşındaki bir genci, öldüresiye dövecek kadar gözü dönebiliyor, Devletin valisi, katilleri
doğrudan koruyacak kadar kendini kaybedebiliyordu, Devletin doktoru ise, beyin kanaması
geçiren bir hastayı müşahade altına almayarak, evine gönderiyordu!.. Hiçbir yoruma gerek
kalmadan, bu üç cümle ile AKP iktidarını özetlemek mümkündür!.. “İleri Demokrasi” dedikleri
rejim, bu olsa gerek!.. Bu rejimde; farklı düşüncelerin yaşama şansı yoktur! Hükümete karşı
olanların başına Ali İsmail Korkmaz’ın başına gelenler her an gelebilir!..
Bütün
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http://www.hurriyet.com.tr/gundem/23429709.asp
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görüntülerinin

Jandarma

Kriminal

Laboratuvarı’nda geri döndürülmesi ortaya çıkarttı… Bu durumda, gerçekleri ortaya çıkartan
Jandarma’daki görevlilerin de başına bazı işler gelebilir!.. Yalan söyleyemediği için Bezm-i
Alem Valide Sultan Camii Müezzini Fuat Yıldırım’ım başına gelenleri (2) 2 unutmadık!..
Ali İsmail Korkmaz olayı göstermektedir ki; hükümet karşıtı eylemlerde, eylemciler için kendi
alacakları görüntü kayıtları hayati öneme sahiptir. MOBESE kayıtları sınavı
geçememiştir, onlara hiç bir şekilde güvenemeyiz. Kamu görevlileri ise, katilleri koruyup
saklayabilirler ve polisler eli palalı-sopalı sokak serserilerini halkın üstüne saldırtabilirler!..
Nitekim, gerçeklerin ortaya çıkmasından sonra bile, aynı vali, “Bunu polis yapmadı demiştik.
Yine o sözümüzün arkasındayız. Ağırlıklı olarak sivil kişiler işin içinde” şeklinde, akıllara
durgunluk verecek savunmalar yapabilmektedir!.. Bu beyan ile, devlete ve adaletine
güvenemeyeceğimiz açık seçik ortaya çıkmaktadır!..
Bu durum karşısında, halkın tek korunma kalkanı kalmıştır: O da cep telefonları ile
alabilecekleri görüntü kayıtlarıdır!.. Bu kayıtların hem caydırıcı etkisi vardır, hem de ileride
olası bir yargılama söz konusu olduğunda, görgü tanıklarını desteklemek bakımından kesin
kanıt niteliği taşıyabilirler…
***

2

http://www.medyanindibi.com/camide-icki-icilmedi-diyen-muezzin-fuat-yildirim-aciga-alindi.html
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SUÇLU OLAN TERTİPÇİLERDİR!..
AKP faşist bir parti olduğunu uygulamaları ile her gün yeniden gösteriyor. En yetkili
ağızdan, demokrasiyi amaca ulaşmak için binilecek tramvay olarak gördükleri, yıllar önceden
açıklanmıştı zaten. Nihai amaçlarının “şeriat düzeni”ni getirmek olduğunu da hiçbir zaman
gizlemediler. “Halk isterse laiklik elbette gidecek” diyen adam, bugün T.C hükümetinin
başında oturmaktadır.

Cumhuriyeti kuranlara her fırsatta saldıran, onları itibarsızlaştırmak için akıl almaz yalan ve
iftiraya başvuran, bizzat Recep Tayyip Erdoğan’ın kendisidir. Atatürk ve İnönü’ye “iki ayyaş”
diyerek dil uzatan da odur. Her söyleminde, dini terimleri referan salarak sömüren
ve din devleti kurmanın alt yapısını tamamlayan da aynı adamdır. Halkı ötekileştiren, bölücü
ve nefreti körükleyici bir dil kullanarak, milli birliğimizi zedeleyen bu Recep Efendi, akıllara
durgunluk verecek şekilde, yandaşlarına devletin olanaklarını peşkeş çekmiş ve bu şekilde
bütün ülkenin başbakanı olmadığını da defalarca kanıtlamıştır!..

Hükümet, futbol taraftarlarını bile, e-bilet uygulaması ile fişleyip, kontrol altına almak
istemektedir. AKP’nin eski Adalet Bakanı ve Meclis Bakanı M.Ali Şahin, “Gezi Direnişi”nin
hükümeti düşürmeyi amaçladığını söyleyerek; hükümet karşıtı eylemlere katılanlara,
müebbetlik
suç
olan
TCK
312.
(1) 1
maddenin
uygulanması
gerektiğini
söyleyebilmiştir…”Gizli Tanık” uygulamasından sonra, yurttaşlara erdemli ve ahlaklı insan
olmayı özendirecek yerde, “Sırdaş Polis Noktaları” projesi ile ispiyonculuk yapmak
önerilmektedir. halkın birbirine karşı güven duygusunu zedeleyen bir hükümet dünyanın
neresinde görülmüştür?..Hükümeti demokratik yollardan yıkmayı öngören eylemleri bile,
“darbe” kavramı içerisine alarak, yeni bir yasa çıkartmadan, ceza hükümleri üretenler, AKP
zihniyetinin yarattığı yandaş ve yalakalardır!..
“Siyasi propaganda”nın, aynı zamanda hükümeti demokratik yollardan düşürmek için
TCK m.312:Cebir ve Şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya VEYA
görevlerini yapmasını kısmen VEYA TAMAMEN engellemeye teşebbüs eden Kimseye
ağırlaştırılmış müebbet hapis Cezası Verilir.
1

http://www.tbmm.gov.tr/kanunlar/k5237.html
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yapılan siyasi faaliyet olduğu düşünüldüğünde; AKP hükümetinin, siyasi aaliyetleri
yasaklamak istediği son derece açıktır. Hükümete karşı yapılan eylemlere katılan gençleri,
devlet yurtlarından atmak ve burslarını kesmekle tehdit, aynı anlama faşist uygulamalardır!..

Hamile kadınların sokağa çıkmasını “terbiyesizlik” olarak nitelendirmek, aynı yurtta kalan kız
ve erkek öğrencileri haremlik-selamlık olarak ayırarak, gençliği töhmet altında bırakmak
kadın erkek eşitliğine vurulmuş ağır bir darbedir! 5 Eylül’de Silivri’de verilecek olan
kararı dinlemek üzere mahkemeye gitmek isteyenlere, yasak koyan bir anlayış, yılgınlığa
uğramayan ve Silivri’ye gitmek kararından vazgeçmeyen; başta TGB ve İşçi Partisi yöneticileri
olmak üzere, barıştan ve özgürlükten yana olan herkese karşı başlatılan bu cadı avı, acaba
hangi gerekçeler ile açıklanabilir?.. (2) 2 Yüz akımız Çağdaş Cengiz ve yurtsever çalışma
arkadaşları huzurunda saygı ile eğiliyorum!.. “Haziran Direnişi”nden sonra başlayan faşist
uygulamalardan sadece bir kaçı bile dudakları uçuklatmaya yetmektedir… İdarenin mahkeme
yerine geçerek, “aleniyet ilkesi”ni kaldıracak ve “seyahat özgürlüğü”nü yok edecek şekilde
kararlar alması, demokratik ülkelerde mümkün müdür?..
AKP’nin gerçek niyetinin, siyasal İslam’ı getirmek olduğu artık sır değildir!..

Bütün bunlardan daha da önemlisi; AKP’nin toprak bütünlüğümüz için en büyük tehdit
olmasıdır. “Açılım Süreci” ile topraklarımız üzerinde uydu bir “Kürt Devleti”nin
kurulmasının temel taşları döşenmektedir.. Demokrasilerin olmazsa olmazı olan “kuvvetler
ayrılığı”na son darbenin vurulması için Anayasa Uzlaşma Komisyonu yeniden çalışmaya
başlamıştır! Ne yazık ki, “dizayn” edilmiş muhalefet partileri, Y-CHP ile Y-MHP de “kuvvetler
ayrılığı” ilkesinin yok edilmesi hususunda, iktidar ile işbirliği içerisine girmişlerdir!.. Şu iki
yüzlülüğe bakar mısınız: İstanbul Valisi’nin Ergenekon Davası’nın karar duruşmasına koyduğu
yasağı eleştiren Kılıçdaroğlu, utanmadan kamuoyuna dönüp: ”Duruşma salonu ile ilgili kararları
bile vali açıkladığına göre güçler ayrılığı ilkesinin olmadığı ortaya çıkıyor” diyebilmektedir!..
Bu sözleri söyleyen Kılıçdaroğlu, öte yandan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda güçler
ayrılığını sona erdirecek madde üzerinde iktidarla anlaşmıştır!.. 3 İktidar ve muhalefetin
üzerinde anlaştıkları anayasa maddeleri, 2010 Anayasa Referandumu ile kabul edilen
maddelerin çok daha gerisindedir!.. Bundan böyle Yasama Organı ile Yargı, Yürütmenin
kontrolü içerisinde olacağından, Türk Milleti adına egemenlik yetkisini sadece hükümet
kullanabilecektir!.. Bu durumun açık faşizmin hukuksal temelini oluşturacağı, tarihsel
deneyimlerle sabittir. Buna rağmen, Kılıçların Efendisi Kemal
Efendi’nin, demokrasiye bu korkunç ihaneti yapmaktan çekinmemiş olması oldukça anlamlıdır!..
AKP’liler 11 yıl boyunca, Yüce Divanlık çok ağır suçlar işlemişlerdir!..

Bu nedenle de, olası bir yargılamadan kurtulmak ve aynı zamanda da iktidarlarının
sürekliliğini sağlamak için “yeni” bir anayasa yapılmasına ihtiyaç duymaktadırlar!.. “Yeni”
anayasa ile aynı zamanda BOP içerisinde üzerlerine aldıkları “görevleri” de kolayca yerine
getirebileceklerdir… İşte bu ve benzeri nedenlerle; Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda iktidar
ve muhalefetin üzerinde anlaştığı 48‘den 57‘ye çıkartılan maddelerin, (4) 4 bir an önce
Meclis’ten geçirilmesi istenmektedir…
Üzerinde uzlaşmaya varıldığı söylenen ve gerçekte çıkartılmasalar dahi çok da önemli olmayan
o maddelerin, muhalefetin katılımı ile birlikte Meclis’ten geçirilmesi, hayati öneme
sahiptir!.. Üzerinde uzlaşmaya varılmayan ve AKP’nin ısrarla çıkartılmasını istediği, “Başkanlık
Sistemi”ne ve federasyona olanak sağlayan o maddelerin, halkoyuna sunulmasının yolu,
ancak bu şekilde açılabilir!..

Hükümetin nihai hedefi; Meclis’te yapılmaya çalışılan yeni anayasanın üzerinde uzlaşma
sağlanamayan maddelerini halkoyuna sunmasıdır!..

http://www.izlesene.com/video/silivriye-kimse-gelmesin-herkese-yasak-vali-uyardi/7020518
2 Ağustos 2013 tarihli Cumhuriyet Gazetesi
4 http://www.trthaber.com/haber/gundem/yeni-anayasa-calismasinda-onemli-gelisme-95572.html
2
3
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Bu hamlenin meşruiyet temelini, ancak ve ancak bazı maddeler üzerinde uzlaşmaya
varılmış olması sağlayabilir. Ayrıca, Anayasayı toptan değiştirme yetkisi olmayan bu
Meclis’in, yeni bir anayasa yapma yetkisi olduğuna halkı inandırmanın tek yolu da muhalefetin
işin içerisinde olmasıdır!..
Gerçekte bu Meclis, silbaştan yeni bir Anayasa yapmak üzere değil, hükümet kurmak
üzere yetkilendirilmiş olup, sadece Anayasa’da öngörülen usullere uygun olarak
değiştirmesi mümkün olan bazı maddeler üzerinde değişiklikler yapabilir...

Bu durum anayasanın meşruiyet temelini teşkil etmektedir. AKP bu noktayı geçmek için,
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli’yi kullanmaktadır!.. Her iki partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu
masasından kalkmak için direnmeleri, “görevle” ilgilidir ve bu nedenle oldukça acıdır!.. Bu
durum, aynı zamanda CHP ve MHP’nin ele geçirilmiş olduğunun da en çarpıcı kanıtıdır!..
Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasında oturarak; buradaki çalışmalara katılan ve bazı
maddeler üzerinde anlaşarak, bu komisyona meşruluk kazandıran muhalefet partilerinin,
üzerinde uzlaşma sağlanamayan maddeler için halkoyuna gidilmesi karşısında,
söyleyebilecekleri bir tek sözleri olamaz!.. O zaman, muhalefet halka gitmekten korkmuş ve
sandıktan kaçmış ilan edilerek, hükmen mağlup edilecektir!.. Belki de asıl yapılmak istenen
budur!.. O bakımdan Y-CHP ile Y-MHP’nin, Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda üstlendikleri rol,
Cumhuriyetimiz açısından son derece hayati öneme sahiptir!.. Bu somut gerçeklik karşısında,
AKP gibi demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir parti ile anayasa yapmaya
kalkışmak, faşist bir iktidara meşruiyet sağlamaktır. Cumhuriyete karşı; en büyük gaflet,
dalalet ve ihanettir!..

Masada oturarak kaybedilen vakit, AKP’nin gerçek niyetini halka anlatmak, suretiyle en iyi
şekilde değerlendirebilirdi… Y-CHP, kapalı kapılar ardında, iktidar ile aynı masada oturarak,
hayati öneme sahip bu zamanı da heba etmiştir!..

Anlaşılıyor ki, SOROS’un Türkiye şubesi durumundaki TESEV; başka bir ifade ile Y-CHP; AKP ile
yeni bir anayasa konusunda anlaşmıştır!.. Bu anlaşma ile Y-CHP’yi ele geçiren TESEV’in öncü
birliğine muhalefeti oyalamak ve Atatürk ile Cumhuriyet’e bağlı güçlerin uyanarak başlarının
çaresine bakma girişimini engellemek görevi verilmiştir!.. CHP’nin aldatılan delegasyonunu
sayesinde de bu hain strateji, bugüne dek başarı ile uygulanabilmiştir!.. Kılıçdaroğlu’nun
bu kadar yoğun tepkiye rağmen, pişkinliğe vermesini üzerine aldığı görevin ağırlığı ve
tehlikesi bağlamında değerlendirmek gerekir. Gerçekten zor bir işi üzerine almıştır!?
PKK yandaşları, liberal solcular ve Cemaatçi paratonerleri partinin en
tutması

etkin görevlerinde

da bu görevini gereği gibi yapabilmek içindir!..

Başka bir açıdan bakıldığında Kılıçdaroğlu, Erdoğan ve Gül’den daha ağır suçludur!.. Bizleri
aldatan ve ihanet düzleminde oyalayarak, siyasi rakiplerimizle işbirliği içerisine giren
Kılıçdaroğlu’nun bizzat kendisidir!..

Amacı ve görevi; halk muhalefetini kontrol altında tutarak; hükümet karşıtı eylemleri en aza
indirmek olan Kılıçdaroğlu, görevi kapsamında; “Taksim Gezi Parkı Direnişçileri”nin tek
talebinin, AVM yapımı için kesilecekağaçların kurtarılması olduğunu söyleyerek, bu
şanlı direnişi sulandırmaya çalışmıştır!.. Kurumsal olarak bu gösterilere katılmayan Y-CHP
yönetimi, CHP tabanını engelleyemediği için, eylemlerin
ivmesi
düştükten
sonra,
direnişçiler için “Bizim Çapulcular” ifadesini kullanmak zorunda kalmıştır…
Y-CHP Ergenekon ve Balyoz tertiplerinin başından beri içerisindedir!?..

Kılıçdaroğlu, BOP’un hayata geçirilmesinde Abdullah Gül ve Recep Tayyip Erdoğan gibi bir
görevlidir! Kılıçdaroğlu, AKP’nin “Millet iradesi” diyerek ele geçirdiği devleti, Cumhuriyet’i
yıkmak için araç olarak kullanmasına “Darbelere karşıyız” aldatmacasıyla sessiz kalmıştır!..
CHP içerisine doldurulan ve Sabiha Gökçen gibi ulusal kahramanları bile, katil olarak
göstermek isteyen; Sebahat Akkiraz, Hüseyin Aygün, Sena Kaleli, Sezgin Tanrıkulu, Gülseren
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Onanç ve aynı kafa yapısındaki diğer Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı milletvekilleri, CHP’nin
geçmişini ve önderlerini sürekli karalamışlardır!.. Tutuklu iki milletvekili Mustafa Balbay ve
Mehmet Haberal‘ın Ergenekon tertibine “kurban” verilmesi ise ayrı bir tezgahtır!.. Belli ki bu
oyun, büyük tertip Ergenekon’un hedefinde, güya CHP’nin de olduğu görüntüsünü vermek için
kurgulanmıştır!..
“Millet iradesi” ile seçilmiş milletvekillerini hangi güç Meclis yerine hapiste tutabilir?..

Y-CHP, hiçbir zaman “Türkiye’de ‘Millet iradesi‘nden daha büyük bir güç var mıdır?”
sorusunu kamuoyunun gündemine taşımamıştır!.. Bu süreçte, Kılıçların Efendisinin bir başka
aldatmacası da “Ordu darbecilerden temizlensin” teranesi olmuştur!.. Bu nedenle, AKP “sivil
darbe”sinin başarıya ulaşmasındaki en büyük sorumluluk, Y-CHP yönetiminin üzerindedir!..
Şimdi döktükleri timsah gözyaşlarına aldanmamak gerekir… Ana gövdesi “ulusalcı” olan
CHP’nin, ele geçirilip emperyalizmin hizmetine sokulmasından sonra, parti içerisindeki
“ulusalcılar” küçük bir kanat olarak gösterilerek, tabanın başka arayışlara girmesi önlenmek
istenmektedir!..

İşte bu koşullar altında, 5 yıldan fazla bir süredir gerçek yurtseverler ve ulusal
kahramanlarımız hukuk dışı kanıtlarla, Silivri zindanında esir tutulmaktadır!.. Türkiye’nin
kurtuluşu öncelikle “adalet”in özgürleşmesi ile mümkün olabilecektir. Bu nedenle başlangıç
noktamız Silivri olmalıdır!.. “Silivri Hukuku”ndan kurtulduktan sonra, ilk kurtarılacak olan,
ülkemizi düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyeti kuran önderlerimizin partisi CHP’dir.
Ondan sonra, sıra ülkemizi
emperyalizmin işgalinden kurtarmaya gelecektir!..
Emperyalizmin ikinci kez denize dökülmesi ile birlikte, AKP’den de kurtulmuş olacağız!..

Bu Yüce Millet, eninde sonunda Milli Hükümet’ini kuracaktır!..

Bu nedenledir ki, yüzbinler, tarihe tanıklık etmek üzere, yönlerini Silivri’ye dönen otobüslere
koşmaktadır!..“Bu kutsal kavgada ben de vardım” diyebilmek onurunu taşımak için;
yurtseverler Silivri’ye bu nedenle akın ediyor!..
Halk hükmünü daha şimdiden verdi: “Suçlu olan tertipçilerdir” dedi!..
***
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ACILI HABER ÖZETLERİ!..
Türk Dil Kurumu, padişahımız efendimizin iradesine uygun olarak “darbe” sözcüğünün
anlamına “Demokratik yollardan hükümet istifa ettirme”yi de eklemiş… (1) 1 Böylece bir
kelimenin anlamı genişletilerek, “demokratik eylemler” de “suç” haline getirilmiş!.. Meclisi
toplayıp, AKP iktidarına karşı demokratik muhalefet etmeyi suç sayan yeni bir yasa
çıkartmaya gerek kalmadan, tüm muhalifleri “darbeci” olarak yaftalama olanağı elde edilmiş!..
Daha önce de “çapulcu” sözcüğünün anlamını değiştirerek, Başbakana duyulan tepkileri
yumuşatmaya çalışan TDK’nun, karşı devrimin hizmetinde, halkı aldatmakla görevli olduğu
ortaya çıkmış!.. Hak etmeden, sırf yandaş ve yalaka oldukları için böyle kurumlarının başına
getirilenlerin, çoğu zaman da kendiliklerinden işgüzarlıklar yaparak, ortamı baştaki “führerin”
faşist uygulamalarına hazır hale getirdikleri, tarih tekerrür eder gibi bir kez daha görüldü!..
***

2005 yılında ticari faaliyetlerini sona erdirmek zorunda kalan Başbakan Erdoğan ile ilgili
olarak, o günlerde gazetelere yansıyan haberler özetle şöyleydi: Başbakan Erdoğan’ın mal
beyanına göre, Ülker Grubu‘nun distribütörlüğünü yapan üç şirketteki hisselerinin değeri
anormal bir şekilde artış göstermiş! Erdoğan, AKP Genel Başkanı olduktan sonra, Ekim
2001′de verdiği mal beyanında, bu şirketlerdeki yüzde 12′lik hisselerinin toplam değerini
120 milyar lira olarak belirtmişti. Ticari bir “deha” olduğu anlaşılan Erdoğan, 3,5 yılda üç
şirketteki hisselerini 923 bin dolara satarak 12 kat gelir elde etmişti… (2) 2 Tüyü
bitmemiş yetimin hakkını korumak ve
gözetmekle görevli olduğuna inanılan Erdoğan’ın, ekonomik durumunun “bozuk” olması
nedeniyle, çocuklarını yakın arkadaşlarından aldığı burs yardımları ile ABD’de okuttuğu
biliniyordu! Bu duruma yüzde yüz inanan “iki kişiden biri”, asıl aşağıdaki haberi duyunca
afallayacak:
AKP iktidarı ile birlikte gıda sektörünün en büyüğü haline gelen Ülker Grubu, alışılmışın
dışında, kendi alanı dışına çıkarak, 2006 yılında Giz Ajans ve Soft Metal adlı iki şirketi

Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükümeti istifa
ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi.
http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.51f4c80cbfeae2.48430295
1

2

http://haber.gazetevatan.com/0/47925/2/ekonomi
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üzerinden Arnavutköy, Dursunköy-Karahalil mevkiinde; neredeyse ölü fiyatına, 3.630.300
metrekare arsa toplamış… Hükümet, 7 yıl sonra 3. havalimanı ile 3. köprünün bağlantı
yolunun bu bölgeden geçirilmesine karar vererek, dünyanın en büyük ikramiyesini Ülker
Grubu’na çıkartmış!.. Ülker, 326 milyon TL bedelle arsalarını TOKİ’ye devretti ve yaklaşık 250
milyon TL kara geçerek, 3. Köprü İhalesinin yapıldığı tarihten sadece bir gün önce iki
şirketini de kapattı... Yapılacak inşaatlardaki ortaklığı nedeniyle ise, elde edilecek toplam
kazancının 1 milyar doların üzerinde olduğu tahmin ediliyor… (3) 3
Yaklaşan seçimlerde,
şaşırmamak gerekir!..
***

makarna

ve

bulgur

yerine,

şekerli

Ülker

ürünleri

dağıtılırsa

Devletler ailesi içerisinde hızla itibar kaybeden AKP yönetimindeki Türkiye, sonunda
“İmam büyükelçiler” dönemini başlatarak, gizleme gereği duymadan terör örgütleri ile düşüp
kalkmaya başlamış!..
Bu dönem imamlara, imamlık dışında yaptırılmayan iş kalmamış!..

“Suriye’nin kuzeyinde Türkiye’ye dost ve kardeş bir yapı oluştu” diyen BDP Genel Başkanı
Selahattin
Demirtaş’tan
sonra,
Dışişleri
Bakanı
Ahmet
Davutoğlu
da:
“Suriye’deki bütün oluşumlar ve gruplar etnik ve dini ayırım gözetmeksizin Türkiye’nin
dostudur” diyerek, PKK’nın Suriye’deki uzantısı PYD ile El Nusra’yı dost ilan etmiş!..

PYD Eşbaşkanı Salih Müslim’in, Taraf gazetesine yaptığı açıklamalarından anlaşıldığına göre;
Kahire Büyükelçimiz Hüseyin Avni Botsalı‘nın daveti üzerine, Mayıs ayında Türk heyeti ile
PYD arasında “sınır güvenliği” konusunda bir görüşme gerçekleşmiş!.. Botsalı hakkında,
Müslüman kardeşler’in liderine kuryelik yaptığı iddiasıyla soruşturma da başlatılmış!..
Türkiye’ye davet edilen PKK’nın Suriye’deki kolu PYD’nin Eşbaşkanı Salih Müslim, Türk yetkililer
ile yaptığı görüşmelerden sonra şu açıklamayı yapmış: “AKP ile ‘özerklik’ konusunda
anlaştık”!..
***

Kılıçdaroğlu’nun “Analar ağlamasın edebiyatı” ile kamuoyuna yutturmaya çalıştığı ve daha
sonraki gelişmelerin bilgisi dışında yürütüldüğünü savunduğu “açılım süreci” ile, güya
PKK’ya silah bıraktırılacaktı. Yaşanan gelişmeler sonunda görüldü ki, PKK yönetimi tam aksine
daha fazla silahlanacağını ilan etmiş!.. KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık, süreçte
silahlı kanadın (HPG) olası bir savaşa karşı hazırlıklı olması ve kendini geliştirmesi
gerektiğini” söyleyerek, PKK’nın hiç bir zaman silah bırakmayacağını duyurdu!.. Bayık, “Eğer
önderliğin koşullarında bir değişiklik olmazsa, karakol, yol ve baraj yapımları
durdurulmazsa, çetelerin sayısının artırılmasından vaz geçilmezse, İmralı’da gerçekleşen
mutabakat çerçevesinde adımlar atılmazsa; biz, halkımız ve demokrasi güçleri bunları kabul
edemeyiz” diyerek tehditlerini sürdürdü!.. Ülke sınırları içerisinde “PKK Asiyiş”i yaşama
geçirdikten sonra, “Mali Örgüt”ünü de kurup, vergi toplamaya başlayan terör örgütü,şimdi de
kaymakamlıklara, kendi atadığı kaymakamlarını göndererek; “Bizden habersiz iş
yapmayacaksınız” diye talimatlar yağdırmaya başlamış!.. Duymayanlara duyurulur!..

***

Y-CHP’nin “analar ağlamasın genel müdürü” Bay Kemal, acaba bu duruma ne diyor?.. Hani

desteklediği bu süreçte, PKK silahlarını bırakıp çekilecekti, şehit cenazeleri gelmeyecekti,
şantiyeler basılıp işçiler kaçırılmayacaktı? Tam aksine çekilen PKK’lıların yerine daha fazla
genç dağlara çıktı. Örgüt ise hızla silahlanmaya devam ediyor!..
Seni ABD elçisi seni!.. Nasıl da kandırdın bizi!..
3

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/akp-ulkeri-ucurdu-tamami-h23530.html
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***
Öcalan’ın isteği üzerine; İran, Türkiye, Irak ve Suriye’deki Kürtlerin birliğini sağlamak
amacıyla Erbil’de toplanan Kürt Ulusal Kongresi, Suriye sınırındaki PYD bayrağını indirip,
“birliği” temsil eden bayrağı dikmiş!..
Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde baraj gölü altında kalacağı için yenilenen
karakola, Öcalan posteri ve BDP bayrağı asılmasından sonra, İl Başkanı Zübeyde Zümrüt, bundan
böyle karakol açılmasına izin verilmeyeceğini açıklamış!.. İmralı’ya giden BDP heyeti de
Öcalan’ın basın buluşması yapmak istediğini ve “Taraflar süreci zora sokacak
açıklamalardan kaçınmalıdır” şeklindeki isteklerini açıklamış… Terör örgütü PKK’ya karşı
Türkiye Cumhuriyeti Devletinin “taraf” haline getirilmesi, hiçbir kesimde tuhaf karşılanmıyor
artık!..
PKK yöneticilerinden Sabri Ok, “Çözüm süreci tek ayakla gidiyor ve bu olacak iş
değil. Sabrımızın bir sınırı var” diyerek hükümeti tehdit ettikten sonra, “Kürtlerin
topraklarında kendi kendini yönetme hakkının olduğunu” söylemiş!.. Tayyip Erdoğan ise,
Gezi eylemlerinde, polislerin “çok sabırlı” davrandığını söyleyerek, “sabır” konusunda Sabri
Oka’a “sabırlı” bir yanıt vermiş!..
Bu arada PYD’yi İstanbul’da ağırlayan AKP Hükümeti, Özgür Suriye Ordusu’na bağlı farklı
gruplardan 70 elebaşını da (komutan) Gaziantep’te ağırlamış…
***

“BM Keyfi Tutuklamalar Çalışma Grubu”, Türkiye’nin Balyoz Davası’nda; keyfi tutuklama,
adil yargılama ve savunma hakkına dair üç maddeyi ihlal ettiğini karara bağlamış!.. Yargı öyle
bir hale getirildi ki, “Gezi Direnişi” nedeniyle gözaltına alınan gençler, doğumlarından önce
lağvedilen örgüte üyelikle suçlanmaya başlanmış!..
***

Böylesine önemli gelişmeler yaşanırken, ana muhalefet partisi Y-CHP, nedense halkın
dikkatini gündemin en geri sıralarındaki konulara çekmek için çırpınıyor! Y-CHP, bu gelişmeler
yaşanırken, “Tüm Dünyanın Nükleer Silahlardan Arınması Gerektiğine İnanıyoruz”
bildirisini yayımlamış!.. Bildiride; 9 ülkenin tahmini olarak 19 bin nükleer silahı bulunduğunu ve
bunların 2 bin tanesinin her an ateşlenebilir durumda tutulduğunu söyleyerek, insanlığı
uyarmışmış!..
Yeni CHP, CHP’yi ABD’nin Türkiye temsilciliği haline getirdikten sonra, şimdi de Amerika’da
yaşayan 500 binden fazla Türk’ün, Türkiye ile “bağlarını güçlü kılmak” ve Washington’daki
gelişmeleri daha yakından izleyebilmek amacıyla, ABD’de bir temsilcilik açmaya karar vermiş!..

Genel Başkan Yardımcısı Loğoğlu ise, TBMM’nde yaptığı basın açıklamasında; “Suriye’deki
gelişmelerin en önemli etkilerinden birinin, Türkiye’de halen içeriğini bilmedikleri çözüm
sürecini sekteye uğratabilecek bir gelişme olduğunu, ama Türkiye’nin de bu çözüm sürecinde
elini çabuk tutması gerektiğini” söyleyerek, dolaylı olarak Y-CHP’nin sürecin içerisinde
olduğunu itiraf etmiş. Böylece, Kılıçdaroğlu’nun “süreç hakkında bilgimiz yok” şeklindeki
beyanları yalanlamış oldu! İçeriği bilinmeyen bir süreçte, Türkiye’nin elini çabuk tutmasını
istemek CHP’nin işi olamayacağına göre, Y-CHP’nin işin içerisinde olduğu bellidir!.. Bu
konularda Y-CHP’nin gerçek yüzünü, PKK’nın “açılım”
çerçevesinde
çıkartılmasını
istediği yasaların derhal
çıkartılması
için Meclisin toplanmasını isteyen gölge genel
başkan Sezgin Tanrıkulu‘nun tutumundan öğrenmek

daha isabetlidir!.. Hiç değilse o yalan söylemiyor! Bay Kemal’in artık ciddiye alınacak bir
yanı kalmamış!.. Genel başkanlığa Tanrıkulu daha çok yakışıyor!..
Değişik dini cemaatlerin temsilcileri ve ilahiyatçılarla iftar yemeğinde buluşan Bay Kemal,
CHP’nin karşı çıkacağı gerekçesiyle, kuran kursu öğrencilerine paso verilmemesine: “Kuran
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kursu öğrencisi öğrenci değil mi? Tabii ki pasosu olacak. Başvuruyu biz yapalım” diyerek,
aklınca bir çözüm getirmiş!.. AKP’nin puan kaybetme endişesi ile yapmaktan çekindiği
bütün işlerin önünü görev gereği hep Kılıçdaroğlu açıyor!.. Paso işinde fena halde duvara
toslamış!..
***

Tüm bu rezillikleri halkın gözünden kaçırmak için, iktidar ve muhalefet adeta el birliği ile
gündemi değiştiriyor… Hamilelerin sokağa çıkmasını “terbiyesizlik” olarak nitelendiren,
sözüm ona “tasavvuf düşünürü” Ömer Tuğrul İnançer adlı zevzeğin tekini, AKP hükümeti bu
nedenle Devletin televizyonlarında konuşturuyorlar… (4) 4
***

4

https://eksisozluk.com/omer-tugrul-inancer–954039
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“PKK ASAYİŞ”!..
“Kendi iktidarında” 26 liralık benzini 100 lira ödeyerek satın alabilen “iki kişiden biri”,
Suriye

sınırımızda Resulayn İlçesin’deki binalara PKK bayrağı çekilmesi ile şaşkınlık üzerine
şaşkınlık yaşadı!.. İşini gücünü bırakıp, Suriye’deki rejimi değiştirmek için tam gün mesai yapan
AKP hükümeti, Esat’ın karşısında ağır bir yenilgi aldı!.. Yenilgiyi ilk ilan eden ABD’nin
Genelkurmaybaşkanı idi… Başbakan Erdoğan, “Gezi Direnişi” ile başlayıp yurt geneline yayılan
muhalefet hareketi karşısındaki acıklı durumunu, Suriye’deki olayları abartılı ve yanlı bir
şekilde aktararak gizlemeyeçalışıyor. Hükümet, hızla altından kayan tabanını yerinde
tutabilmek için yapay düşmanlık yaratmaktan medet umuyor. “Palalı” gençlik ile istediği
sonucu alamayan Erdoğan, şimdi de tencere ve tava çalarak hükümeti protesto edenler
hakkında dava açılmasını istiyor… Savaş diline sarılan Erdoğan’ı, iktidardan düşmenin
korkusu sardı!.. O bakımdan sınırlarımızda yaşanan olayları, doğru bir şekilde hükümetin
kontrolündeki basın-yayın organlarından izleme olanağımız kalmadı… Bu nedenle olup biteni,
bundan böyle dışarıdan öğreneceğiz..

ABD Genelkurmay Başkanı Org. MartinDempsey‘in “Esat kazanıyor mu?” sorusuna, “Şu anda
akıntı Esat’tan yana” yanıtını vermesi, kazanan tarafın Esat yönetimi olduğunu ortaya
koydu… Dempsey’in yardımcısı James Winnefeld de Senatör McCain’in sorusu üzerine;
“Ülkenin orta ve batısında akıntı Esat’ın tarafına geçti, kuzey çok kırılgan ve dayanmaya
çalışıyor” diyerek Dempsey’i teyit etti… Esat’ın bir yıl önce Kürtlere terkederek çekildiği
Kuzey Suriye’de PKK’nın Suriye’deki kolu olarak kabul edilen Demokratik Birlik partisi (PYD),
“özerklik” ilan etmeye hazırlanıyor!.. Türkiye’nin desteklediği El Nusra (El Kaide) gibi İslamcı
gruplardan bölgeyi temizlemeye çalışan PYD’nin lideri SalihMüslim, BBC’ye yaptığı
açıklamada; İslamcı grupların Türkiye sınırından Suriye’ye geçiş yaptığını belirterek, “Türk
ordusu ile karşı karşıya gelmek istemiyoruz” diyerek Erdoğan’ı uyarıyor… Aynı şekilde
terör örgütü PKK’nın Başkanlık Konseyi de yaptığı açıklama ile tehditlerini sürdürüyor…
Çözüm sürecinin 2. aşamasının 1 Haziran’da başladığını, buna karşın AKP hükümetinin hiçbir
adım atmadığını belirten Başkanlık Konseyi, “ 4. aşama eylemleri” için Kandil’in talimatı ile
kurulan “PKKAsayiş”i devreye soktu!..
Bilindiği gibi Başbakan Erdoğan, PKK militanlarının ancak yüzde 15-20′sinin sınırdan çıktığını,
312

bu nedenle sürecin 2. aşamasına geçilemediğini savunuyordu!.. Bu resmi açıklamadan sonra,
“PKKA sayiş”Cizre, Diyarbakır ve Van’da yol kesip kimlik kontrolleri yapmaya başladı…
Sürecin birinci aşaması henüz bitmeden, Van’ın Gevaş İlçesinde geçen yıl ölen bir terörist için
düzenlenen cenaze törenine, ellerinde otomatiktüfek ve bellerinde bombalar bulunan PKK’lı
teröristler de katıldı… Bu arada Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde güvenlik güçleri ile
giriştikleri çatışmalarda hayatını kaybeden 170 PKK’lı için Diyarbakır’ın Lice İlçesine bağlı
Yolaçtı Köyü’nde yapılan “PKK Şehitliği” törenle açıldı!.. Törene katılmak üzere yola çıkan ve
aralarında BDP Milletvekili Nursel Aydoğan ile İl Başkanı Zübeyde Zümrüt’ün de bulunduğu
BDP’lileri; Diyarbakır’da polis, Lice yolu üzerinde asker ve Kayacık Köyü yakınlarında yüzleri
kapalı “KCK Asayiş Grubu” militanları kimlik kontrolü yaptı!.. Tören sırasında, çevrede silahlı
PKK militanlarının önlem aldığı da görüldü!..

İçerideki gelişmeler bu yönde iken, Türkiye’nin, PYD’ye yönelik tutumu nedeniyle
“çözümsüreci”nin kritik bir aşamaya geldiğini belirten PKK’nın Başkanlık Konseyi de “Biz
hareket olarak son kez AKP hükümetini uyarıyoruz” dedi..

AKP hükümetini uyaran uyarana!..

Dışişleri Bakanı Davutoğlu, sınıra PKK bayrağı dikilmesini “Muhaliflerin askeri kanadı Özgür
Suriye Ordusu’nun Halep yakınlarında Esat güçlerine karşı mücadele verdiği için PYD’nin
meydanı boş bulduğu”na bağladı!… Başbakan’ın Başdanışması ve en yakın adamı Yalçın
Akdoğan ise, “Bu bizim iç güvenlik meselesidir, orada bir oldu bittiye göz yummayız” diyerek,
iç kamuoyuna mesaj vermeyi uygun buldu!.. AKP’nin Mayıs ayında PYD ile Kahire’de “sınır
güvenliği”ni görüştüğü, eş başkan Salih Müslim tarafından Taraf gazetesine açıklanmıştı…
Ayrıca; insani yardım nasıl
gidecek, Özgür Suriye Ordusu ile ilişkiler nasıl olacak konularının da konuşulduğu ortaya çıktı.
AKP hükümeti komşu devletleri bıraktı, terör örgütleri ile iş bitiriyor!..

Ne var ki, tüm bu gelişmeler Büyük Ortadoğu Projesi‘ne uygun olarak yürüyor. Suriye’nin
kuzeyinde “özerklik” ilan edilmek istenmesi, nihai hedefi; Başkenti Diyarbakır olan “Büyük
Kürdistan” hedefinden bağımsız düşünülemez… Dolayısıyla Davutoğlu ve Akdoğan’ın
sözlerinin bir kıymeti harbiyesi olamaz!.. Bu noktadan itibaren “PKK’nın Asayiş” birliklerine
törenle diploma verilmesini duyamayan hükümetin, sözcüleri de tümüyle inandırıcılıklarını
kaybetmişlerdir… Artık ülkemizde yönetim zaafiyeti veya boşluğu değil, yönetimsizlik
tartışılmaya başlandı!.. PKK kendi yolunda emin adımlarla yürüyor, önüne çıkacak engelleri de
AKP hükümeti ile aşacağından emin gibi. PKK, Dokuzuncu genel kurulda büyük şehirlere göç
eden Kürtlere “geri dönün” çağrısı yaparken, Şeyh Sait ayaklanması ile ilgili uluslararası
soykırım çalışması yapacağını da duyurmuş!.. (1) 1
Türk halkının, işbirlikçi AKP iktidarına karşı başlattığı muhalefet hareketine karşı,
Başbakan’ın takındığı tutum ile siyasi geleceğini bağlamış olduğu Esat rejimi için söyledikleri
oldukça ilginçtir ve dikkat çekicidir! Başbakan, 2 aydır biber gazı ve tazyikli su altında
“hükümet istifa” diye bağıran milyonları dinlemeyip “terörist” ilan edebiliyor ama Bitlis’in
Güroymak İlçesi İlköğretim öğrencilerinin oluşturduğu Doğu Yorum Medeniyet Korusu’nu
dinlemeye gidebiliyor!.. Erdoğan, buradaki konuşmasında:”Biz Suriye’deki rejime şu veya bu
mezhepten olduğu için karşı çıkmıyoruz, her kesimden halkına açıkça zulmettiği için karşı
çıkıyoruz. Şu ana kadar 100 bin insan öldü, hala öldürmeye devam ediyor bu rejim. Ben
bu rejime katil demeyecek miyim?” demiş…
En demokratik haklarından biri olan, toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını kullanan “Gezi
Parkı” direnişçilerini, “darbeye teşebbüs etmek” ve “Halkı Türkiye Cumhuriyeti aleyhine
isyana teşvik etmek, cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan
kaldırmaya teşebbüsetmek” gibi en ağır ve akla ziyan suçlarla suçlayarak zulmeden, Erdoğan’ın
savcıları değil mi? Bu haklı gösterilerde 5 gencimizi haksız yere öldüren ve 13′ünün de
gözlerini kör eden polisleri, “destan yazmakla” överek, sırtlarını sıvazlayan ve 24 maaş
1

http://www.odatv.com/n.php?n=pkkdan-sok-karar-1007131200
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ikramiye ile ödüllendiren bu ülkenin Başbakanı değil mi?.. Erdoğan, Esat’a katil deme hakkını
kendinde görecek ama kimse ona bir şey söylemeyecek, öyle mi?.. Suriye’de 100 bin kişinin
ölümüne çok üzülen Erdoğan; Irak’da bir buçuk milyon Müslüman’ın öldürülmesini hiç
duymadı mı? Sudan’da yüzbinleri katleden bir lideri kırmızı halı sererek, aynı Erdoğan
karşılamadı mı? Elinden ödül aldığı Libya Devlet Başkanı Kaddafi’nin ve 300 bin Libyalı’nın
öldürülmesine NATO işidir diye katılmadı mı?..
Türk halkını 11 yıldır aldatan bir hükümet gidicidir!.. Boşuna bölücü dil kullanıp da halkı
birbirine düşman etmeyin!..
Zulüm, ölüm, gözyaşı, yoksulluk, yolsuzluk ve baskı; adeta AKP’yle özdeşleşmiştir!.. Boşuna
debelenmeyin!.. Battıkça daha derine batıyorsunuz!… Artık yeter çekilin!..
***
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AKP DARBESİ!..
Anayasa Mahkemesinin kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını bağlar. Anayasamızın
amir hükmü böyle diyor. 1 “Ergenekon Mahkemesi” bu tartışmasız hükmü tanımıyor! Ülkemizin
yetişmiş bütün hukukçuları, Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra, tutukluluğun 5 yılı
geçemeyeceği hususunda hemfikirler. Başka bir deyişle, tutukluluğu 5 yılı aşan bütün
tutukluların, derhal serbestbırakılması gerekiyor…
Kör olan “adalet” şimdi de sağırları oynuyor!

Anayasa Mahkemesinin bu konu ile ilgili kararı aslında bir tür önlem sayılır…

Tutukluluğun 10 yıla kadar uzayabilmesine olanak sağlayan Ceza Muhakemesi Kanununun
252. maddesinin 2. fıkrası idi. 2 Anayasa Mahkemesi, CHP’nin başvurusu üzerine 3. Yargı
Paketi olarak bilinen 2 Temmuz 2012 günlü, 6352 sayılı (Yargı Hizmetlerinin Etkinleştirilmesi
Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Basın Yayın Yoluyla İşlenen Suçlara İlişkin
Dava ve Cezaların Ertelenmesi Hakkında) Kanunu’nu görüştü. Kanunun ismi bile bir tuhaf!
Yüksek Mahkeme, “ölçüsüz ve uzun” olduğu için 3713 sayılı Kanun’un başlığı ile birlikte
değiştirilen 10. maddesinin; ilgili hükmünün (4. fıkrasının) iptaline karar verdi…
Belli ki, bu çağ dışı hükümden beklenen yarar elde edildi!.. İptal edilen fıkra şöyleydi:

“Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci maddeleri hariç olmak üzere,
Anayasa m. 138 fıkra son: “Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak
zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların
yerine getirilmesini geciktiremez.”
1

CMK Madde 252.“250 nci madde kapsamına giren suçlarla ilgili davalara ait duruşmalarda aşağıdaki hükümler
uygulanır:
250 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen suçlar bakımından, Kanunda öngörülen
tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır.”
Birinci fıkranın (c ) bendinde öngörülen suçlar şunlardır: 4.Bölüm: (Devletin Güvenliğine Karşı Suçlar)
m.302-308
Bölüm: (Anayasal Düzene ve Bu Düzenin işleyişine Karşı Suçlar) m.309-306
Bölüm:( Milli Savunmaya Karşı Suçlar) m.317-325
Bölüm: (Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk) m.326-343 (305,318,319,323,324,325,332 hariç)
2

315

İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda,
Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır.” 3 Bunun adı
çoklu hukuk sistemidir aslında. Bir tür vergiyi vatandaşlara farklı uygulama gibi yani…

Anayasa Mahkemesinin son kararı ile mevzuatımızdan bir kepazelik daha çıkartıldı. Hiçbir
mahkeme, olmayan bir hükme dayanarak tutukluluğu sürdüremez artık! Sürdürürse ona da
mahkeme denemez! Çünkü Anayasaya aykırılığı tespit edilen bir maddenin yürürlükte
olması, hukuken hiçbir sonuç doğuramaz!.. Dolayısıyla bu maddeye dayanarak tutukluluğu 10
yıla kadar sürdürmek yasal ve olanaklı değildir!..
Hukuk dışı bir duruma sığınan iktidar olabilir mi?.. Oluyor işte… Bu konudaki tartışma,
abesle
iştigaldir ve bir an önce bitirilmelidir!..

Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) 252. maddesi yürürlükteyken, maddenin 2. fıkrasına
göre; “250 nci maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde öngörülen suçlar 4 bakımından, Kanunda
öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak uygulanır” hükmü mevcuttu… Ne var ki, CMK’nun
250, 251 ve 252. maddeleri 5.7.2012 tarih ve 28344 sayılı R.G.’de yayımlanan 2.7.2012 tarih ve
6352 Sayılı Kanunun 105/6. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırıldı…

Bu hüküm olduğu gibi Terörle Mücadele Kanunu’nun 10. maddesine aktarılarak, acaba
neden korunmuştur?..

Hükümetin anlayışına göre, Terörle 5 Mücadele Kanunu’nun (TMK) 10. maddesinin 4. fıkrası
hükmüne dayanılarak, bir süre daha tutuklama süresinin iki kat olarak uygulanmasına
devam edilmesinde yarar umuldu!.. Türk halkının gözünün içerisine baka baka bu iğrenç
uygulamaya devam edildi… Bu şekilde iktidarın keyfi davranışının faturası, Türk Milleti adına
“Ergenekon Davası” ile “Balyoz Davası” tutuklularına ödetildi… Yurtseverler, bizim adımıza bu
faturayı hala da ödemeye devam ediyor. Bu yolda ölenleri saygıyla anmak, kalanların önünde
eğilmek, yurttaşlık borcumuzdur biline!..

Malumunuz olduğu üzere, Yargıtay, CMK’nun 102. maddenin 2. fıkrasında belirtilen ağır
ceza mahkemesinin görev alanına giren suçlar için azami 2+1 = 3 yıl olması gereken tutuklu
kalma süresini, hatalı bir kararla, 2+3 yıl olarak yorumlayıp, 5 yıl olarak belirlemiştir… Bu karar
asla hukuki değildir!.. Zira uzatma süresinin asıl süreden daha uzun olduğu bir uygulama,
dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Ayrıca yasalarımızı uydurmaya çalıştığımız Avrupa
müktesebatında da bu kadar uzun bir tutukluluk mevcut değildir… Dolayısıyla
Yargıtay’ımızın bu noktada karşı devrime alet olduğunu söyleyebiliriz!.. Zaten ülkemizde, karşı
devrim yargı eliyle yürütülmüştür!..

TMK’nın 10. maddesinin 4. fıkrasında: “Türk Ceza Kanununun 305, 318, 319, 323, 324, 325 ve 332 nci
maddeleri hariç olmak üzere, İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde
tanımlanan suçlarda, Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülen tutuklama süresi iki kat olarak
uygulanır.”
3

Terörle Mücadele Kanununun 1. maddesinde, “Terör; cebir ve şiddet kullanarak; baskı, korkutma,
yıldırma, sindirme veya tehdit yöntemlerinden biriyle, Anayasada belirtilen Cumhuriyetin niteliklerini,
siyasî, hukukî, sosyal, laik, ekonomik düzeni değiştirmek, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez
bütünlüğünü bozmak, Türk Devletinin ve Cumhuriyetin varlığını tehlikeye düşürmek, Devlet
otoritesini zaafa uğratmak veya yıkmak veya ele geçirmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek,
Devletin iç ve dış güvenliğini, kamu düzenini veya genel sağlığı bozmak amacıyla bir örgüte mensup kişi
veya kişiler tarafından girişilecek her türlü suç teşkil eden eylemlerdir.”şeklinde tanımlanmıştır.
4

İster örgüt kapsamında olsun, ister olmasın CMK 250. maddenin (c) bendinde belirtilen; (305, 318,
319, 323, 324, 325 ve 332 nci Maddeler hariç) İkinci Kitap Dördüncü Kısmın Dört, Beş, Altı ve Yedinci
Bölümünde tanımlanan suçların “özel görevli ağır ceza mahkemeleri”nde yargılanacağı hüküm
altına alınmıştır.
5
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Yargıtay’ın çağdışı yorumunun esas alınması ile; TCK’nun, İkinci Kitap, Dördüncü Kısmın
Dört, Beş, Altı ve Yedinci Bölümünde tanımlanan suçlarda azami tutukluluk süresi; 5 yılın 2 katı
yani, 10 yıl olarak uygulanmaya başlanmıştır!.. AKP zulmüne “yargı” tarafından verilen vize
ile bu işler yapılmıştır!.. Unutmayalım ki, bütün bu işler; AKP’nin yargıyı ele geçirmesi ve
halkın aldatılması sonucu “Anayasa Referandumu”na “evet” denilmesiyle gerçekleştirilmiştir!..

AKP iktidarının, Ceza Usul Kanunu’nda yaptığı basit gibi gözüken birkaç değişikliğe,
Yargıtay’ın hatalı yorumu da eklendiğinde, hükümete muhalif olanları 10 yıl içeride tutma
olanağı kolayca elde edilmiştir… Yargılamaların 10 yıl sürdürülüp sürdürülemeyeceği hususu,
darbecilerin ikincil bir problem olarak karşılarına gelmiştir. Bunun için ana davayı, ilgili ilgisiz
pek çok davayı birleşterek, okumak için bir insanınömrünün yetemeyeceği sayfa sayısına
ulaştırdılar!.. Acı olan halkın yanında olması gereken güçlerin; “Yargı gereğini yapar”,
“Yargılamaların
sonucu
beklensin”
anlamına gelen sözler ile bu sürecin
meşrugösterilmesine verdikleri katkıdır!.. Darbecilerden daha ağır suç işleyenler, işte bu şekilde
halkı oyalayan ve aldatanlardır!..
Yaratılan bu karanlık ortamda, darbeciler için geriye bir tek iş kalıyordu. O da tutuklular ile
yakınlarının, “adalet” konusundaki yakınmalarını bloke etmekti. Hükümet ve işbirlikçileri
aleyhine oluşacak kamuoyu ile baş etmek ise, hiç de zor değildi. Bunun için medyayı ele
geçirmek yeterliydi ve o da kısa süre içerisinde ele geçirildi. Bir tek Aydınlık ve Ulusal kanal
doğru haber veriyordu. Birkaç yüz tutuklu yakınının, kısıtlı olanakları ile ele geçirilmiş medya
karşısında oluşturabilecekleri kamuoyu ise ne kadar etkili olabilirdi?.. Kaldı ki, ana muhalefet
de her bulduğu fırsatta “darbelere karşı olduğunu” söyleyerek, özel görevli mahkemelerin
tutukladığı yurtseverleri, dolaylı yoldan “darbeci” olarak yaftalıyordu!.. Kısaca “darbelere
karşı” bir şeyler yapılıyormuş izlenimi verilerek, asıl darbe yapılıyordu!.. AKP’nin bu
darbesine karşı direnç gösterecek örgütlü ve örgütsüz kesimleri oyalayıp, kontrol altında
tutmak görevi Y-CHP ile MHP’ye verilmişti. Allah var, her ikisi de görevlerini layıkıyla yerine
getirdiler!.. Kutlamak gerekir!..

ABD ile açıkça işbirliği yapan “Milli Görüş” ve “Cemaat” ortaklığı, iktidarı ele geçirdikten kısa
süre sonra, yargıyı da ele geçirmiş ve yukarıda açıklandığı gibi karşıdevrimi bir aracı gibi
kullanmaya başlamıştır. İşte bu şekilde Cumhuriyet’e karşı -kansız- bir darbe
gerçekleştirilmiştir!.. Darbeciler ve işbirlikçileri, gözümüzü boyamak için ağız birliği
etmişcesine, Mısır’da darbe yapıldığını söyleyerek, bizde yapılan darbeyi gizlemeye
çalışmaktadırlar. Cumhuriyeti korumakla görevli devlet kuruluşlarının darbecilerin eline
geçmesi ve bir korku imparatorluğunun kurulması ile pek çok aydın ve yurtsever sesini
çıkartamaz duruma düşürülmüştür!..
Şimdi iktidarın açık ve gizli ortakları birbirlerine düştüler!..

Biz onların iç kavgası ile değil, başımıza ördükleri çorapla ilgilenmeliyiz!..

Sağır Sultanların da duyduğu gibi, Cumhuriyet’e karşı darbe yapan aktörlerin, üzerinde
anlaştıkları plan,Büyük Ortadoğu Projesi‘dir (BOP). Ülkemizin parçalanmasını da öngören
bu proje, sahipleri tarafından hiçbir zaman gizlenmemiş, aksine eşbaşkanları tarafından,
defalarca övünç vesilesi olarak kamuoyuna açıklanmıştır. Aynı şekilde, baş patronları da ABD
de 23 ülkenin sınırlarının değiştirileceğini ve yönetimlerinin yıkılacağını, Dışişleri Bakanları
aracılığı ile bütün dünyaya meydan okurcasına açıklamıştır!..

Bu hain tertip, AKP iktidarı eliyle uygulamaya konulmuş olup, karşı devrimin döşenen her
taşında,Sorosçu Y-CHP ile MHP’nin de anlamlı bir katkısı vardır!..

Muhalefetin bu yaşananlardan sonra, hala AKP ile Anayasa yapmak istemesinin bir nedeni
vardır? Halkın gözünde meşruiyetini iyice yitiren AKP’yi, yeni anayasanın mimarı olarak
parlatmak, muhalefetin ne işine yarayabilir?! AKP’nin başarı hanesine yazılacağı kesin olan bu
girişim için, Kılıçdaroğlu’nun yerlerde sürünmesini artık anlamak mümkündür!.. Adi bir kaset
operasyonu ile CHP Genel Başkanlığı’na getirilmenin diyetini ödüyor, verilen görevi yerine
getiriyor!..
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Suriye, Irak ve İran’ı da içerisine alan BOP, beklenmedik bir şekilde Suriye’deki direnişle
karşılaşınca sekteye uğradı. Rejimleri yıkılan ülkeler için dayatılan “Ilımlı İslam” rejimi de
Mısır örneği ile ortaya çıktığı gibi ABD’ye beklediği sonucu vermedi!..

Bu arada, hiç beklenmedik bir şekilde, “Gezi Parkı Direnişi” ile Türkiye’de başlayan halk
hareketi; muhalefetin ihanetine rağmen, işbirlikçi AKP hükümetinin temellerini sarsmaya
başladı. Daha geniş yığınların karşısına dikileceğini anlayan hükümet, darbeyi gerçekleştirirken
kullandığı ve artık ihtiyaç duymadığı “tutuklama” aracını, ortadan kaldırarak, makul bir ölçü
içerisine almakta sakınca görmedi. Aslında Anayasa Mahkemesi’nin son kararını, bu
gelişmelere karşı alınmış bir önlem olarak görmek, yanlış değildir…
Bu düşüncelerle, öncelikle karşı devrimin bir diğer aracı olan “özel görevli ağır ceza
mahkemeleri”nin, kurulmasına dayanak teşkil eden CMK’nun 250, 251 ve 252. maddeleri
yürürlükten kaldırılmıştır. Bu şekilde, 252. maddenin 2. fıkrası ile hüküm altına alınan
tutuklulukta güya “iki kat” uygulamasına son verilerek, hükümet sureti haktan
gösterilecekti. Ama olmadı, çünkü devlet içerisinde, adı “Ergenekon Mahkemesi” olan ikinci
bir hükümet vardı. İkinci hükümet de artık iktidara taliptir. Bu nedenle iki ortak da, yeni
koalisyon ortakları arayışındadır. Kılıçdaroğlu’nun iktidar olma hırsı yok. Bu konuda kadrosu
da bulunmuyor. O ikinci sınıf pavyon konsomatrisi gibi, her çağıranın masasına oturmaktadır…

Anayasa Uzlaşma Komisyonu Masasına oturma ile Cemaat ile flört bu kapsamda
değerlendirilmelidir!..

Gerçekte birbirlerini yıpratmak amacı ile bilek güreşi yapan iktidarın güçlü ortakları, kendi
yarattıkları yargı canavarının kurbanı olmak üzeredir!..
Sürecin böyle devam edeceği kesin gibidir. Pek yakında, sıranın diğer ağır cezalık suçlar için hatalı

olarak uygulanan 2+3 = 5 yıllık azami tutuklama süresine geleceğini de söyleyebiliriz. Bir
yargı yorumu (İçtihatları Birleştirme Ceza Genel Kurul Kararı) ile azami tutukluluğun 2+1= 3
yıl olarak uygulanmasını olası bir af yasasından önce görebiliriz!.. Bunların tümü halkı
aldatmak amacıyla yapılacak olan göz boyamalarıdır!..
Daha önceleri, Ceza Muhakemesi Usulü Kanunu’nda belirsiz olan tutukluluk süresi, “uyum
yasaları” çerçevesinde belirli hale getirilirken, yürürlük tarihi de ileri bir tarihe atılarak,
mevcut tutuklular için haksız bir uygulama daha yapıldığını unutmayalım… AKP kurmaylarının
bu konudaki şeytanca düşüncelerini o tarihlerde tahmin etmiş ve dilim döndüğü kadarıyla
anlatmaya çalışmıştım…(6) 6

İşte bu gelişmeler, ceza usul kanunlarında basit gibi gözüken değişiklikler yapılmak
suretiyle, faşizmin nasıl getirilebileceğinin çarpıcı örneklerdir… Askeri darbe yapmakla elde
edilen sonuçların neredeyse tamamı, bu yöntemlerle de elde edilebilmektedir!.. O nedenle
11 yıldır yaşadığımız gelişmelere, “AKP Darbesi” demekte bir yanlışlık yoktur!..
***

6
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“DAĞILIN LAN!.. DAĞILIN, DAĞILIN!…”
ABD ve AB Mısır Devrimi ile ilgili olarak “darbe” diyemediler, devrim de demediler. “Darbe”
sözcüğünü Y-CHP’nin genel müdürü Kılıçdaroğlu ile Başbakan Erdoğan’a dedirttiler!..
Kılıçdaroğlu, üstüne vazifeymiş gibi, yanına kurmaylarını da alarak alelacele: Askeri
darbelerin hiçbir zaman kabul edilemeyeceğini belirterek, direnişçi gençleri “bizim
çapulcular” deyip gecikmeli olarak sahiplenirken, Mısır Devrimi’ni de “darbe” olarak
yaftalayıverdi!..
Böylece Müslüman Kardeşler‘e
Kılıçdaroğlu’ndan geldi!..

ve

onların

lideri

Mursi’ye

en

anlamlı

destek

Kılıçdaroğlu, ABD’nin destekleyip yönettiği “Arap Baharı” eylemleri sonucu yönetimden
uzaklaştırılan Mübarek için acaba ne demişti? Bu çapsız adam hatırladığımız kadarıyla o
hareket için hiçbir zaman “darbe” dememiştir!..

Mursi‘yi koşulsuz destekleyen Katar bile, ilk açıklamasından hızlı bir dönüşle, devrimi
destekleyenlerin yanında yerini aldı. Mursi’nin yanında kala kala bir Tunus, bir de Türkiye
kaldı!.. Bir de bizim zavallı kukla genel müdür Kemal Bey tabi!..
“Arap Baharı” mı devrimdi, yoksa Tahrir’le başlayıp Mursi’yi deviren hareket mi “darbe”dir?

Ters yüz edilmiş bu sorunun yanıtını, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu için vermek gerekiyor.
Ama ondan önce, CHP’nin 6 okundan biri olan “Devrimcilik” ilkesinin ne anlama geldiğini
hatırlatalım. CHP Programına göre; devrimcilik: Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarak
başlattığı, çağdaş medeniyeti hedefleyen kökten değişim sürecinin devam ettirilmesidir. 1
“CHP’nin devrimciliği, kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurarak başlattığı
çağdaş medeniyeti hedefleyen kökten değişim sürecinin devam ettirilmesidir, çağı
paylaşmadır, geleceğe atılımdır. Bu anlayışla, CHP, halkla birlikte, halktan güç ve yetki alarak,
demokratik hukuk devleti kurallarına vebarışçı yöntemlere bağlı kalarak devrimciliği sürdürür.
1

CHP’nin devrimciliği;

Çağdaş düşüncelere açılarak yenilikleri kavrayıp benimsemek; bunu süreklilik içinde bir yaşam ve
yönetim biçimine dönüştürmektir. Kuralları ve kendini sorgulayarak, daha iyiye ve doğruya
ulaşmanın yollarını açmak, bu çerçevede gelişimin yöntem ve araçlarını oluşturmaktır. Özü itibariyle
gençliğin enerjisini ve dinamizmini değişimin itici gücüne dönüştürmek, gençliğin değişim ve
yenilik vizyonunu topluma aşılamaktır.” (CHP Programı, Syf 16-17)
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Büyük devrimci Atatürk, kendi devrimini, Türk Milletini geri bırakmış olan kurumları
yıkarak, yerlerine çağdaş olan yenilerini koymak olarak tanımlamıştır. 2 Ulu Önderimiz
Mustafa Kemal Atatürk, devrimin gerçekleşmesinde, gerekirse zor kullanılmasını da
öngörmektedir…3
Atatürk’ün koltuğunda oturan biri, onun düşüncelerine ve partinin kurultayca onaylanmış
Programına aykırı söylemlerin içerisinde olamaz, CHP*** Genel Başkanı, Erdoğan’ın ağzı ile
konuşamaz!..

Kim ne derse desin, 30 Haziran’da Tahrir Meydanı’nı dolduran milyonlar, devrim yapmıştır.
Meşruiyetini kaybetmiş bir iktidara karşı, halkın direnişini, halkın ordusu bastıramaz!
Meşruiyetini kaybeden iktidarın, halka karşı, orduya vereceği “vur” emri hiç bir şekilde kabul
edilemez ve yerine getirilemez. Konusu suç teşkil eden böyle bir emri yerine getirenler de suçlu
olurlar!.. Bu nedenle, Mısır ordusu yapması gerekeni yapmıştır. Halkın ordusu olduğunu
göstermiş ve olması gerektiği gibi, halkının yanında yerini almıştır. Mısır ordusu, kendini
zorba bir iktidarın kullanacağı “güç” olmaktan çıkartmış olmakla sadece alkışlanır!.. Bu
hareketin itici gücü, Mısır halkıdır ve gerçekleştirilen eylem, dört dörtlük bir devrimdir… Eğer
hareketi başlatan ve ilerleten ordu olsaydı ve mevcut düzeni korumak veya rejimi daha geri
bir duruma getirmek isteseydi, o zaman ordunun darbesinden söz edilebilirdi!..
***

Tayyip Erdoğan’ın CHP içerisindeki bazı adamları, liberaller “Darbe barbedir, darbenin
şöylesi, böylesi olmaz” diyerek, Mısır Devrimi’ni sulandırmaya ve “darbe” gibi göstermeye
çalışmaktadır… Onların da AKP’nin de korkusu halk hareketleridir. Zira halk yetkiyi eline
aldığında, kendilerini elinin tersiyle iteceğini hepsi bilir!..
***

Erdoğan, Mursi’ye yardım olarak, 2 milyon dolar göndermişti. Hükümet, akibeti belirsiz hale
gelen bu parayı, 24 milyon ehliyeti değiştirerek, Türk vatandaşlarına ödetmek istiyor. Bu
şekilde 2, 3 milyar dolar toplayacaklardı!.. Sosyal medyada başlayan boykot üzerine şimdilik
geri adım atılmış…
***

AKP’nin iktidara gelmesiyle üye sayısı 41 binden 707 bine yükselen yandaş memur
sendikası Memur-Sen, Hak-İş ve Mazlum Der üyeleri, “Mısır Halkının İradesine Saygı ve
Darbeye Hayır” mitingi düzenlediler!.. Bu üç örgütün kuruluş amaçlarına dönük bir tek eylemine
tanık değiliz. Bütün işleri iktidar yalakalığıdır. İşçi ve memurlar yoksulluk sınırının altında
yaşarken, onlar Mısır’la, arpayla meşguller!.. Emek, emekçi, emekçilerin ücreti, grev, toplu
sözleşme vb. bunların sözlüklerinde yeri yok!.. Bir tek sarırenkleri vardır!.. Böyleler,
sahibinin sesi gibi sandığı “demokrasinin namusu” sanırlar. Oysa en büyüknamussuzlar da
sandıktan çıkmıştır! Tarih bunların acı örnekleri ile doludur. Demokrasinin namusu sandık
değil, meşruiyettir. Siyasi iktidarlar, farklı düşüncelerin, iktidara gelişini zorlaştırır veya
hepten ortadan kaldırıp, yalana ve hileye başvurarak, temel hak ve özgürlükleri
kısıtlarlarsa, evrensel kuralları değiştirmeye kalkışırlarsa, elbetteki meşruiyetlerini de

Atatürk’ün devrim tanımı: “Türk Milletini son yüzyıllarda geri bırakmış olan kurumları yıkarak,
yerlerine, milletin, en yüksek uygarlık gereklerine uygun olarak ilerlemesini sağlayacak yeni
kurumlarıkoymuş olmaktır. “ (Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü yayınları, Atatürk’ün Söylev ve
Demeçleri, Cilt 2, Baskı 2, Syf 155)
2

“Akıl ve mantığın çözemeyeceği sorun olmadığını ifade eden Mustafa Kemal, aynı konu üzerinde der
ki: Devrim, milleti ve sosyal çevreyi hazırlayarak yapılır; hayat bir ilerleme ve dinamizm kaynağıdır,
insan ona kendini uydurmak zorundadır; daima yeni şeylerden ve insanların uygarlık yolunda
ilerlemesinden söz edelim. Bu bize, gelecek için hız ve kuvvet verecektir. O, Devrimin
gerçekleştirilmesinde, gerekirse zor kullanmayı da öngörür.” (Prof. Afet İnan, Kemal Atatürk’ten
yazdıklarım, Syf 120-350)
3
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kaybederler. Halklar, böyle zorba yöneticilere karşı ayaklanırlar. İşte halkın iradesini yansıtan
böyle ayaklanmalara devrim deniliyor!.. Halk daha önceden sandıkta ortaya çıkan iradesini,
sandık zamanı gelmeden değiştirmek zorunda bırakılıyor!..
***

Tutuklulukta geçen süreler ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu karar,
hukuksuz infazların artık sona erdirilmesi aşamasına gelindiğini gösteriyor… Gezi Parkı
Direnişi ile başlayan ve yurdun her tarafına yayılan eylemler, biber gazı ve tazyikli su ile
duracağa pek benzemiyor!

“Hükümet istifa” talebini öne çıkaran “çapulcular”, bu haksız tutuklananları da
sahiplenebilirler!.. Bunu göze alamayan AKP, böyle bir adım atmak zorunda kalmıştır denebilir…
Yargıtay’ın hatalı bir yorumu ile 5-10yıl olarak uygulanan tutukluluk, insanlık tarihi boyunca
dünyanın hiç bir ülkesinde görülmemiştir!.. Yargıtay’ın bu yorumunun 12 Eylül Anayasa
Referandumunun bir sonucu olduğunu unutmamak gerekir. Yargı eliyle karşı devrimi
yapabilmek için kurulan tuzaklardan biri “Özel Görevli Mahkemeler”dir ve 10yıllık
tutukluluk süresi bu mahkemelerde yargılanacak yurtseverler için getirilmiştir…
Hafızalarımızı tazelemek bakımından, Nisan 2009′da yazdığım ve 16 Mayıs Ulusal Hukuk
ve Tavır Dergisi’nde yayınlanan bir makaleyi okumanızı öneririm. (4) 4
10 yıl tutuklu yargılamanın, “Ergenekon” tertibinin bir olmazsa olmazı olarak getirildiği ve
muhalefetin de ayakta uyutulduğunu göstermek bakımından oldukça ilginçtir…
***

4
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YALAN SÖYLENEN HALK HAKARETE UĞRAMIŞ SAYILIR!..
Reyhanlı’daki saldırıda yaşamını kaybeden vatandaşlarımız için Başbakan Erdoğan’ın
“53 sünnivatandaşımız şehit edildi” (1) 1 ifadesini kullanması bilinçli bir tercihtir. Bu durum
Başbakanın Gezi Parkı direnişinden sonraki beyanları ile açık seçik ortaya çıkmıştır. Kullanılan
bu bölücü dil karşısında Erdoğan’ın planını bir tek Aleviler bozabilir! Mezhepçilik üzerinden
yapılan siyasetin en etkili panzehirilaikliği savunmaktır. Alevilerin ısrarla bu çizgide
savunma yapmaları şarttır. Aksine Sünniliğe karşı Alevi mezhebini öne çıkarmak, hakim
durumda olan Sünni mezhebi azgınlaştırmaktan başka bir işe yaramayacaktır. Siyasal İslam
olarak bilinen örgütlü yapı, Sünni mezhep içerisinde yuvalanmıştır. Alevilerin, “Alevicilik”
yapmaları
halinde, Sünnilerin laiklik karşıtı eylemleri sıradanlaştırılır ve meşruiyet
kazanır!.. Bu önemli nokta asla akıldan çıkartılmamalıdır!..

Başbakan’ın, yurttaşların en demokratik hakkı olan düşünceyi ifade etme özgürlüğünü
kullanmalarını, hukuka aykırı olarak bastıran polisleri(ni) “Destan yazmakla” övmesi ve bir
emniyet amirinin göstericileri Çanakkale’yi geçmeye çalışan düşman kuvvetlerine
benzetmesini asla unutamayız! Polisin orantısız güç kullanmaktan, insanlık dışı muameleye
doğru hızla kayması ve hükümetin hukuk dışına çıkan polisleri açıktan 24 maaş ikramiye ile
ödüllendirilmesi herşeyi ortaya koymaktadır. Hedef gözeterek insanlara ateş eden polisleri
görevden almak şöyle dursun, onları “meşru müdafaa” çizgisinde başbakan yardımcısının
savunması ise, anlaşılabilir bir tutum değildir. Daha da kötü olan, hükümet tarafından
yapılan bu savunmalara, mahkemelerin itibar ederek, şüphelileri serbest bırakmasıdır!
Bağımsız olması gereken yargının ne hale geldiğini bu olay bile tek başına göstermeye yeter.
Ne yazık ki, iktidar eliyle “benim polisim” yanında “benim savcım” ve “benim yargıcım” da
yaratılmıştır. Bundan böyle, her türlübölücülüğün iktidar eliyle yapılabileceği günleri
yaşamaya başlayacağımız anlaşılmaktadır!..
Tayyip Erdoğan’ın taktiği, ayağa kalkan kitleler içerisinden AKP tabanını çekip
alarak, kemikleştirmek olduğu anlaşılmaktadır. Özellikle AKP’ye oy veren seçmenlerin
çocuklarının sokak eylemlerine karışmaları ve “çapulcu” nitelemesini benimsemeleri, iktidar
açısından tehlikeli bir sürpriz olacaktır. Böyle bir durumda eylemci gençliği, aileleri yoluyla

1
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kontrol altında tutmak oldukça zordur. AKP seçmeninin çocuklarının da içerisinde bulunduğu
bir protesto
eylemi düşünün. Hükümetin düştüğü gün o gündür işte! Böyle bir gösteriyi şiddet yolu ile
bastırmayı ise hiç bir hükümet göze alamaz!.. Erdoğan ve kurmayları bunu bildiği için bölücü
dil kullanarak kendi tabanlarını kontrol altında tutmayı tercih etmişlerdir…

Bu nedenle olsa gerekir, hükümet hiç tereddüt etmeden yalana başvurabilmektedir. “Camide
içki içilmesi, bayrağın yakılması ve türbanlı gelinin üzerine işenmesi” yalanları, hep bu amaçla
üretilmektedir. Her
söylenen
yalanı,
bir
kaç
gün
içerisinde
görüntüleriyle
birlikte kanıtlanacağını söyleyen Başbakan, bu sözünü bir türlü yerine getirememektedir.
Yabancılar için hazırladıkları sunumlar yüzünden, iyice rezil olmuşlardır. Buna rağmen, iç
kamuoyunu aldatmak için, aynı yalanları ısrarla sürdürmektedirler. Hükümetin sahte kanıt
üretme birimi ise bu kez işe yaramamıştır. Bundan böyle, toplumsal olaylarda sahte kanıt
üretmek, artık öyle kolay olmayacaktır. Zira polisin kaydettiği görüntüler, aynı zamanda
basın mensupları ve göstericiler tarafından da kayıt altına alınmaktadır. İktidarın yalan
üretim merkezleri iftiralarını bu nedenle kanıtlayamamaktadırlar. İktidar ve yandaşları, iftira
ve yalan konusunda o kadar ileri gitmişlerdir ki, Taksim’de namaz kılan Antikapitalist
Müslümanların bile, inançlarını sorgulama hak ve yetkisini kendilerinde görebilmişlerdir…
Yalanlarla asıl kandırılmak istenen AKP seçmenleridir!..

Kendi tabanını bu kadar aşağılayan ve zekasıyla alay eden bir hükümet bugüne kadar
görülmemiştir!..

Anlaşılmaktadır ki, iktidarın bütün hesabı; kendini muhafazakar ve dindar olarak tanımlayan
gençliği, “kindar” hale getirmek ve o çizgide tutabilmektir… Kindar insanlar akıl ve mantıkları
ile değil, duyguları ile hareket edeceğinden, iktidarı protesto edenlere karşı bir tek bu yapıdaki
insanlar kullanılabilirler. AKP’nin muhaliflerine karşı geliştirdiği strateji bu kadar basittir işte!..
Kabul etmek gerekir ki, bu stratejiye karşı en ağır darbeyi Gezi Parkı direnişine katılan ve
Taksim’de namaz kılarak bir ilki gerçekleştiren Antikapitalist Müslümanlar vurmuştur!..
***

Öte yandan, unutmamak gerekir ki, baş “akil adam” Ricciordane’nin, Van’dan Hakkari’ye
geçerken “Açılımı yüzde yüz destekliyoruz” demesi, diplomatik teamüllere asla uymayan bir
tutumdur. Ülkemizin bölünmesi anlamına gelen düşmanca bir projenin, ABD eliyle
topraklarımız üzerinde uygulamaya konulması ve işin içerisine doğrudan elçilerinin sokulması,
haklı olarak “devlet nerededir?” sorusunun sordurulmasına neden olmaktadır!.. İçişlerimize
doğrudan müdahale anlamına gelen bu geziyi, ana muhalefet partisi CHP’nin görmezden
gelmesi ise düşündürücü olduğu kadar hüzünlüdür!..

AKP’nin sayesinde İsrail’in NATO’ya üye olması ise, AKP’nin temsilciliğini yaptığı geleneksel
İslamcı çizgi açısından tam bir teslimiyettir. “One minute” ve “Mavi Marmara” olayları
üzerine tırmandırılan krizin, muhafazakar kesimleri aldatarak, oylarını çalmak amacı ile
yapıldığı bir kez daha ortaya çıkmıştır. Artık İsrail’e karşı yapılan her saldırı, Türkiye’ye karşı
yapılmış kabul edilecek ve buna göre karşılığını alacaktır… Bu durumun da mimarı Recep
Tayyip Erdoğan liderliğindeki AKP hükümetidir!.. Bundan böyle, Yahudilerle aynı ittifak
içerisinde yer alacak olan Türkiye, Müslüman Arap halklarına kan kusturulmasında aktif bir
rol üstlenecektir!.. Erdoğan’ın yere göğe sığdıramadığı, Avrupa Birliği ve ABD tarafından
terör örgütleri listesine alınan HAMAS (2) 2 ise, artık düşman taraftadır! AKP’nin vaktiyle Suriye
ile kurduğu “dostluk”, HAMAS ile tekrar edeceğe benzemektedir! “Müslümanlığı” savunduğu
için muhafazakar kesimlerin desteğini alan AKP, bundan böyle savunduğu fikirlerin tam tersini
yapmak zorunda kalacaktır. Müslümanlara karşı savaşmak ve Yahudileri savunmak çok kolay
olmayacaktır tabi!.. Tayyip Erdoğan ile dost olmak, işte bu kadar basit, sıradan ve tehlikelidir!..
2
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Sadece bu olay nedeniyle “iki kişiden biri”nin nasıl kullanıldığı çok net olarak
görülebilmektedir…
“Sivri sinek saz” her zaman anlayanadır… “Davul ve zurna” yerine geçecek olan ise şimdilik
tencere ve tavalarımız vardır!..
***
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“SAVUNMA BİRLİKLERİ”!..
PKK Cizre’de “Savunma Birlikleri”ni fiilen hayata geçirmiş. Dudak uçuklatan görüntüler
internette dolaşıyor.(1) 1 İlk uygulama, “Asayiş” ekibinin “diploma töreni” ile kamuoyuna
duyuruldu… Törenden sonra ilçenin çeşitli noktalarında kimlik kontrolleri de yapıldı…
Güvenlik kuvvetlerimiz, kör, sağır ve dilsiz; olup bitenden haberdar değiller! Doğu Anadolu ve
Güney Doğu Anadolu’da bu rezilliğe paralel bir gelişme daha yaşanıyor… ABD’nin Ankara
Büyükelçisi Ricciardone, adeta umumi müfettiş gibi, BDP’li belediyeleri ziyaret ediyor…
Kürt belediye başkanları, hükümetten isteyip anlamsız buldukları bazı hususları
Ricciardona’den talep ediyor. KCK tutuklularının serbest bırakılması için ABD
Büyükelçisinden ricada bulundular… Egemenlik haklarımız tartışmalı hale getiriliyor!. Diğer
taraftan, bu talepler, tutuklamaların arkasında kimlerin olduğunu da gösteriyor…
Cumhuriyet tarihimizde ilk kez bir yabancı diplomat, resmi makamlardan izin alma ihtiyacı
duymadan, kendi ülkesinin bir projesini (Büyük Ortadoğu Projesi) tanıtmak üzere, mahalli
idarelerimizi ziyaret ediyor ve doğrudan halkla konuşabiliyor!.. Büyükelçi, gezdiği yerlerde
hükümetin “açılım” politikasını yüzde yüz desteklediğini de söylemiş!..

Bu alışılmışın dışındaki ziyaret öncesinde de MYK toplantısı yapılmakta olan AKP Genel
Merkezi’ni ziyaret etmişti. AKP’lilere neler söylediği tam olarak basına yansımasa da bu ziyaret
de alışılmışın dışında ve ilginçti!..
Gezi Parkı olaylarında hükümeti uyaran ABD yönetimine, “iç işlerimize karışmayın”
manasında sözler söylendiğini biliyoruz. Eski ABD elçisi bu tavıra sert çıktı ve “Bizimle
aynı klubün

üyesisiniz, kurallar bellidir ve bu nedenle de iç işlerimize karışamazsınız
diyemezsiniz” dediğini anımsıyoruz… Obama yönetimi, sanki bu konuşmaya inat, elçiliğini
harekete geçirmiş!.. Adeta Türkiye Cumhuriyeti’nin direncini ölçüyor!..

Anlaşılan “Akil adamlar“dan beklenen verimi alamayan emperyalistler, halkı “ikna” etmek
için doğrudan devreye girmek zorunda kalmış!..
Gelişmeler bu şekilde yaşanırken, hükümetimiz Taksim Gezi Parkı Direnişi ile başlayan ve
sonunda hükümetin istifası talebine dayanan protestoları bastırmakla meşgul!..

Başbakan, hukuk dışına çıkmak suretiyle halk ayaklanmasını bastırması için polise vize
1
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vermiş!.. Gösterilerde ateşli silah kullanarak, ölüme neden olan bir polisin savunmasını da bizzat
Yardımcısı Bülent Arınç üstlenmiş!.. Devletin televizyonları bile bu iş için kullanıldılar!…
Etkisi de hemen görüldü tabi. Mahkeme bu “esaslı” savunmaya “itibar” ederek, şüpheli polisin
tutuksuz yargılanmasına karar vermiş!.. “Bağımsız yargı” böyle işliyor işte!.. Yetmiyormuş gibi,
bir de Başbakan grup toplantısında, halka kötü muameleden, insan dışı muameleye
doğru hızla sürüklenen güvenlik kuvvetlerini “kahraman” olarak ilan etti… Tayyip’in polisleri
“destan” yazmışlar!.. Utanmazlığın resmi bu kadar güzel çekilir!..
Bakalım şimdi Cizre’de yaşananları nasıl açıklayacaklar!…
***
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SÖYLEYECEK ÇOK SÖZ VAR!..
1.) Yalana sığınan hükümet gidicidir
Hükümet gerilimden medet umuyor! Şimdi de karanfillere biber gazı ve plastik mermi sıktılar.
Her zamanki gibi olayların arkasında “dış bağlantı” arıyorlar. Zira olaylarda CHP’nin aktif
rol aldığı iddiaları pek tutmadı. CHP’liler ise pasif davrandığı için parti yönetimine kızgın…
MHP hükümetin emrinde zaten. Buna rağmen, gösteriler durmuyor. Erdoğan’ın ne kadar zor
durumda olduğunu bu tablo göstermeye yeter. Kim ne derse desin, Erdoğan’ın Afrika
gezisi
sırasında
hükümet kanadından gelen “Şiddete bulaşmayan göstericiler
yurtseverdir”, “İşleri çığırından çıkartan polisin gazlı müdahalesidir” saptamaları, AKP’de
ciddi bir çatlak yarattı…

Hazret gelir gelmez, işleri tersine döndürdü!… Daha önce Ergenekon tertibini protesto edenler
için kullandığı “marjinal-terörist” sıfatını, şimdi Taksim Gezi Parkı Direnişi’ne katılanlar için
kullanmaya başladı. Aklınca gösterilere katılanların sayısını azaltacaktı. Tam tersi oldu tabi. Halk
yine alanları doldurdu. Başbakan’ın “evlerine zorla tıktığımız yüzde elli var” diyerek, iç
çatışma çıkaracağı tehdidini de savurdu. O da yemedi… Göstericiler için son olarak; “Camide
içki içtiler, Ankara’nın ortasında bayrağımızı yaktılar, kucağında 6 aylık çocuğu olan
gelinimi tartaklayıp, üzerine işediler!?” yalanına başvurdu!? Allah’tan bu sözlerine AKP’ye
destek verenler dahil kimse inanmadı!.. Anlaşılan, “iki kişiden biri” Başbakan’ı dinlemiyor
artık!..

Başbakan’ın, Gezi Parkı’ndakiler için “Her durum orada meşru, büyük abdestlerini de
orada yapıyorlar…” sözleri üzerinde, neyse ki, kimse fazla durmadı!.. Başbakan’ın “ durum”
sözcüğü ile neyi kastettiğini çok iyi biliyorum!.. Ne de olsa bu ülkenin Başbakanı, dost var
düşman var, o nedenle onu demiyorum!..
AKP sonunda gösterilere karşı gösteri, kartını da ileri sürdü. Erdoğan’ın, “10 bin kişiye karşı
1 milyon kişi toplayabilirim” sözlerinin palavradan ibaret olduğu; Sincan, Kazlıçeşme ve
Kayseri mitingleri ile ortaya çıktı… AKP’ye oy veren türbanlı kızlar, beklendiği gibi 4 çeker
ciplerinden inip, bu mitinglere iştirak etmediler. AKP’li delikanlılar da işadamıydılar; işleri
başlarından aşkın olduğu için Erdoğan’ın peşine düşemediler… Çünkü, hepsinin de
kaybedeceği bir şeyleri vardı!.. Kaybedecek bir şeyleri olmayanlardır Taksim’dekiler!..

Bu arada dikkatimi çekti; acaba Abdullah Gül, neden mesajlarını Rize’den, Recep Tayyip Erdoğan
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ise Kayseri’den veriyor?… Bayram değil, seyran değil, Abdullah Gül’ün Rize’de ne işi olabilir?
“Hiçbir devletin şiddete müsaade etmediğini” söylemek için illa da Rize’ye mi gitmek
gerekiyor? Acaba Gül, bu konuşması ile “devlet”i öne çıkartıp, Gezi Parkı direnişçilerini linç
etmek isteyen Rizelileri mi uyardı?..
Merak etmeyin, Başbakanın karşı karşıya getiremediği halkı, “Rize Dükalığı” karşı karşıya
hiç getiremez!..
2.) Bu faturayı da polisler ödeyecek

Hedef göstererek, gaz fişeğini ateşleyen gecekondu kökenli polis memurlarına ne demeli? Gezi
Parkı Direnişi’ne destek verenlere “orantısız güç kullanma” ile başlayan şiddeti; giderek
“insanlık dışı muameleye” dönüştürdüler!.. Sonunda faturanın, kraldan fazlı kralcı kesilen ve
iktidarın gözdesi olmaya çalışan bu polis memurlarına çıkacağı kesindir!.. ABD’de eğitim
görmüş Emniyet İstihbarat Dairesi’nin başındaki amirleri, şimdi neredeler ve hangi görevi
yapıyorlar? En gizli ve önemli görevleri yapan bu zatlar, makamlarını bile koruyamadılar. Bu
kadar kör olabilir mi insan? Bu çıplak gerçeğin karşısında; binlerce işsiz lise mezunu arasında
iş bulabilen ve başka hiç bir vasfı bulunmayan, arkasını dayayacağı bir dayısı da olmayan bu
sıradan polis memurları, yerine getirdikleri “hukuka aykırı emirler” sonucu işlenen
suçlardan nasıl korunacaklar? Yaşadığımız deneyimler gösterdi ki, siyasilerin isteklerini yerine
getirirken, yasaları çiğneyenler, eninde sonunda
yalnız
kalmaya
ve hesap
vermeyemahkumdurlar!.. Çünkü bu emirleri veren siyasiler, kendilerini kurtarmak için
öncelikle onları suçlayacaklardır!..

Halka hizmet yerine, siyasete hizmet edenler, belki geçici bir süre içerisinde avantajlı bir
konum elde edebilirler. Ne var ki, kısa süre içerisinde kullanılıp atılan mendil durumuna
düşecekleri tartışmasızdır. Zira hiç bir iktidar sonsuz değildir. En güçlü iktidarlar bile, günü
geldiğinde çekip gitmek zorundadır!.. Kalıp hesapları verecek olanlar sıradan memurlar
olacaktır. O halde
sığınılacak yer, siyasi iktidarlar değil, daima hukuk olmalıdır… Bu nedenle de TOMA’lı ve
akrepli polisler, hukuku hukuk olmaktan çıkartmamalıdır!..

Çok şükür, devlet gibi vatandaş da teknolojiden yararlanmaya başlamış. Artık, hedef
gözeterek gençlere ateş eden gaz tüfekli polislerin görüntüleri, basın mensupları gibi
göstericiler tarafından da kayıt altına alınıyor! İktidarın zora düştüğü an, polis memurlarını feda
ederek kendini koruma altına alacağı sır değil… Kanıtlar herkesin elinde var artık. Eskiden
olduğu gibi, deliller kayboldu veya görüntüler bozuldu mazeretleri ile kurtarmak olanaksızdır…
3.) Kendini aşağılatan tuhaf bir milletiz

AKP destekçisi bir gazeteci; “Başbakan aşağılanmış bir kesimi temsil ediyor” demiş… Zaman
zaman benzer sözleri Başbakan da etmiş. “İmam-Hatipli olduğumuz için bizi aşağıladılar”
sözlerini defalarca söylemiştir… Bütün bu söylemin hedef kitlesi, hiç kuşku yok ki,
kendilerini “aşağılanmış” hisseden kesimlerdir… Bunların sayısal tutarı, kayda değer olmalı ki,
Başbakan en kritik anlarında bile, bu kesime mesajlar göndererek, onları çantada keklik
durumuna getirmek istiyor!.. Şimdi size esaslı bir soru: Ülkemizde nerdeyse 60 yıldır kesintisiz
olarak iktidar olan sağ görüşteki siyasi partiler olduğuna göre, kendilerini aşağılanmış kabul
eden kesimleri, kim aşağılamış olabilir ki!.. Asıl aşağılık davranış; dayandığı kesimi aşağılayıp,
sonra da bu durumdan “mağduriyet” çıkartarak istismar etmektir!..

4.) Bağımsız Türkiye 60 yılda ne hallere gelmiş

Hükümet sözcüsü Hüseyin Çelik, “Bunlar ABD senaryosudur. Apolitik gençlik politize
edilmiştir” demiş… Pardon ama, AKP kimin senaryosuydu acaba? Ergenekon tertibini
kimler planlamıştı?..

Başbakan, Kayseri’de düzenlenen “Milli İradeye Saygı” mitinginde yine saygısızlık yapmış!
Yardımcısı Arınç’ın, yurtsever olarak nitelediği, Taksim Gezi Parkı Direnişi’ni destekleyenlere
“kukla” ve piyon” demiş… Gören Allah için desin, AKP’nin MYK toplantısı sırasında, ABD
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elçisinin genel merkez binasına gelerek, talimatlar vermesini içine sindirenler ve iç
işlerime karışıyorsunuz sitemine karşılık, “Bu içişlerine müdahale değildir, aynı klubün
üyesiyiz, uyarılarımızı yapmak hakkımızdır” sözlerine karşılık sesini yükseltemeyenler,
kukla veya piyon değil de direnişçiler mi piyon oluyor?…
5.) “Bağımsız Kürdistan” ve Y-CHP

Apo’nun direktifi ile AKP’nin himayesinde Diyarbakır’da gerçekleştirilen “Kuzey Kürdistan
Birlik ve Çözüm” adlı konferansın sonuç bildirgesinde: “Kürdistan halklarının kendi
tercihleri ile statülerini (özerklik, federasyon, bağımsızlık olarak) belirleme hakkına sahip
olduğu, Kürdistan halklarının kendi kaderini tayin hakkının sadece Kürdistan halkının
kararına ve onayına bırakılması üzerine ortaklaşılan bir ilke olduğunun kabul edilmesi ve
Kürdistan’ın bir statüsü olmadan Kürt sorununun nihai olarakçözülemeyeceğini karar altına
almıştır” denmektedir…
Bu sözleri ilk defa duyuyor değiliz. PKK’nın izlediği siyaset; ABD’nin Büyük Ortadoğu
Projesi’ne endekslidir ve nihai hedefleri, topraklarımız üzerinde “Bağımsız” bir kukla devlet
kurmaktır. Bu nedenle de Kürtlerin, ABD’nin talimatlarına göre hareket etmesini kanıksadık.
“CHP’nin bu proje içerisinde yeri neresidir?” sorusunun yanıtı parti programında yazılıdır.
Programa göre, CHP üniter devletten yanadır. Parti yönetimi, BDP’liler tarafından ele
geçirildiktensonra, ne parti programını değiştirmişler ne de programa uygun söylem
geliştirmişlerdir!.. Yukarıda özetlenen “karara” karşı, Y-CHP’nin söylediği bir tek sözcük
yoktur… Y-CHP, sanki böyle bir konferans yapılmamış ve bu karar alınmamış gibi davranarak
kimi aldatmaya çalışıyor?..

Gündem böylesine önemli konular ile dolu iken, MYK’da Taksim Gezi Parkı eylemlerine
katılan gençlerle “diyalog” kurma yollarını belirlemek için bir “Gençlik Çalıştayı”
düzenlenmesi tartışılıyor!.. Gençleri kazanmak için ciddi bir girişim yok tabi… Varsa yoksa
kasaba politikacığı ve oy avcılığı!.. Akıllarınca “çalıştay” ile direnişçi gençleri, CHP’ye monte
edebilecekler… CHP Gençlik Kolları, Gezi Parkı Direnişi’nin neresinde yer aldı da şimdi o
gençler, CHP Gençlik Kolları’nın peşine düşecekler?.. Anlaşılan Bay Kemal, orantısız zeka ile hiç
karşılaşmamıştır!..

CHP’nin Gezi Parkı eylemlerine kurumsal anlamda bir katkısı olmamasına rağmen, Başbakan
“Ama ana muhalefet de bunun hesabını verecek. Yeri gelince onun da hesabını
soracağız” diyerek, “duran adam” eylemleri ile bile CHP’yi ilişkilendiriyor… Bu
kadar
harika bir fırsatı Y-CHP’nin korkak, pısırık ve çapsız yönetimi maalasef
değerlendiremedi… CHP bu eylemleri, -suç teşkil eden münferit olaylar hariç- ana ekseni
itibariyle iktidara karşı bir başkaldırı olarak kabul edip, sahiplenmelidir!.. Varsın bu nedenle
iktidar ana muhalefeti suçlayıversin… Ancak o zaman, CHP kitlelere güven verebilir ve iktidar
alternatifi olduğuna halkı inandırabilir…

6.) Bağımsız yargı sizlere ömür

Başbakan, “Yargıdan da üzerine düşeni yapmasını bekliyorum” diyerek, habire yargıya
talimat yağdırıyor!.. Bu arada Gezi Parkı Direnişi ile ilgili “yürütmenin durdurulması
kararı”nı veren İstanbul İdare Mahkemesini de fırçaladı hazret!..

Ne yalan söyleyeyim; yıllardır içerisine girmek için olmadık tavizler verdiği Avrupa
Parlamentosu‘nun “kararını tanımıyorum” demesi, bayağı bir hoşuma gitti!.. Aynı resti ABD‘ye
de çekse, bu sefer oyumu ona verebilirim!..
7.) Demokrasi sadece “sandık” değildir

Demokrasiyi “sandık” sananlar; Tunus’ta, Mısır’da, Libya’da sandıkların gelmesini
beklemeden meşruiyetini yitiren iktidarları devirdiler! AKP’liler de bu eylemlere var güçleri ile
destek olmuşlardı. Hatta Başbakan, Tahrir Meydanı’nda Araplara “Laiklikten korkmayın”
öğüdünü de vermişti! “ Demek ki, iktidar sadece “sandık” demek değilmiş!. “Meşru” da olmak
gerekiyor!..
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İktidarlar, vazgeçilemeyecek bazı temel hak ve özgürlüklere dokunmakla meşruiyetlerini
kaybedebilirler… Kendileri gibi düşünmeyenleri cezalandırmaya kalkışmaları halinde de
durum aynıdır!.. Bunları birinin Başbakana anlatması gerekir!..
8.) Öncelikle CHP’yi Kılıçların Efendisi’nden kurtarmak gerek

Yaklaşık bir aydır saha dışında duran Kılıçdaroğlu, ne işe yarayacaksa Abdullah Gül’den
“liderler zirvesini” toplamasını rica etmiş!.. Gül, Kılıçların efendisini bu defa da ciddiye
almayıp reddetmiş. Yapay zirvelerle kendini “lider” olarak kabul ettirmek isteyen Kemal
Bey’in, bu süreçte karizması fena halde çizilmiştir!.. CHP’de lider olarak kalabilmek için böyle
günlerde sokağa inmek gerekir. Ancak o zaman ana muhalefet, sokaktaki muhalefete söz
dinletilebilir ve kontrolü ele alabilir!.. “Hükümet istifa” sloganının önüne geçip yürümek,
Abdullah Gül’e yalvarmak kadar kolay değildir. Yürek ve inanç ister!.. Yeni evlenen çiftlerden
yeni “çapulcular” beklemek siyaset üretmek değildir!..
Bu dönemde CHP’nin delegasyonu kurbağa kazanında hareketsiz kalınca, ana muhalefet
liderinin istifasını istemek Erdoğan’a kalmış!.. Hükümet ise, halkın “istifa” çığlığını duymuyor
artık. İş sokakta tencere, tava çalınmaya kadar dayanmış! Anlayacağınız her kesim
birilerinin istifasını istiyor. Bir tek Kılıçdaroğlu istifalar olsun istemiyor. Başbakanın üslubunu
yumuşatması, onun için yeterli. Anlaşılan hükümetin istifasından sonra oluşacak yeni yapıda,
kendine bir yer göremiyor!..
Taksim Gezi Parkı eylemlerini bastırın talimatını verenin Abdullah Gül olduğunu, birinin
Kemal Bey’e hatırlatması gerekiyor. Biliyorsunuz Kılıçların Efendisi, bu gerçeğe rağmen,
Gül’ün açıklamalarını “sağ duyunun sesi” olarak göstermişti!.. Taksim’e ana muhalefet
partisinin lideri sıfatıyla çıkamayan ana muhalefetin lideri, yurttaş olarak çıkmak zorunda
kalmıştı. 11 milyon seçmenin oyunu alan bir partinin genel başkanı, her gün eylem yapılan
sokaklarda Tuncelili “yurttaş” Kemal olarak dolaşamamalı!.. Böyle kritik günlerde, CHP’nin
Genel Başkanı olmanın bir sorumluluğu vardır: Genel Başkan, kendi yüreğinin kabuğunda,
eşinin kocası ve çocuklarının babası olarak yaşayamaz!.. Önder, adını aldığı yerde yürüyerek
kendini kanıtlar!..

Y-CHP, MYK toplantısında aldığı kararla; siyasi partilerin miting yapmamasını ve tansiyonun
düşürülmesini tavsiye ediyor ama AKP lideri Erdoğan, devletin ve yerel yönetimlerin tüm
olanaklarını kullanarak miting üzerine miting yapma kararı alıyor!..

Sanki, ana muhalefetin elinde, halka gerçekleri söylemek için miting yapmaktan başka
olanak kalmıştır!.. Kılıçların Efendisi, iktidarın zayıflamasını, hatta düşmesini istemiyor galiba!..
Yoksa CHP iktidara gelmiş de bizim mi haberimiz olmamış?…

9.) Referandum bir aldatmacadır

Gezi Parkı için hükümetin “referandum” ya da “plebisit” önermesi, Türk halkına çantada
keklik muamelesi yapmaktan başka bir şey değildir!.. Zira temel hak ve özgürlükler
üzerinde “referandum” yapılamaz! Aksi halde, “iki kişiden biri”nin oyu ile çoğunluk
sağlanabilir ve vazgeçilmesi dahi olanaksız bulunan temel hak ve özgürlükler, bu hataya kurban
edilebilirler!..
Demokrasinin temel kuralı; azınlıktaki görüşlerin kendini ifade edebilmesi ve bir gün
çoğunluk görüşü olarak iktidara gelebilmelerinin önündeki bütün fiili ve hukuki engellerin
ortadan kaldırılmasıdır. 2010 Anayasa Referandumu ile Türk halkının başına gelenler, bugün
yaşadıklarımızdır. Sırası geldiğinde, hükümeti denetleyecek olan yargı, hükümetin emrine
girmiştir. Aynı şekilde, hükümet, yasamayı da kontrolü altına almıştır… Doğal olarak
demokrasiden uzaklaştırmıştır…

Ne yazık ki, Türk halkı, 2010′da Anayasa Referandumu’na verdiği “evet” oyu ile böyle bir
sonucun ortaya çıkmasına sebebiyet verdi. Halk, bugün yaşadıklarımızı o gün öngörebilseydi, hiç
o anayasa değişikliklerine “evet” der miydi?..

Satın alınmış bir medya ile yapılan tek yanlı propaganda sonucunda halk kolaylıkla
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aldatılabilir. İşin içerisine bir de duygu sömürüsü girdi mi, istismar daha da kolaylaşır. Nitekim,
cahil bırakılan halkımız her zaman aldatılmıştır ve önünü göremediği için de “hayır” diyeceği
hususlara “evet” demek zorunda bırakılmıştır!..
***
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İKTİDAR MİTİNGLERİ!..
Muhalefetin icraatı olmaz, ayrıca iktidarın yardımcısı da değil. Bu nedenle muhalefete karşı
miting yapılmaz!.. İcraat yerine miting yapmaya başlayan bir iktidar, ayaklarının altından
toprağın kaçmakta olduğunu anlamış demektir… İktidarın son mitinglerini böyle anlamak
gerekir… Odatv’de bir yorum okudum. Başlığı şöyleydi: ABD, Rusya ve Çin “Teyyip gidici”!..
(1) 1
Anlayacağınız, “Erdoğan’ı kimseye yedirmeyiz” mesajının muhatabı bellidir, bize söylenmiş
değil!..
Hükümet, bundan böyle dişe dokunur bir icraat yapamayacağını bildiği için, mecburen
mitinglere sığınmıştır. Anlaşılan taraftarlarının heyecanını yükseltip, hayali düşmanlar da
yaratarak, seçmen tabanını bir arada tutmayı deneyecektir. Erdoğan için başka da bir sermaye
kalmamıştır!..

Böylece onu “deliğe süpürme” kararı alan dış güçlere, bende daha iş var mesajını vermek
istemektedir…
Bu arada bazı yurttaşların da burnu kanayacaktır elbette!.. Demokrasi, yerleştiği her ülkeye
bir bedelödeterek gelmiştir…
Aldatılmak için ağzı açık bekleyen iki kişiden biri bu gerçeği görmelidir artık!..

Asıl acı olan ise, bizim gibi ülkelerde, geniş yığınların aynı konularda, benzer yalanlarla
aldatılarak sömürülmeleri için el altında tutulmuş olmalarıdır!..

Türk halkının en haklı ve insanca olan bu son direnişi, adi bir yalan kampanyası ile
gölgelenmeye çalışılmaktadır… Erdoğan’ın iddiasına göre, bütün bu işlerin arkasında “Faiz
lobisi” vardır!.. Başına buyruk Suriye politikası nedeniyle, emperyalistler tarafından gözden
çıkarıldığını aklına getiremiyor nedense…
1

http://www.odatv.com/n.php?n=abd-cin-ve-rusya-anlasti-teyyip-gidici-1206131200#.UbzqIU3ki2E.facebook
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Güya Erdoğan, “ Faiz lobisi” nin halkın daha fazla sömürülmesine engel olmak istediği için
bu “lobi”ye karşı bir şey yapmış gibi, -işte onun da ne olduğunu kimse bilmiyor- bunun
üzerine “faiz lobisi” de hükümete karşı bu ayaklanmayı başlatmışmış!…

Erdoğan’ın “Faiz lobisi” olarak tanımladığı, menkul değerleri alıp satanlardır kuşkusuz. Halktan
bir tek kişi bile bunların arasında bulunmamaktadır. Tümü iktidarın desteklediği, teşvik ve
kredilerle beslediğiyandaş yeni milyarderlerdir…

Ne yazık ki, hükümetin izlediği ekonomik politika, günü kurtarmaya ve bir avuç olan bu
rantiyecileri zengin etmeye yöneliktir…
Rakamlar ortadadır;

2002 yılı sonunda Türkiye’nin dış borcu 129 milyar dolar iken, AKP’nin iktidara gelmesi ile
birlikte bu rakam 337 milyar dolara çıkmıştır!..
Acaba hükümet yabancı finans kuruluşlarından borç olarak aldığı paraları nasıl kullanmıştır?

İşsizliği azaltacak, istihdam alanları yaratmamıştır. Halkın refah düzeyini artıracak, bizim
bilmediğimiz başka bir icraatı da yoktur. Çalışanların ücretlerinde kayda değer bir artış
olmamıştır. Emeklilerin aylıklarına zam yapılmamış, sağlık hizmetleri ucuzlatılmamış, aksine
zam yapılmıştır. Eğitim parasız hale getirilmemiş, can ve mal güvenliğimiz tam olarak
sağlanamamıştır. Sınırlarımız yol geçen hanına çevrilmiştir. Çiftçi derseniz; hepsinin hali
perişandır. Hayvanlar bile açlık tehlikesi ile karşı karşıya kaldığı için saman ithal edilmek
zorunda kalınmıştır. Tarım desteklenmediği için tarlalar ekip biçilememektedir…
Bunun yanında; iktidardakiler, çocuklarının gemiciklerini çiftleştirmişlerdir… Kendi uçak
filolarını ise yenilemişlerdir. Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç bile, ABD’ye Başbakanın İsviçre
bankalarındaki, 8 ayrı hesapta 800 milyon doları olduğunu ihbar etmek zorunda
kalmıştır!.. Diğer suç ortaklarının hesapları ise, henüz ifşa edilmiş değildir!..

Özetle söylemek gerekirse; iktidar sahipleri ve yandaşları, ülkeyi borçlandırarak aldıkları
paraları,kendileri için kullanıp zenginleşmişlerdir. Takunyalı yeni bir zenginler sınıfı
türemiştir!.. Bu sınıftakiler, komşuları aç yatarken, bir vakitler dini değerleri sömürmek üzere,
sokağa saldıkları türbanlı kızlarını 4 çeker ciplere bindirerek tatile göndermektedirler!..
Parayı takip ederek suçluları yakalayabiliriz!..

Hükümet, toprak satın alıp topraklarımıza katmamıştır!.. Fabrikalar da açmamıştır…
Borçlanarak, önceki borçları ödemek için çaba sar fetmiş, bir de önceki borçlarının faizlerini
ödemeye çalışmıştır… İktidarın bütün yaptığı iş, faiz ödemekten ibarettir!..

Diğer taraftan, yandaşlarına da düşük faizli krediler vermiştir… Bu hususta haklarını
yememek gerekir. Özelleştirdikleri kamu iktisadi kurumlarının ihalelerine, yandaşların
girebilmesi için yoğun çaba harcadıklarını da belirtelim. Rekabeti sağlamadan,
özelleştirdikleri bu teşekkülleri yok pahasına yandaşlar arasında bölüşülmüştür. O anda bile
havadan milyarları kazanmışlardır… Bu yapılanların adı; ceza kanunlarımıza göre yağmadır.
Demek ki, gerçek çapulcular iktidardadır!.. Gel gör ki, bu yavuz hırsızlar, çapulcu sıfatlarını da
halkın çocuklarına verdiler!..

Şimdi de utanmadan, ekonomiyi düze çıkarmakla övünüyorlar. Onların düzlüğe çıkarttığı;
yandaşlarının ve yabancı işbirlikçilerinin ekonomisidir. Türk halkı, hala fakirdir ve açlık sınırının
bir bu yanında, bir öte yanında sürünmektedir!..

2002 yılında Türkiye’nin borcu 218 milyar dolar kadardı. Bugün bu borcumuz 714 milyar
dolara ulaşmıştır. İç borçlarımız bu dönemde üç katına çıkmıştır. Devleti borçlandırmak;
gerçekte 76 milyon Türk halkını borçlandırmak demektir…

Sonuçta; devletin borçlarını Türk halkı ödeyecektir!..

Bu dönem hükümet, borç almak için IMF yerine, diğer uluslar arası finans kuruluşları
seçmiştir. IMF’ye olan borçlar, onlardan alınan borç ile kapatılmış ve bu durum sanki
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övünülecek bir icraatmış gibi utanmadan halka anlatılmıştır!..
Cari açık konusu hükümetin karnesidir:

En basit anlatımıyla cari açık; bir ülkenin ürettiğinden daha fazla tüketmesiyle ortayla
çıkan farkıanlatmaktadır. AKP iktidarı ile birlikte, Türkiye yabancı ülkeler için adeta bir
“tüketim cenneti” haline getirilmiştir. 1923′ten 2002′ye kadar Türkiye’nin verdiği cari açık
45 milyar dolar iken, son on yılda bu miktar 334 milyar dolara çıkartılmıştır!..
“Hazıra dağlar dayanmaz” demiş atalarımız. Neredeyse ürettiğimizin 8 katını tüketmekteyiz.
Bu “tüketim çılgınlığı” böyle nereye kadar gidebilir!?..
Şimdi de gelelim başımıza bela olan “faiz lobisi”ne:

Erdoğan’ın faiz lobisi olarak tanıtmak istediği, üretim ve yatırım yapmadan, sadece para ile
para kazananlardır!.. Önce şu gerçeği bilmek gerekir ki, rantiyeci ve faizci olan bu kesimi
besleyip büyüten, Erdoğan’ın “sıcak para” ekonomisidir!..

Hükümet, sıcak para akışının devam etmesi için, kaynağı belli olmayan kara paraların bile
ülkeye gelmesi için elinden geleni yapmıştır. “Varlık barışı” olarak bilinen yasayı bu hükümet
çıkartmıştır. Bu şekilde, PKK‘nın “off-shore” paraları ile uyuşturucu ve silah kaçakçılığından
elde ettiği kara paralar bile aklanmıştır!..

İktidarın “faiz lobisi” dediği, Borsa’da faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketler ile iç
borçlanma senetlerini satın alan zenginlerdir! Bu avantacı takım, Taksim’de direnenlerin
arasında olmadığı gibi, arkalarında da hiç bir zaman olmamıştır. Halkın haklı direnişini uzun süre
görmezden gelen ve “yat borusu” haline getirdikleri televizyonların sahipleri de aynı
adamlardır!..

AKP hükümetlerinin bu rantiyecilere ödediği faizlerin toplamı: 1923-2001 yılları arasında
ödenmiş olan faizlerin neredeyse 16 katına ulaşmıştır… 2003-2013 yılları arasında 136.2 milyar
dolar sıcak para girişi yaşandı. Bu para için yılda 3-3,5 milyar dolar olmak üzere, 10 yılda
toplam 36.6 milyar dolarımızı alıp götürdüler!..
Bu tercihler AKP iktidarlarınındır. Hükümetlerimizin kafasına hiç bir zaman kimse silah
dayatarak bu kararları aldırmış değildir!..
AKP’nin ekonomi politikaları böyledir işte!..

Bu gerçeklere rağmen, yandaş televizyonlara çıkıp, AKP iktidarının icraatlarını ve özellikle
de ekonomi politikalarını övenler; açıkça halkı aldatmaya çalışan yalancılardır. “Faiz lobisi”
olarak nitelenenler, halka hiç bir faydalı iş yapmayan bu iktidarın devam etmesinde, kişisel
yararı olan kan emici sülüklerdir…
Bu hainler şimdi de diyorlar ki: “ Taksim Gezi Parkı Direnişi’nin arkasında George
SOROS vardır!..”

Sorus kimdir?

Soros, dünya çapında faaliyet gösteren arsa ve para spekülatörü olan bir adam… Söylenene
bakılırsa, İngiliz ve Hollanda kraliyet ailelerinin bile, menkul değerlerini o yönetirmiş. Soros,
“Turuncu Devrimleri” parası ile desteklemiş, ABD’nin küresel çıkarlarını korumakla görevli
yetenekli bir CIA görevlisidir. Dünya çapındaki faaliyetlerini yönetmek üzere bir de vakıf
kurmuştur. Vakfın Türkiye’deki işbirlikçisi ise TESEV’dir. TESEV’in başkanı Can Paker,
hükümetin Kürt sorununun çözümünde görevlendirmiş olduğu en akil adımıdır!..

Taksim Gezi Parkı Dayanışması’nı yürütenler ise, orta sınıfın çocuklarıdır. Destekçileri anne
ve babalarıdır, yoksul Türk halkıdır… Bunların SOROS ve TESEV ile ne ilgisi olabilir ki?..

Söyler misiniz George Soros, AKP iktidarına karşı, Türk halkını ayağa kaldırabilmek için ne
yapabilir ki? Sanki Soros’un hükümetten bir şikayeti varmış. Böyle bir şeyi neden yapsın ki?..
Bu masalların tamamı, halkın gerçekleri görmesini engellemek içindir!..
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Türk halkının içinden gelen, en haklı tepkilerin bir yerine illa da “yabancı bir unsur”
yerleştirmek, çok eski bir taktiktir ve neredeyse adet haline gelmiştir…. Polis kafası ile
bakılırsa, direniş için böyle yanlış bir algının yaratılması halinde, desteğin azalacağı ve
direnişin kolayca kontrol altına alınacağı düşünülür… Direnişçiler, marjinal bir grup olarak
gösterilebilir ve onlara yapılan insanlık dışı muameleler gözden kaçırılabilir sanılır… Aynı
zamanda halka karşı kullanılan orantısız güç de “düşmana karşı” bir hamle gibi sunulabilir!…
Oynanan oyun bu kadar basittir işte!..

Hükümet, “faiz lobisi” dediği kan emicilerin canını acıtacak hangi yasal düzenlemeleri yapmıştır
da bunlar hükümetin düşmesi için sokaklara inmişlerdir? Bu iddianın sahiplerinin öncelikle bu
sorunun cevabını vermesi gerekir… Veremezler! Çünkü öyle bir düzenleme hiçbir zaman
yapılmamıştır!..

İşte böyle yalanlarla, Türk halkını yeniden teslim alabileceklerini sanıyorlar. Oysa düşman diye
tarif ettikleri, kendi işbirlikçileridir. “Faiz lobisi”nin tüm isteklerini yerine getiren, bizzat
hükümetin kendisidir. Bu lobinin en gözde üyeleri ise, AKP iktidarının yandaşlarından yarattığı
yeni zenginler sınıfıdır!..
Onlar da hiç bir zaman halkın arasına girmemişlerdir!..

Bugün direniş cephesinde yoksul Türk halkının çocukları vardır…

Bu nedenle de Taksim Gezi Parkı Direnişi ile başlayan ve Türkiye geneline yayılan direniş,
baştan aşağıya millidir!..

Ne yapacağını iyice şaşıran Başbakan, bu milli direnişe destek verenleri; “Mesele sadece Gezi
değil diye ‘tweet’ atanlardan hesap soracağız” diyerek tehdit etmektedir!..
Tehdit edilenlerden aklıma gelenlerin bir kısmının listesini aşağıya çıkarttım:

Öcalan’lı açılıma, bölünme anayasasına, Ergenekon ve Balyoz tertiplerine, bu tertipler
üzerine uydurulan “Ergenekon Örgütü” yalanına, hükümetin barışçı olmayan Suriye ve
Ortadoğu politikalarına, milli bayramların unutturulmak istenmesine, milli kahramanlarımıza
ayyaş denmesine, özelleştirmelere, ihale yolsuzluklarına, Deniz Feneri davasındaki iğrenç
ilişkilere, HES’ler ve taş ocakları ile doğanın katledilmesine, Cumhuriyet değerlerinin birer birer
içinin boşaltılmasına, Osmanlıcılık özlemlerine, yargının ele geçirilerek adaletin yok
edilmesine, halkın yarısının ötekileştirilmesine, dinin en kötü şekilde siyasete alet
edilmesine, din ve dince kutsal sayılan değerlerin istismarına, eğitim öğretim birliğinin
bozulmasına, ha bire imam hatip okulu ve kuran kursu açılmasına, sağlık hizmetlerinin
giderek ticarete dönüşmesine, milli değerlerle alay edilmesine, ülkenin varlıklarının talan
edilmesine, Atatürk anıtlarına çelenk konulmasının yasaklanmasına, Kurtuluş Savaşı
kahramanlarımızın itibarsızlaştırılıp unutturulmak istenmesine, Atatürk Orman Çiftliği’nin
ABD’ye satılmasına, Anıt Kabir’i yıkacağız diyenlere ses çıkartılmamasına, Türk askerinin
başına çuval geçirenlere dua edilmesine, yabancı askerlerin kaymakamlarımızı tokatlamasına,
Seyit Rıza, Şeyh Sait gibi Cumhuriyet düşmanı hainlerin heykelinin
dikilmesine
göz
yumulmasına, hainlerin torunlarından özür dilenmesine, Türk düşmanlarının baş tacı
edilmesine, toprak bütünlüğümüzü tehdit eden Büyük Ortadoğu Projesi içerisinde görev
alınmasına, emperyalistlerle 2 sayfa 9 maddelik gizli anlaşmalar imzalanmasına, seçilmiş
milletvekillerinin özel görevli mahkemelerce tahliye edilmeyerek milli iradeye saygısızlık
yapılmasına, halkın muhalif kesimlerinin ötekileştirilip, düşman ve “terörist” gibi
gösterilmesine, muhaliflere sürekli hakaret edilmesine, hak arayanların azarlanmasına, KPSS
sınavlarında soruların yandaşlara verilmesine, bu tür olaylara katılanlar hakkında göstermelik
soruşturmalar yapılmasına, İmam-Hatipliler devlet dairelerine doldurulurken, normal liselerden
mezun olanlara kapıların kapatılmasına, kadınların kaç çocuk doğuracağına ve nasıl doğum
yapacaklarına karışılmasına, gelecek nesillerin dindar ve kindar olarak yetiştirilmek
istenmesine, halka kabadayılık yapılmasına, özel yaşama müdahale edilmesine, hava
alanından Ankara’ya kadar miting yeri olmayan 4 ayrı yerde yasa dışı mitingler yaparak
AKP’ye imtiyazlı davranılmasına, telefonların yasa dışı dinlenmesine muhaliflerin özel
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yaşamına ilişkin video kayıtlarının internet ortamında dağıtılmasının engellenmemesine,
ilgililer hakkında gerekli yasal işlemlerin titizlikle yürütülmemesine, halkın en temel
haklarından olan düşünceyi ifade etme özgürlüğünün kullanılması kapsamında yapılan
gösterilerin biber gazı ile bastırılmasına, halkın zeka düzeyi ile alay edilmesine, sürekli
“bizi aşağıladılar” yalanını tekrar ederek mağdur rolü oynanmasına, halkın acıma
duygularının istismar edilmesine, TRT’nin iktidarın borazanı haline getirilmesine, yazılı ve
görsel medyanın ele geçirilmesine, devletin terör örgütü PKK ile aynı masaya oturtulmasına,
pırıl pırıl çocuklarımıza çapulcu denmesine ve hepsinden daha da önemlisi yöneticilerimizin
sürekli yalan söylemesine hayır diyenler bu ülkenin vatandaşlarıdır ve ben de onlardan
biriyim!.. Tayyip Erdoğan böyle düşündüğümüz için varsın hesabını sorsun bize… Bunu hak
ettik galiba!..
Adalet yerini bulacaksa eğer, benden sorulacak hesaba, yukarıdakiler de dahil edilsin!..

Halkın gösterdiği haklı tepki; yaşanan bu olumsuzluklardan oluşan toplam öfkenin
patlamasıdır. Aynı zamanda bu yoğun tepki, ana muhalefet partisi CHP ile MHP‘yedir de…
Zira bu kritik dönemde, onlar da görevlerini yapmayıp, iktidarın dümen suyunda yüzdüler!..

İktidarın kendilerine verdiği gündemle yetindiler, gündemi belirleyemediler… Temsil ettikleri
kitlelerin, taleplerine kulaklarını tıkadılar. Haftanın altı gününü,
Salı
günleri
kendilerini alkışlatmak için malzeme toplamakla geçirdiler. Buna ilaveten, birikimli ve yürekli
muhaliflere parti yönetimlerinde yer vermediler. Söz dinletenleri değil, söz dinleyenleri
yanlarına alarak yollarına devam ettiler… Kısaca halkın istediği gibi değil, iktidarın istediği
gibi “çakma” muhalefet yaptılar!..
Görüldüğü gibi “mesele” sadece kesilmek istenen ağaçlarla ilgili değildir!..

Geldiğimiz bu noktada, ne iktidar ne de muhalefet; sokağın dilini anlayabilmiştir. Gençleri
kontrol edemiyorlar bir türlü. Hükümet, ülkeyi gaz bombaları ile yönetmeye çalışıyor!… Her
gün biber gazları, copları ve tazyikli suları ile gençlerin üzerine yürüyorlar. Ölenler, kör
olanlar, ağır yaralananlar var; gençler buna rağmen direnişi bırakmıyor. Zeka ve mizah ile
baskıcı bir iktidarın TOMA’larını mağlup ettiler. Anneler ve babalar da ne yapacaklarını
şaşırdılar!.. Sonunda onlar da etten zincir yapıp, çocuklarının etrafında duvar oldular…
Hükümet ve muhalefetin farklı cümlelerle “evinize dönün” diye yalvarmasına da
aldanmamak gerekir…Zira sine-i millete dönmesi gereken artık kendileridir!..

Türk halkı, yeni bir iktidar ve yeni bir muhalefet yaratacak kadar yetenek, zeka ve birikime
sahiptir. Göreceksiniz onları da en kısa süre içerisinde gerçekleştirecektir!…

***
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MİZAH İLE BAŞ EDEMEZLER!..
TOMA ve akreplerin en acımasız saldırılarını, zeka ve mizahla karşılayan direnişçilerin
amacını kendilerinden daha iyi kimse dile getiremez… “Atatürk’te birleştik” ve “Hükümet
istifa” sloganları ile espri yapılmaya çalışıldığını düşünenler, muhalif saflarda gözükleseler de
gerçekte AKP iktidarının düşmesini istemeyenlerdir!.. Ya da zekalarında bir sıkıntı aramak
gerekir!..

Son yılların en etkili halk hareketini, sıradan bir çevre hareketi gibi göstermek için kolları
sıvayanlar çok tanıdıktır!.. Yandaş televizyon kanallarının, direnişin en heyecanlı
anlarında, penguenlerle ilgili belgesel göstermelerini anlamak mümkündür. Mecbur kalıp,
direnişle ilgili haberler yaptıktan sonra arka arkaya koydukları programlarla, bu haklı
hareketin ivmesini düşürmek için ellerinden geleni yapmalarını da garipsememek gerekir!
Beslemeler, ilk günlerde demokratik olan bu gösterileri, “darbeye zemin hazırlamak” olarak
bile göstermek istemişlerdir. Böyle şeyler yapabilirler; çünkü onlar yandaş, yalaka ve iktidarın
kiralık kalemleridirler!..
İktidarlardan beslenenler, tam olarak görevlerini yaptılar mı bilmem… Bu nedenle de onlara
fazla kızmayın derim!..
Yandaşların durumu öyle de acaba Y-CHP‘ye neler oluyor?..

CHP’lilerin önemli bir kesimi, polisin Taksim’deki biber gazlı, orantısız güç kullanmasını
protesto edenler arasında yerlerini almışlardı. Yakışan da buydu zaten. İlk günün şaşkınlığı
içerisinde yönetim de ne yapacağını bilemedi… Haklı beklenti; CHP‘nin kurumsal olarak
alanlara inmesi ve kendiliğinden gelişen bu muhalif hareketi, doğru yola kanalize ederek
önderlik yapmasıydı!.. Pek çok kişi gibi ben de Kadıköy’deki mitingin iptal edilerek, CHP
milletvekillerinin Taksim’e çıkmasını bu şekilde değerlendirmiştim…
Bir gün sonra CHP yönetiminin, sokak eylemlerini yöneten gençleri anlamadığını söyleyerek,
öz eleştiri yapmasını da gayet güzel anlayabildik. İktidarın, CHP’yi olayların “kışkırtıcısı”
olarak ilan etmesi üzerine, CHP’nin kurumsal olarak bu olaylarla bir ilgisinin bulunmadığını
söylemesine bir itirazımız olamaz!..

Takip eden günlerde Kılıçdaroğlu’nun, Cemaat’in kanalı Samanyolu TV‘ye koşarak; direnişe
destek verenler için; “Bu insanların hükümeti istemiyoruz diye bir talebi yok” demesi
şaşkınlık yaratmıştır. Kılıçdaroğlu’nun kişisel fikrini partiye mal etmesini anlayabilmiş değilim!..
Demek ki, her akşam, ışıklarını 5 dakika yakıp söndürdükten sonra, tencere ve tavalar ile sokağa
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inip, “Hükümet istifa” sloganını atan milyonlar, bu hükümeti istiyorlar!.. Bay Kemal, bu sözleri
ile mizah mı yaptığını sanıyor? Yoksa protestocu milyonları salak mı sanıyor?.. Görünüşe
bakılırsa, Y-CHP’ye göre, gaz bombalarına göğsünü siper eden halkın talepleri arasında,
hükümetin gitmesi yokmuş!..
Türk halkının zekasıyla bu şekilde alay edilemez!..

Bay Kemal’in, 24 saat kesintisiz yayın yapan Ulusal Kanal‘ı izlemediği belli. SOROS’u dinleyip,
Fetullah’ın kanallarını dolaşacak yerde, arada bir Halk TV‘yi izlese halkın ne dediğini
anlayabilirdi!.. Bay Kemal’in CHP Genel Başkanı sıfatıyla kendini komik duruma düşürmeye hakkı
yok…
Kemal Bey!

Bir türlü anlayamadığın bu gençlik, öyle bir gırgıra sarar ki seni, feleğini şaşırırsın!.. Artık aklını
başına devşir!..

Kısa sürede ülkeyi saran bu ulusal direnişi bir yeşiller hareketi olarak göstermek, hükümet için
bir taktiktir. Direnişçileri, çevreye sahip çıkan duyarlı vatandaşlar olarak sahiplenmek,
direnişin büyüyüp yayılmasını önlemek için yapılmış ayrı bir kurnazlıktır. Hükümetten
böyle davranışlar beklenir ama ana muhalefet aynı ağızla konuşamaz!.. Hükümet,
direnişçilerin bir kesimini “çevreci yurtseverler” olarak sahiplenirken, kalanını “faiz lobisi” ile
ilişkilendirmiştir. “Provakatörler” dedi yine tutturamadı. ABD elçiliğini basanlarla aynı
çizgide gösterdi olmadı. Saçmaladıkça saçmaladı… Başbakan Erdoğan’ın, direnişçileri birkaç
“çapulcu” olarak nitelendirip küçümsemesi ise, bir işe yaramadığı gibi bumerang etkisi yapıp
direnişi büyüttü!.. Sonunda göstericileri, kamu malına zarar veren “vandallar” olarak suçlamaya
kadar getirdiler…

Burada sormak gerekir, kamu malına zarar verenler kimlerdir ve polisin orantısız güç
kullanmasından önce böyle şeylere teşebbüs edilmiş midir?

7 gazete aynı günde Erdoğan’ın söylediği “Demokratik talebe canımız feda” manşeti ile
çıktılar… Yine de inandırıcı olamadılar!.. Çünkü niyetleri, halkı anlamak değildi!..
Bu nedenle halk da “artık yeter” demişti!.. Erdoğan gösteriler için “ideolojiktir” demiş…

Doğrudur elbette. Hükümete karşı olan her eylem, hükümetin ideolojisinin karşısındadır ve
başlı başına bir ideolojik duruştur!.. Hükümet kendi ideolojisini halka dayatmayı, kendine hak
görebiliyor ama karşı gelenleri suçmuş gibi eleştirebiliyor!.. Kendi ideolojisine dokunulmazlık,
farklı görüşlerin ise, yasa dışı kabul edilmesini istiyor!..
Neyse ki, Atatürk’ün askerleri, Y-CHP’nin “açılım süreci”nde hükümete verdiği krediyi,
meydanlarda geri aldılar!..

Zaten “Gandi” Kemal’in de yeni anayasanın yapım sürecinde; demokrasiyi “şeriat” amacına
ulaşmak için bir araç olarak gören AKP hükümeti ile masaya oturmaktaki ısrarı ile kredisi
iyice azalmıştı!.. Bu yüzden olsa gerek, Kılıçdaroğlu en ciddi siyasi rakipleri olan
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın açıklamaları için “Sağ
duyunun sesi” demiştir!.. Bu kadarla kalsa iyiydi tabi. Kılıçdaroğlu şaşkın ördek misali;
“Demokrasi uzlaşma rejimidir” kalıbının ardına sığınarak, iyice köşeye sıkışan baş rakibi
Erdoğan’a, uzlaşma da teklif etti!.. Gençliği de dikkatli olmaya davet etti!..
Sanki kavganın bir tarafında kendisi vardı, sanki sokakta direnen insanları o yönetiyordu
veya onların yasal temsilcisiydi!..
Kılıçdaroğlu da Erdoğan gibi sokak hareketleri karşısında saçmalamaya başladı!..

Çünkü o böyle günler için seçilmiş bir lider değildi!.. Onun görevi Erdoğan hükümetini
ayakta tutmak ve karşıdevrimi AKP’ye yaptırmaktı!.. Beklenmeyen bu son gelişmeler
karşısında, eğer Erdoğan iktidardan düşerse, Bay Kemal de ana muhalefet liderliğine veda
etmek zorunda kalacaktı!.. Korktuğu buydu!..
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Söz sırası gelmişken, delikanlı Devlet’e de bir kaç söz söylemek gerekir: Devlet Bey, “Kürt
intifadası” diyerek bu haklı direnişe katılımı engelliyor!.. Kürtlerin intifadaya ya da provaya
ihtiyaçları yok!.

Onlarla birlikte oturduğunuz Anayasa Uzlaşma Komisyonu‘nda, sayenizde temel taleplerini
meşrulaştırdılar. Şimdi de AKP ile kol kola girmişler, Diyarbakır’ı “yıldız” yapmaya doğru
emin adımlarla yürüyorlar. Kürtler, bir bakıma iktidar ortağı sayılırlar!.. Bildiğiniz gibi Gezi Yolu
Direnişi ile başlayan halk hareketinin içerisinde olmadıklarını da açıkladılar! Zaten bu açıklama
üzerine Öcalan, alanların ulusalcılara ve “Ergenekonculara” bırakılmamasını istemiştir…
Öcalan da Türk halkının zekasıyla alay ediyor. Ergenekon savcıları bile “Ergenekon Örgütü”
iddiasını geri alıp, yerine “darbeye teşebbüs” suçlamasını koydular fakat PKK lideri hala bu
suçlamadan vazgeçmiş değil!..
Her neyse daha fazla uzatmayalım…

Devlet Bey, siz halkın en haklı direnişine katılacak olan ülkücüleri, partiden atmakla tehdit
ediyorsunuz. Doğru mu?..
Ve hala ülkücü olduğunuzu söylüyorsunuz!.

Her zora girdiğinde AKP hükümetine destek vermek, bir muhalefet partisinden beklenen
davranış olabilir mi? MHP seçmeni size bunun için mi oy vermiştir? Bir siyasi hareketin lideri,
eğer rakibinin yıpranmasını önlerse, onu iktidardan nasıl uzaklaştırabilir ki? Seçmen, başarılı
bir hükümeti neden yerinden edip, başka bir lideri başa getirsin?..
Bu sorulara yanıt verin lütfen!..

Türk halkının zekası ile alay etmeyin!..

Belli ki, CHP ile MHP’ye, rejimi değiştirmek üzere iktidara getirilen AKP’ye destek olmak
görevi verilmiştir!..
Bu nasıl bir görevdir ki, görevi alanlar istifa bile edemiyorlar!? Bu liderleri, hangi güçler ne
şekilde tehdit etmektedir?.. Tehdit altında olan ve tehditlere boyun eğen liderlerden, bu ülkeye
bir fayda gelebilir mi?
Çünkü tehditle bir yerlerde tutulanlar, bir kere tehdide boyun eğmekle, sürekli tehdit edenin
adamı olmayı kabul etmişlerdir!..

***

İkinci senaryoyu bilmediğimi sanmayın sakın…

Onu bir türlü anlatmaya dilim varmıyor. Çünkü, tam bir rezalettir. Yüz karası da denebilir…
Söylenenlere bakılırsa, ABD ve AB iyice yıpranan Erdoğan’ı, deliğe süpürmeye karar
vermiştir! Bundan sonraki yollarına, Cemaat ve Kılıçdaroğlu’nun Y-CHP’si ile devam
edeceklermiş!.. Vaktiyle Ecevit‘in Cemaat desteği ile iktidara getirilmesinde olduğu gibi… MHP
ise, her zamanki gibi yedek lastik olarak tutulacak…

Sırası gelmişken hatırlatalım; Cemaat’in devlet kademelerine yerleşmesinin ve “meşru” bir
sivil toplum hareketi olarak kabul edilmesinin baş sorumlusu Ecevit’tir… Aynı film, Kılıçdaroğlu
ile ikinci kez gösterime sunulacakmış!..
Olabilir tabi, akla yatkın bir olasılıktır!..

Sorosçu Kemal‘in, CHP’ye Fetullahçıları doldurması ve aralarındaki samimi ilişkiler ile son
beyanları birlikte değerlendirildiğinde; bu seçenek üzerinde gizli bir anlaşma yapılmış olabilir!..

Zaten emperyalizmin hiç bir zaman bir tek (A) planı olmamıştır!..

Tabii ki, böyle bir durum gerçekleştiğinde, Y-CHP’nin Atatürkçü kesimle bir ilişkisi de kalamaz!..
Kalmamalıdır da!..
Ecevit’in Cemaat ile yaptığı işbirliği sonucu görüldü ki, ittifaktan güçlenerek çıkan Cemaat
olmuştur. Düğmeye basılınca da Ecevit bir kaç hafta içerisinde taraftarları ile birlikte silinip
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gitmiştir tabi!.. Devletin en önemli kademelerine sızan Cemaat üyeleri ise, hala yerlerindedir…
Bir gün böyle bir işbirliği gerçekleşirse, Kılıçdaroğlu’nun sonu da çok farklı olmayacaktır!..

İkinci olasılık gerçekleştiğinde; Cemaat ilk seçimlerde tek başına iktidara gelir. Büyük
olasılıkla, Y-CHP’nin akıbeti de DSP’ninkine benzeyecektir!.. Birkaç yıllığına iktidar olma uğruna,
Kılıçdaroğlu böyle bir maceraya CHP’yi sürükleyebilir! Mevcut delege yapısı da zaten buna
müsaittir. CHP içerisinde ne pahasına olursa olsun, iktidara gelmek ve önemli bir mevkide
“hizmet” vermek için can atan ne kadar da “hizmetkarlar” varmış!..
İnternette dolaşan ve günümüze de ışık tutan bir öğütle bitirelim:

”Olay şiddet kullanımına dönüşmeye başladığı zaman, sistemin oyununa geliyorsunuz
demektir. Yerleşik düzen sizi kavgaya sokmak için kızdırmaya çalışacak, sakalınızı çekecek,
yüzünüze fiske atacaktır. Çünkü, siz bir kere şiddete başvurduktan sonra sizinle nasıl baş
edeceklerini bilirler. Nasıl baş edeceklerini bilmedikleri tek şey, şiddet dışı eylemler ve
mizahtır.”(John Lennon)
***
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BEN DE “ÇAPULCU”YUM!..
“Düşünceyi ifade etme özgürlüğü” kapsamında gösteri yapan yurtseverleri, Başbakan
“Çapulcu” olarak niteledi. “Dersim Soykırımı” yalanı için Seyit Rıza'nın yandaşlarından özür
diledi ama “Çapulu”lardan dileyemiyor.
Bu nedenle her geçen gün artarak gelişen teptkileri yatıştırmak için Türk Dil Kurumu'nu
sahaya sürdüler!

Akıllarına ilkg elen “Çapulcu” sözcüğünün anlamını değiştirmekti. Böylece Başbakan o sörü
“talan yapan” anlamında kullanmış olmayacaktı...
Çünkü “talan” sözcüğü tartışmaya başlanırsa, kamu kaynaklarını talan edenler de birer
birer deşifre edilebilirdi. Böylece işin ucu iktidara dayanırdı, işte bunu göze alamadılar.
“Çapulcu” sözcüğü gerçekten de tehlikeli bir sözcük...

Bu sözcüğün tartışılması ile haksız yere rant elde edilen bütün faaliyetler masaya yatırılıp,
sorgulanabilirdi...
Bu necip Millet, rantçıların kimler olduğunu ve kimlerin koruması altında devleti talan
ettiklerini öğrenebilirdi...

O bakımdan sözcüğün anlamını değiştirmek en pratik çözümdü. İktidarın iş bitiricileri
sözcüğün anlamını değiştirdiler...

Yukarıda fotoğraf, TDK'nun kitap olarak basılan sözlüğünün ilgili sayfasıdır. İkinci fotoğraf
ise, İnternet ortamındaki aynı sözlüğün sorgulama sonucunu gösteriyor.

Yoruma gerek yok...

Şimdi TDK görevlilerinin, Başbakanın özür dileyerek kapatabileceği bir mevzuyu, sahtekarlık
yaparak uzatmaları tam da Türkiye'ye özgün bir durumdur.
Başbakanın inadı için yapamayacakları şey yoktur...

Atatürk'ün kurduğu ve Türk dilinin gelişmesi için faaliyet göstermesi gereken bir TDK,
AKP'nin yönetime gelmesine kadar son derece doğru işler yapmıştı. Şimdi o da diğer kurumlar
gibi AKP'lileşti...

Bu yapılan zeka ürünü bir iş değil, Türk halkının zekasıyla açıktan alay etmektir.
Hak ettik galiba!..
***
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Cumhuriyet gazetesinden Utku Çakırözer, bugünkü köşe yazısını şöyle bitirdi:

“İşte bu yüzden şimdilerde başta Kılıçdaroğlu olmak üzere tüm CHP'liler, bu tarihi direnişi
gerçekleştiren gençliği, Erdoğan ile mücadelede arkalarına takacak üç beş kelimelik etkileyici
bir slogan arayışı içinde...”

CHP'li dostlarım boşuna aramasınlar. Aradıkları slogan: “Mustafa Kemal'in askerleriyiz”dir
ve zaten yürürlüktedir.
Bu slogan kitleleri Kılıçdaroğlu'nun peşine takmak için yeterlidir... Önce onun tarafından
benimsenmelidir.
Bu kadar kolay bir şekilde sokaktaki
düşünmek, yurtseverlerle alay etmektir...

hareketin

Belli ki, CHP yönetimi gençliği hiç ama hiç tanımıyor...

CHP'nin

peşine

CHP yönetiminden SONUSCU-TESEVCİ ekip uzaklaştırılmadıkça sloganlarla
takılmaz...
Halep oradaysa, arşin buradadır...

takılabileceğini

peşlerine kimse

Sokaktaki muhalefeti anlamayan ve yönetemelen ana muhalefet işte böyle apışıp kalır. Sokağın
peşine takılır...

19 Mayıs'ta Sıhhıye'ye gelmeyip, ayrı baş çekmekle olmuyor bu işler. Duvara tosladığını
anlamayanlar kitlelerin önüne geçemezler..
Böyle günlerde ana muhalefet Cumhurbaşkanına koşmaz...
Sokağa iner ve kitlelere doğru önderlik eder...

Ana muhalefet, hükümeti düşürmek için bir plana sahip olmayınca, doğal olarak halkı
yatıştırmak görevini üstlenir. İktidarın kuyruğuna takılır...
Kılıçdaroğlu muhalefette kalmanın ötesinde başka bir iddiası olmayan ısmarlama bir liderdir...

Daha önce de Cumhurbaşkanılğı seçiminde Cemaat'in adayı olan “Abdullah Gül'e oy
verebiliriz” dememiş miydi?
Sokak sloganla değil, inançla yönetilir... Kitleler, ıslığa göre hareket edecek sürü değildir.

Bir defa da “Atatürk'ün yurttaşları” olma yerine “Mustafa Kemal'in askerleri” olmayı deneyin!..

***
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KAFASI KIYAK BİR HÜKÜMET!..
“Red-Hack”ın Jandarma İstihbarat raporlarını yayınlaması ile AKP iktidarının meşruiyeti de
tartışılmaya başlandı… Patlamalardan önce “sürece karşı olanlar”ı, daha sonra da Suriye
İstihbarat örgütü El Muhaberatı sorumlu tutan Başbakan’ın, bu olaydan siyasi rant elde etmek
ve toplumu yönetmek üzere,yalan söylediği ortaya çıktı!..
Hükümet, şimdi de bu sıcak gündemi değiştirmek için arka arkaya hamleler yapıyor!..

Başbakan Erdoğan, alkol yasağı yasasını çıkartmakla kalmayıp, 22 Mart 1926′da yasağı (1) 1
kaldıran ulu önderlerimiz için “ayyaş” ifadesini kullanarak, tartışmayı başka bir noktada
sürdürmek istedi… Türk halkını bu tuzağa çekemedi!.. Tam aksine, Atatürk ile İnönü’ye karşı
yapılan bu haksız saldırı, halkı fena halde kızdırdı…
Taksim Gezi Parkı’nda AVM yapılmak üzere ağaçların sökülmesi ile bardak taştı… Halk,
silkinip ayağa kalktı… Meydanlara yürüyenler militanlar değildi artık!..

Bu kutsal yürüyüş, ABD işbirlikçisi olan AKP iktidarının hızla düşüşünün bir göstergesi
olarak kabul edilmelidir. İktidarın siyasi yükselişinin sonu ve geriye dönüşün başlangıcıdır bir
bakıma!.. Hükümet, bir kaç gazete ve bir iki televizyon kanalı dışında, tüm medyayı ele
geçirmesine rağmen, gündemi değiştirmeyi başaramadı…
Sosyal medya üzerinden bile halk örgütlenebiliyor!..

Yabancı basının, bu diriliş için “Türk Baharı” benzetmesi, dönen tekere çomak sokmak gibiydi.
İşe yaramadı tabi… Akıllarınca, bu haklı direnişi “Arap Baharı” ile ilişkilendirerek,
antiemperyalist
kesimlerin
eylemlere
katılmasını
engelleyeceklerdi…Başaramadılar,
başaramayacaklar… Eninde sonunda bu kavgayı haklı olan Türk halkı kazanacaktır!..

AKP iktidarı, 11 yılda Türkiye’yi Mehmet Aliler ve Mustafa Kemaller olarak ikiye ayırdı
ayırmasına da, Mehmet Alilerin “Darbe yapılması için ortam hazırlanıyor” yalanına itibar
eden çok şükür olmadı…
Mustafa Kemal’in askerleri bu gidişe “Artık yeter!” dediler…

Cumartesi günü on binlerle birlikte ben de Kızılay’daydım. Eylemcilerin arasında gururla
dolaşıp durdum. Meydanı dolduranlar, sanıldığı gibi sadece üniversite gençlerinden ibaret
değillerdi!.. Bu kez sokağa inenler, hükümetin gaz bombası ve tazyikli sularından zerre kadar
korkmayan sade

1

http://80.251.40.59/politics.ankara.edu.tr/karahan/makaleler/menimuskirat.pdf
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vatandaşlardı! Türk halkı, eşiği geçmiş her noktada korkuyu yenmişti… Korku
imparatorluğunun temelleri Kızılay’da çatırdıyordu. Biber gazı bombardımanı altında,
“Hükümet İstifa” sloganları ile TOMA’ların üzerine üzerine yürüyenlerin, girdikleri bu yoldan
bir daha geri dönmeyecekleri bellidir!..
Sonuç alacakları da kesindir!..

Türkiye’nin en zeki, en başarılı gençlerinden olan ODTÜ’lüler bile, Kızılay Meydanı’na ancak
16.00′dan sonra gelebildiler… Her biri tepeden tırnağa yürek, her biri yerinde zıplayan ateş
parçaları gibiydiler… Pırıl pırıl olan bu aydınlık düşünceli gençler, TOMA’lar üzerlerine gelince
biraz geri çekiliyor, ardından o pis demir yığınlarının üzerlerine atlıyorlardı!.. Gencecik
çocuklar, saatlerce TOMA’ları tekmelediler!.. Biber gazı ile tazyikli suyu tükenen hükümet,
geri çekilmek zorunda kaldı!..
18.00′e doğru Kızılay Meydanı gerçek sahiplerinin eline geçmişti!.

Elbette ki, iktidar da gerçek sahiplerince ele geçirilene kadar bu eylemler devam edecektir!..

Taksim’deki Gezi Parkı’nı “kurtarmak” için başlayan eylemden sonra, çok önemli bir gerçek
ortaya çıkmıştır. Artık bu gerçeği kimse görmezden gelemez. Perşembe günü gazeteler şu
haberi geçtiler:”Adana’da Suriyeli El Kaide bağlantılı El Nusra örgütüne karşı yapılan
operasyonda 2 kgöldürücü sarin gazı ele geçirildi. Operasyonda çok sayıda silah ve mermiye
de el konulmuş!..”(2)2 Biliyorsunuz ki, El- Nusra, silahlı, terörist radikal bir İslamcı örgüttür.
Bizim hükümetin de yol arkadaşı sayılır! Birlikte, meşru Suriye yönetimini düşürmek için
mücadele ediyorlar. Hükümetin bu ortaklığı yasalarımıza göre çok ağır bir suçtur. 3 Reyhanlı’da
patlayan bombalar işte bu örgütün işiydi! “Red-Hack”ın yayınladığı istihbarat raporlarından
anlaşıldığına göre, güya hükümetimiz önceden alınmış bu istihbarata rağmen, patlamaları
önleyememişti!..
AKP hükümeti, Öcalan’la başladığı pazarlıkla, Türkiye Cumhuriyeti’ne önemli ölçüde irtifa
kaybettirdi. Dış politikada ise, İslamcı terör örgütleri ile iş tutmaya başlayarak meşruiyetini
de yitirdi!..
Bu yüzden iktidarın gerçek sahibi olan Türk Milleti, genel seçimleri bekleyemeden, işe el
atmak zorunda kalmıştır!..

Başbakanımız, BM Bağımsız Uluslararası Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı Carla Del
Ponte‘nin, “Muhaliflerin sarin gazı kullandığına ilişkin kuvvetli delillerin tespit edildiği”
açıklamasını yalanlayacak şekilde, Suriye’de kullanılan sarin gazının, Suriye
Ordusu
tarafından, muhaliflere atıldığını söylemesi ve Esat’ı “bebek katili” olarak ilan etmesi bir işe
yaramadığı gibi, kendisini ve ülkemizi zor duruma düşürmüştür!..

İçki yasağı, Atatürk ve İnönü’ye “iki ayyaş” denilerek yapılan terbiyesizlik, Üçüncü Boğaz
Köprüsü’ne Alevileri katleden Padişah Yavuz Selim’in adının verilmesi, Atatürk Orman
Çiftliğinin talan edilmesi ve bir bölümünün Amerikalılara verilmesi, Anayasa Mahkemesi
Başkanı Haşim Kılıç’ın, “kırmızı çizgili önerilerin süreci yavaşlattığı”ndan yakınarak,
görevi ile ilgili olmayan siyasi mesajlar vermesi dahi, bu yalın gerçekleri ikinci plana
düşürmeye yetmemiştir!..
Bir diğer önemli konu; Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndan 2 başkan yardımcısı ile 12
şube müdürünün aynı anda görevden alınmasıdır. Bu olay bile başlı başına TSK’ya yapılan alçak

2
3

http://www.odatv.com/n.php?n=kimyasal-silah-esadda-degil-el-nusrada-cikti-3005131200

Türk Ceza Kanunu, Yabancı devlet aleyhine asker toplama

MADDE 306. -(1) Türkiye Devletini savaş tehlikesi ile karşı karşıya bırakacak şekilde, yetkisiz olarak,
yabancı bir devlete karşı asker toplayan veya diğer hasmane hareketlerde bulunan kimseye beş yıldan
oniki yıla kadar hapis cezası verilir.
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tertibin bir itirafı gibidir… Balyoz ve Ergenekon Davaları’nın soruşturmasını yapan ve
kanıtlarını hazırlayan bu ekip, acaba neden görevden uzaklaştırılmıştır? İstihbaratçılar,
hükümetin “Milli Görüş” kanadına karşı, özel bir tertibin içerisine mi girdiler? Hukuka aykırı
işler yaptıkları kesindir! Yoksa ne diye görevden alınsınlar? Hükümet, bu görevden almalar ile,
aynı zamanda istihbaratı yönetenlerin, daha önce yaptıkları bütün işleri de şaibeli hale
getirmiştir!.. Aslında bu durum bir itiraf kabul edilmelidir. Gerçi onların Balyoz ve Ergenekon
davaları için hazırladığı kanıtların sahte

ve düzmece oldukları defalarca kanıtlanmıştır!.. Türk halkının adalet duygusunun ağır
yaralanmasına, Amerika’da eğitilen bu Cemaatçi polisler sebebiyet vermiştir. Devletin temeli
olarak bilinen adaleti, adım adım yine bunlar yok etmişlerdir!..
Dolayısıyla, özel görevli mahkemelerde yapılan yargılamaların, TSK‘yı teslim almak için
kurgulanmış bir tertip olduğu da bir kez daha ortaya çıkmıştır!.. Bu suçun ortakları ise
Başsavcı Recep Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşlarıdır!..

Sadece bu iki önemli olay, hükümete meşruiyetini kaybettirmeye yetmiştir!..

ABD’nin çıkarlarını korumak için teröristlerle işbirliği yapan ve komşu bir ülkenin
meşru hükümetini devirmeye çalışan hükümetimizden, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, sarin
gazı ile ilgili olarak açıklama yapmasını istemektedir!..(4)4 Diplomatik dilin dışına çıkılarak
tercüme edersek; Rusya’nın, T.C Hükümetini Suriye’ye saldıran teröristlere sarin gazi
vermekle suçladığı açıktır!..
Şimdi de şu sorulara yanıt arayalım: Emniyet İstihbarat Dairesinin yönetim kadrosu,
hükümete karşı görevden alınmayı gerektirecek ne gibi hukuk dışı işler yapmıştır? Hukuka
aykırı bir eylemleri yoksa neden görevden alınmışlardır?..

Bu soruların yanıtı ne şekilde verilirse verilsin, Emniyet İstihbaratının benzer işlem ve
eylemlerini TSKmensupları için de yaptıkları ortaya çıkacaktır. Bu son duruma göre, Ergenekon
ve Balyoz Davaları temelden çökmüş sayılır!.. Bu davaların başsavcılığı sıfatını üstlenerek,
bütün bu hukuksuzlukların arkalarında duran Erdoğan hükümeti, bir de bu nedenle
meşruiyetini kaybetmiştir…
Yürürlükteki hukukun dışına çıkan ve halkına zulmeden bütün iktidarlar meşruiyetini
kaybetmiş sayılırlar!..
İşte tam da bu noktada devreye, halkın “direnme hakkı” çıkar!..

Böyle olunca da “meşru” olan hareket, seçilmiş iktidarın ki değil, onu seçen halkın hareketi
kabul edilir!..

Suriye ile savaşın eşiğine gelmek mi önemlidir yoksa Kuzey Marmara’nın son ormanlık
alanının talan edilmesi mi?.. Elbette ki savaş daha hayati öneme sahiptir…
O bakımdan Taksim Gezi Parkı’nda kesilen bir kaç ağaç için Türk halkı ayağa kalkmamıştır!..

Reyhanlı’daki patlamalardan önce, Suriye uyruklu bir kişiye ait olan restoranda, Türk
bayrağının cinsel organına sürüldükten sonra yere atılması, çiğnenmesi ve yakılması ile
başlayan gerginlik üzerine, yapılan soruşturmada ortaya çıkan gerçekle, Türk halkının bam
teline basılmıştır!.. Restoranın sahibi Muhammet Quadaymat‘ın ABD vatandaşı olduğu ve ABD
Konsolosluğu’nun bu olaya müdahil olduğu ortaya çıkmıştır ve Türk halkı bunu bilmektedir!..

Bütün bu yaşananlar karşısında hükümetin gösterdiği sağırlık, Türk halkının onurunu
zedelemiştir!..
Bu nedenle de olup bitenlere sebebiyet veren AKP Hükümeti, artık Türk halkının meşru
temsilcisi olarak görülemez!..
4

http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/sarin-gazini-acikla-tamami-h22089.html
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Meşruiyetini yitirmiş bu kafası kıyak iktidarı değiştirmek için, yapılan bütün yasal eylemler,
meşru ve haklı kabul edilmelidir!..
***
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GÖLGE GENEL BAŞKAN:TR 705 !..
İstihbarat Raporları
Fetullah Gülen’e yakın kuruluşların düzenlediği “Anadolu Kültürü ve Yemek Festivali”
etkinlikleri kapsamında, BDP’nin gölge genel başkanı Ahmet Türk’ten sonra, Y-CHP’nin gölge
genel başkanı Sezgin Tanrıkulu da ABD’ye uçtu. Türk’ün “açılıma destek” aramak için ABD’ye
gittiği söyleniyor!.. İnandırıcı değil tabi. Çünkü “açılım” zaten ABD’nin projesi… Kovboylar
kraldan fazla kralcı olanları pek sevmezler!.. Bu açıklama yerine, Obama’nın son talimatlarını
tebellüğ etmek üzere Hoca Efendiye gittiği söylenseydi de bir şey olacak değildi!..
Bu arada Y-CHP’yi TR 705 kod numaralı ABD’nin bir diğer kulunun yönettiği ortaya çıktı.
Tanrıkulu, partinin yönünü dilediği yana çevirebiliyor artık. Kılıçdaroğlu, genel başkanlık
koltuğunda konu mankeni olarak kaldı. Sanki asli görevi, parti içinde seslerini yükseltmeye
başlayan ulusalcı kanatı sakinleştirmek!.. Tanrıkulu, yanına açılımcı Melda Onur ile Haydar
Akar’ı da alarak, ABD’nin yolunu tuttu. Söylendiğine göre, seyahat Kılıçdaroğlu’nun onayı ile
yapılıyormuş!.. Bu doğruysa, ki görünüşe bakılırsa öyle, Kılıçdaroğlu’nun “kırmızıçizgi”
söylemi boşa çıkartılmış oluyor! Zaten bu söylemin, ulusalcı olarak bilinen kesimi uyuşturulup
sakinleştirmek için geliştirildiği belliydi!..
Y-C HP milletvekillerinin Cemaatin yemek festivalinde ne işleri olabilir? Halk onları “yemek”

kültürlerini geliştirmek için mi seçti?..

Tanrıkulu başkanlığındaki heyet, CHP adına Hoca Efendi ile ne görüşecek acaba?!..
***

Reyhanlı’da patlatılan bombaların, Nisan 2013′te El Kaide‘ye bağlandığını ilan eden Radikal
İslamcı El Nusra 1 örgütünün işi olduğu, “Red Hack”ın (2) 2 yayınladığı istihbarat raporları (3) 3
El Nusra Cephesi Suriye‘de Eylül 2011 tarihinde kurulmuş Sünni İslam yanlısı aşırı İslamcı mücahit
bir silahlı gruptur.Suriye‘deki en büyük üçüncü silahlı gruptur. Nisan 2013′te El Kaide‘ye bağlılığını
açıkladı. Grubun 500-1,000 civarı mücahit savaşçıdan meydana geldiği sanılmaktadır.
Radikal İslamcı silahlı bir gruptur. Beşşar Esad’ı devirmek ve bu yolla kendi ideolojik amaçlarını
uygulamak ve yaymak istemektedir.
1

2
3
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http://redleaks.blogspot.com/2013/05/Hatay-Reyhanli-Askeri-Gizli-Yazismalar.html

347

ile ortaya çıktı… Sırası gemişken belirtelim ki, Obama 24 Mayıs günü Mili Savunma
Üniversitesi’nde yaptığı konuşmada, El Kaide’nin baş düşman olmaktan çıkartılacağını
belirtmişti. 4 Anlaşılan, CIA, El Kaide’yi yeniden işe almış!..
“Red Hack”ın yayınladığı raporlar, patlamalardan günler önce hükümetin elinde olduğuna
göre, yetkililerin söylediği gibi ortada bir istihbarat zaafiyetinden söz edilemez! Hükümetin
gerçeği bilmiş olmasına rağmen, patlamalardan Esat’ı sorumlu tutan açıklamaları ise, oldukça
manidardır. İnsanın aklına ister istemez; acaba Esat’ı yıpratmak için El Nusra’ya yol mu verildi
sorusu geliyor!?.. Bu noktadan itibaren, ana muhalefet partisi genel başkanının, katliamdan
doğrudan doğruya Erdoğan’ı sorumlu tutmasında bir yanlışlık yoktur… Beklendiği gibi
Erdoğan, Reyhanlı ziyaretinde ÖSO’ya moral verip Reyhanlı halkını azarlamış!..

Yanlış ve haksız olan Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’ı Esat’a benzetmesidir!..

Zira ikisi arasında gör ardı edilemeyecek kadar çok önemli farklar var: Esat, emperyalizmin
haksız saldırılarına karşı ülkesini savunurken, Erdoğan emperyalizmin yanında, adeta onların
bir taşeronu gibi faaliyet gösteriyor. “Suriye bizim iç işimizdir” diyerek, komşu ülkenin iç işlerine
karışıyor. AKP hükümeti, meşru ve seçilmiş Suriye hükümetini devirmek için teröristlere
destek vermekte, elinden geleni yapmaktadır… Kılıçdaroğlu’nun, Erdoğan’a diktatör
diyebilmek için başka ülkelerden örnekler vermesi gerekmiyor. 11 yıllık AKP iktidarının zulmü,
hatta sadece “Silivri Hukuku”ndan bir kaç örnek vermek, onun ne kadar zalim bir diktatör
olduğunu anlatmaya yeter!..
Esat’ı kötüleyerek dünya kamuoyu önünde yalnızlaştırmak, CHP’nin üzerine vazife değildir!..

Hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygılı bir partinin, komşu ülke halkının yanında olmak
ve o halkın seçtiği meşru lider ile kabul ettiği yönetim şekline saygılı davranma zorunluluğu
ve ödevi vardır. Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın “Milletin iradesine karşı mı geliyorsunuz?”
şeklindeki, seçmen çoğunluğunu hatırlatan uyarısı karşısında gösterdiği “esas duruşu”, Suriye
halkının iradesi karşısında da göstermek zorundadır. Aksi halde, Suriyelilerin iradesine
saygısızlık yapmış olur… Böyle bir omurgasız duruş, aynı zamanda emperyalizmin hizmetine
girildiğinin de kabulü anlamındadır… Erdoğan’ın tamamlayamadığı Esat’ı karalama
kampanyasını, onun yerine geçerek sürdürmek, Kılıçdaroğlu’na yakışsa da Atatürk’ün CHP’sine
hiç yakışmamaktadır!..

Böylesine tutarsız cıvık bir tavır, asla “sol tavır” olarak kabul edilemez!..

Hazır söz sırası gelmişken, “Sol tavır nasıl olmalıdır?” sorusunun yanıtını anımsatalım: Solcu
olmanın dünyanın her yerindeki değişmez ölçüsü; antiemperyalist olmaktan geçer.
Emperyalizme karşı olmayanlar, zaten solcu değillerdir! Emperyalizme karşı olmak,
emperyalizmin bölerek parçalamak istediği halklara destek olmayı da zorunlu kılar.
Siyasilerin eylem ve söylemlerinin, sonuç itibariyle, emperyalizmin amacına hizmet edip
etmediğine bakmak yeterlidir. Artık bu basit ölçü ile bile, safları belirlemek olanaklı hale
gelmiştir. İnsanların geçmişte nerede bulunduğunun bir önemi yoktur. Hiç kimse geçmişini
sermaye olarak kullanamaz. Önemli olan, bugün kimin nerede durduğudur. Örnek vermek
gerekirse; güncel olan “açılım” konusunda yerimiz, siyasi kimliğimizi belirlemeye yeter.
“Solcuyum” diyenlerin nerede durması gerektiği, tek soruluk bu test ile kolaylıkla saptanabilir
hale gelmiştir…
Türkiye topraklarının bir kısmı üzerinde; önce “özerklik” veya “federasyon”, sonra da “bağımsız”
bir devlet kurmayı amaçlayan, Büyük Ortadoğu Projesi‘ni, meşru gösteren ve bu projenin
uygulanmasınakolaylık sağlayacak bütün eylem ve söylemler, emperyalizme hizmet ederler.
Sol
adına, hiçbir şekilde bu söylemlere destek olunamaz, destek anlamına gelecek sözler
söylenemez!..
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Bu çerçevede, Esat’ı devirmek için elinden geleni ardına koymayan Avrupa Parlementosu’ndaki
Sosyalist Grup için de “solcu” niteliğini kabul etmek son derece yanıltıcı olur. Bu sıfatın,
gerçekte emekçi kesimleri aldatmak için kullanılmakta olduğunu söylemekte bir yanlışlık
yoktur. Mazlum halkların ve emekçi kesimlerin yanlarında olmayan örgütler, hiçbir şekilde
solculuk sıfatını kullanmayı hak edemezler!..

Bu basit tanımlamalardan yola çıkarak; Kılıçdaroğlu’nun Y-CHP’sinin “yenilikçi” ve “solcu”
edebiyatı yapmasını, sol kesimleri aldatmaya yönelik bir faaliyet olarak değerlendirebiliriz!..
Baştan beri söylemlerine baktığımızda; Kılıçdaroğlu’nun, epmeryalizmin hizmetine girmek için
takla atan, öz itibariylesağ görüşleri savunan, solu sömürerek oy devşirmeye çalışan liberal bir
kişi olduğunu söyleyebiliriz… Bu konudaki en sağlam kanıtlardan biri, “mezhepçiliği” siyasetin
içerisine sokmak istemesidir. Bunun başlıca nedeni, kuşkusuz siyasi yetersizliğidir. CHP
örgütlerinde “Muharrem” ayında yapılan “aşure partileri”nin
kurumsal
olarak
desteklenmesi, temel ilkelerinden biri “laiklik” olan bir partide olabilecek şey değildir!.. Bu
durumu, genel başkanın yeteneksizliğini göstermekten başka, öngörüsüzlüğünün ve
çapsızlığının da çarpıcı bir kanıtı olarak kabul etmek gerekir!..
Cumhuriyeti kuran CHP’yi, Alevi mezhebinin partisi gibi göstermenin, diğer mezheplere
mensup partilileri dışlamak sonucunu doğuracağını dahi göremeyen bir kişi, CHP’lilere liderlik
yapabilir mi? Sermayesi mezhepçilikten başka bir şey olmayan birine teslim edilen parti,
muhalefette bile küçülüp yok olmaya mahkumdur! Nitekim, CHP muhalefette iken bile
büyüyemiyor… Böylesine basit taktik hatalar yapan bir yönetim, elbette ne iktidara gelinebilir
ne de anamuhalefette kalabilir!.. Bu ekip ile sadece kafadarlar,belediye başkanı veya
milletvekili seçtirilebilirler. Bu şekilde seçtirilenler ise, ancak AKP’nin dümen suyunda
siyasetçilik oyununu oynanabilirler!..

Bu yönetimin “parti içi demokrasi”ye kulaklarını tıkanmasının başlıca nedeni de bu faydacı
yaklaşımı olsa gerekir!..

Oysa Türk halkının, halkçı ve laik bir iktidarı kurmak üzere harekete geçirecek, güven veren
bir önderliğe ihtiyacı var!..
***
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FIRSATI GANİMET BİLMEK!..
Başbakanın 51 kişinin ölümü ile sonuçlanan Reyhanlı’daki terörist saldırı ile ilgili sıcağı
sıcağına yaptığı açıklama evlere şenliktir. Başbakan bu alçak saldırıyı yapanları, “Çözüm
sürecini hazmedemeyenler” olarak ilan etti! Adalet ve İçişleri Bakanları patlamaları
doğrudan Suriye gizli servisi El Muhaberat ile ilişkilendirdi… Bu açıklamalar ile kabine bir birini
yalanladı!. Hükümet aynı zamanda, emperyalist saldırılara karşı ülkesini kararlılıkla savunan
Esat’ı haklı görenleri, bombalama olayını onaylamakla eş değerde suçlu gösterdi!.. Hükümet
adına yapılan bu açıklamalardan sonra, Suriye’deki rejimin dışarıdan müdahale ile yıkılmasını
doğru bulmayanlar, ülkede yürütülmekte olan “çözüm sürecine” karşı olduğunu açıklayanlar ve
bu nedenle “akil adamları” protesto etmeyi düşünenleriçin bu fikre karşı gelmek cesaret işi
haline geldi…
AKP elindeki devlet olanaklarını halkı aydınlatmak için değil, yönetmek için kullandığı belli oldu!..
Kısa aralıklara Suriye’yi bombalayan İsrail’in amacı nedir?

Son derece açıktır ki, ABD’nin bölgeye iyice yerleşmesi için Türkiye’nin Suriye’ye savaş açması
isteniyor. Savaşı kışkırtma görevini İsrail üzerine almıştır. Anlaşılan Erdoğan hükümeti,
ABD’nin açık desteğini yeterli bulmuyor, fiilen işin içerisine girmesini de istiyor. Bu girişimler
Ortadoğu’nun petrollerini yağmalama savaşının ön hazırlıklarıdır. Bir tarafta AB ve ABD, diğer
tarafta Rusya, Çin ve İran var. Bu nedenle de ABD temkinli davranıyor. Uluslararası desteği
yakalamadan adım atamıyor. Geri dönüş yapamayacak kadar ileri giden Erdoğan’ın ise, acelesi
var.
Her sansasyonel eylemde iktidarı sarsılıyor!..

Bir an evvel Esat’ın düşmesini bu yüzden istiyorlar. Çünkü, başkanlık sistemi ile iktidarının
sürmesini bu savaşa bağlamışlar!.. Bu nedenle saçmalama pahasına da olsa, bu projeye karşı
olan herkesi en ağır suçlamaların altında bırakabiliyorlar!..

Öyle de; Reyhanlı’daki patlamalardan sonra konan “yayın yasağı”nın hukuki bir dayanağı
yoktur!..

Yayın yasağı koymak, halkın doğru bilgilenmesini önlemek içindir. Bu yasağı koyan
mahkemenin gerekçesi hukuki değil. CMK 153 ve devamındaki maddelere (*) dayanarak yayın
yasağı koymak olanaklı değildir. Reyhanlı Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hükümetin isteği
üzerine bu talepte bulunduğu ve mahkemenin de baskı altında böyle bir karar verdiği
kolaylıkla anlaşılıyor. Zira 153 madde, müdafinin dosyadan örnek almasının kısıtlanması ile
ilgilidir. Devamındaki maddelerin ise “yayın yasağı koyma” ile uzaktan yakından ilgisi yoktur.
Dolayısıyla mahkemenin yayın yasağı koyma gerekçesi hukuki değil, keyfiolduğu son derece
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açıktır. Bu yasak, yargının bağımsız olmadığının ve yürütmenin iç siyasetinin yürütülmesi için
araç olarak kullanıldığının tipik bir örneğidir. Nitekim, itiraz üzerine de kaldırılmak zorunda
kalınmıştır!..
***

PKK’nın Meclis’teki uzantısı olan BDP’nin, Reyhanlı olayından sonraki tutumu ise ibret
vericidir. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş:” Sivil yurttaşları hedef alan saldırılar
karşısında hükümeti sorumlu tutmak ve eleştirmek yerine birlik içerisinde hareket etmek
zorundayız. Bu saldırılara karşı hükümetin dikkatli ve duyarlı davranması hususunda
hükümetin yanındayız. (1) 1 demiştir… Demirtaş’ın, Uludere katliamı ile ilgili söylediklerini
hatırlayın lütfen…(2) 2 İki yüzlülüğü ve işbirlikçiliğin en adisini göreceksiniz… Bütün bu olup
bitenlerin, ABD’nin BOP ile ilgili olduğu son derece açıktır. Gerek iktidar ve gerekse koalisyon
ortağı olan BDP, bu projenin yürümesi için ne pahasına olursa olsun kendilerine verilen görevi
yerine getirmekte kararlıdır. Hukuk ve ahlak kurallarını çiğnemekte de hiç bir sakınca
görmemektedirler!..
Pes!?…

Bugünlere “İki kişiden biri”nin ve sözde “onurlu” bir şekilde halk arasında dolaşan “yetmez
ama evet”çilerin “evet” oyları sayesinde geldik…
“SUSTURMA HAKKI”!..

Şüpheliler için kabul edilmiş olan “susma hakkı” (3) 3 çağdaş ceza hukuklarının en temel
kurumlarından biridir. Bu düzenlemeye yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’muzda da yer
verilmiştir.(**) Susma hakkının kapsamı, 147. maddenin (e) bendinde “yüklenen suç hakkında
açıklamada bulunmama” şeklinde belirlenmiştir…

Özel Görevli İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, “Usule uygun bildirim yapılmasına
rağmen, avukatı duruşmaya gelmeyen sanığın susma hakkını kullandığı kabul edilecektir”
(4) 4 şeklinde bir karar alarak, susma hakkının kapsamına müdahalede bulunmuştur. Mahkeme,
sanığın özgür iradesi ile kullandığı bu hakkın içeriği değiştirilerek, müdafiinin duruşmaya gelip
gelmemesine bağlamıştır… Aynı zamanda özel görevli mahkeme, bu kararı ile yasa koyucu yerine
de geçmiş oldu. Bu durumun hukuktaki adına “fonksiyon gasbı” denir. Diğer yandan
avukatın duruşmaya gelmemiş olmasını, sanığın yasadan gelen bir hakkının kullanılması veya
kullanılmaması olarak kabul etmek çağdaş hukukların kabul edebileceği bir şey değildir.
Sanığı savunmasız bırakacak şekilde, yasa hükümlerini yorumlamak bu çağda olabilecek bir iş
de değildir. “Ergenekon Mahkemesi” bu ara kararı ile kendisine yakışanı yaptı denebilir!
Bağımsız bir mahkeme olmadığını, yürürlükteki hukuka dahi uymadığını ve işine geldiğinde
hukuk bile yarattığını kanıtlamıştır…
***

Duydunuz mu bilmiyorum! Hükümetimiz, IMF‘ye olan borcun son taksidi de ödemiş!..
Hükümet, halkın bayram etmesini istiyor. Ne yazık ki, bu büyük yalana inanan inanana. Şöyle
düşünün:Ahmet Efendi, bakkal Veli’ye olan 100 TL borcunu kapattığı söylüyor, doğru. Ama
süpermarkete 5000 TL borç yapmış! Aile bireylerine, bakkala olan borcunu ödediğini
söyleyip övünüyor. Hükümetinki de o hesap yani!.. İktidara geldikleri 2002′de 130 milyar
dolar olan dış borcu, 2012 yılı sonu itibariyle 337 milyar dolara çıkartmışlar. Halka bayram

1

http://www.cnnturk.com/2013/guncel/05/12/demirtas.hukumetin.yanindayiz/707614.0/index.html

3

http://www.ankarabarosu.org.tr/siteler/ankarabarosu/tekmakale/2011-1/2011-1-2.pdf

2
4

http://www.youtube.com/watch?v=el7K_xJoGE8

http://orajpoyraz.blogspot.com.tr/2013/05/15-dogu-perincek-susma-hakknn-susturma.html
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yapın diyorlar. Aile bireyleri aptal olursa, böyle günlerde düğün de yapılır bayram da…
Şükredelim ki, şeker bayramı ile kurban bayramını kutlamayı da aynı güne denk getirmek için
bir yasa teklifi vermediler!..
***

Gerçek suçlular somut kanıtları ile birlikte yargı önüne çıkartılmadıkça, hiç kimse olağan
şüpheliler için “kesinlikle bu eylemi yapmadılar” diyemez!.. Başbakan, Dışişleri Bakanı,
İçişleri Bakanı ve tekmil kabine üyeleri, daha ilk günden itibaren “Özgür Suriye Ordusu”nu
oluşturan; El Kaide, El Nusra ve Müslüman Kardeşler’i akladılar!.. Suçlular devet eliyle böyle
gizlenirler…
KIYAS YASAĞI!..

Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın zalimliğini Esat’ınkine benzetmiş! Bana göre de benzetme yerinde
değildir. Avrupa Parlamentosu Sosyalist Grup Başkanı Hannas Swoboda bu kıyasa çok kızıp,
yasak koymaya kalkışmış!.. Kılıçdaroğlu’ndan sözlerini geri almasını istemiş, aksi halde
randevu vermeyeceğini bildirmiştir!.. Avrupa’nın sosyalistleri böyledir işte. Emperyalizmin
işgallerini haklı göstermek için kurulmuş propaganda büroları gibi çalışırlar. “Sosyalizmin”
adını sömürmekten başka bir iş yapmazlar. Ne emeği savunurlar, ne de emekçinin yanında
olurlar. Hak, hukuk, adalet ve eşitlik sözlerini ağızlarına bile almazlar! Örnek mi istediniz?
Alın size Ergenekon ve Balyoz davaları… Dut yemiş bülbül gibi sustular!..

Belli ki, ABD ile AB, ülkesinin toprak bütünlüğünü savunan Suriye Devlet Başkanı Esat’ı, cani
gibi göstermek üzere karar almıştır. Nasıl oluyorsa, Avrupa’nın sosyalistleri böyle kararları
savunabiliyorlar!.. Esasen Kılıçdaroğlu’nun benzetmesi de onların düşüncesine yakındı. Esat’ı
zalim gibi göstermek, Kılıçdaroğlu’nun da onlarla aynı kulvarda olduğunu gösterir. Erdoğan,
emperyalizmle işbirliği yaparak, komşusu olan Suriye’nin iç işlerine karışmaktadır. Esat ise,
ülkesine yapılan bu haksız saldırılara karşı meşru savunma durumundadır. Bu yalın
gerçeğe rağmen, Kılıçdaroğlu üzerine vazifeymiş gibi, yine de Esat’ı kötü biri olarak
göstermeye çabalamıştır. Bunu bile Avrupa’nın “sosyal demokratları” kabul edememiştir!
Öte yandan, Kılıçdaroğlu’nun bu yersiz benzetmesi, ulusal kurtuluş mücadelesi vermiş olan
bir partinin genel başkanına hiç yakışmamıştır…
İKİ HAMLE İLE İÇKİ YASAĞINI GETİREBİLİRLER!..

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yeniden gündeme getirdiği yasa taslağında işhanı, büro
gibi umumi ve resmi binalarda; fabrika ve benzeri sanayi tesislerinde; düğün salonu, lokanta,
gazino, sinema, tiyatro, müze kütüphane ve kongre merkezi, yurt binaları, spor tesisleri ve
kültürel yapı ve tesislerde mescit açılması öngörülüyor!..

AKP milletvekillerinin Meclis’e sunduğu alkollü içkilerin satış, tüketim ve tanıtımını büyük
ölçüdeyasaklayan yasa teklifi ise; okul, dersane, kurs ve ibadethanelere 100 metreden yakın
her türlü ticari işletmede turizm teşvik belgesi olanlar da dahil alkol satışının
yasaklanmasını öngörüyordu!..

Birinci yasa taslağı ile ikinci teklifin kanunlaşması halinde, Türkiye’nin her noktasında alkollü
içkilere yasak getirmek olanaklı hale gelebilecektir. Hem de keyfi olarak. Örneğin, nerede
içki yasağı konulmak isteniyorsa, oraya “seyyar” bir kurs veya dersane açmak yeterli
olacaktır!.. Kursun devamı da şart değil ki… Başka bir alkollü içki satan yeri kapatmak üzere
oradan oraya taşınabilir…

AKP’nin gerçek niyetini bu iki taslaktan görmek mümkündür!.. Bu bağlamda Taliban yönetimi
ile AKP yönetimi arasında hiç bir fark yoktur!.. Açılımcılara duyurulur!..

(*) Ceza Muhakemesi Kanunu
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…
Müdafiin dosyayı inceleme yetkisi
Madde 153 – (1) Müdafi, soruşturma evresinde dosya içeriğini inceleyebilir ve istediği belgelerin bir
örneğini harçsız olarak alabilir.
(2) Müdafiin dosya içeriğini incelemesi veya belgelerden örnek alması, soruşturmanın amacını
tehlikeye düşürebilecek ise, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine, sulh ceza hâkiminin kararıyla bu
yetkisikısıtlanabilir.
(3) Yakalanan kişinin veya şüphelinin ifadesini içeren tutanak ile bilirkişi raporları ve adı geçenlerin hazır
bulunmaya yetkili oldukları diğer adlî işlemlere ilişkin tutanaklar hakkında, ikinci fıkra hükmü uygulanmaz.
(4) (Değişik: 25/5/2005 – 5353/23 md.) Müdafi, iddianamenin mahkeme tarafından kabul edildiği
tarihten itibaren dosya içeriğini ve muhafaza altına alınmış delilleri inceleyebilir; bütün tutanak ve
belgelerin örneklerini harçsız olarak alabilir.
(5) Bu maddenin içerdiği haklardan suçtan zarar görenin vekili de yararlanır.
Müdafi ile görüşme
Madde 154 – (1) Şüpheli veya sanık, vekâletname aranmaksızın müdafii ile her zaman ve
konuşulanları başkalarının duyamayacağı bir ortamda görüşebilir. Bu kişilerin müdafii ile yazışmaları
denetime tâbi tutulamaz.
Kanunî temsilci veya eşin duruşmada hazır bulunması
Madde 155 – (1) Sanığın kanunî temsilcisine duruşma gün ve saati bildirilir ve duruşmaya kabul edilerek
istemi üzerine dinlenebilir.
(2) Sanığın eşi hakkında da tebligat yapılmaksızın birinci fıkra hükmü uygulanır.
Müdafiin görevlendirilmesinde usul
Madde 156 – (1) 150 nci maddede yazılı olan hâllerde, müdafi;
a) Soruşturma evresinde, ifadeyi alan merciin veya sorguyu yapan hâkimin istemi üzerine,
b) Kovuşturma evresinde, mahkemenin istemi üzerine,
Baro tarafından görevlendirilir
http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=1.5.5271&MevzuaMüdafiindosyayıinceleme
yetkisitIliski=0&sourceXmlSearch=

(**) Ceza Muhakemesi Kanunu
İfade ve sorgunun tarzı

MADDE 147.- (1) Şüphelinin veya sanığın ifadesinin alınmasında veya sorguya çekilmesinde aşağıdaki
hususlara uyulur:
a) Şüpheli veya sanığın kimliği saptanır. Şüpheli veya sanık, kimliğine ilişkin soruları doğru olarak
cevaplandırmakla yükümlüdür.
b) Kendisine yüklenen suç anlatılır.
c) Müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiin ifade veya
sorgusunda hazır bulunabileceği, kendisine bildirilir. Müdafi seçecek durumda olmadığı ve bir müdafi
yardımından faydalanmak istediği takdirde, kendisine baro tarafından bir müdafi görevlendirilir.
d) 95 inci madde hükmü saklı kalmak üzere, yakalanan kişinin yakınlarından istediğine yakalandığı derhal
bildirilir.
e) Yüklenen suç hakkında açıklamada bulunmamasının kanuni hakkı olduğu söylenir.
f) Şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği hatırlatılır ve kendisi aleyhine
var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak ve lehine olan hususları ileri sürmek olanağı tanınır.
g) İfade verenin veya sorguya çekilenin kişisel ve ekonomik durumu hakkında bilgi alınır.
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h) İfade ve sorgu işlemlerinin kaydında, teknik imkanlardan yararlanılır.
i) İfade veya sorgu bir tutanağa bağlanır. Bu tutanakta aşağıda belirtilen hususlar yer alır:
1. İfade alma veya sorguya çekme işleminin yapıldığı yer ve tarih.
2. İfade alma veya sorguya çekme sırasında hazır bulunan kişilerin isim ve sıfatları ile ifade veren veya
sorguya çekilen kişinin açık kimliği.
3. İfade almanın veya sorgunun yapılmasında yukarıdaki işlemlerin yerine getirilip getirilmediği, bu
işlemler yerine getirilmemiş ise nedenleri.
4. Tutanak içeriğinin ifade veren veya sorguya çekilen ile hazır olan müdafi tarafından okunduğu ve
imzalarının alındığı.
5. İmzadan çekinme halinde bunun nedenleri.

***
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BEBEK KATİLİ VE AHIRDAŞ ATLAR!..
İsrail Şam’da bulunan Cemraya’daki Bilimsel Araştırma Merkezini bir kez daha
bombaladı. (1) 1 Saldırı teröristlerin tesisi ele geçirme girişiminin başarısızlıkla sonuçlanmasının
ardından gerçekleşti. Başbakan Erdoğan, “Allah izin verirse bu caninin dünyada hesaba
çekildiğini göreceğiz” dedi… Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Mikdad, saldırının
İsrail’den Suriye’ye yapılmış savaş ilanı olduğunu söyledi. Mikdad, “Bu saldırı, teröristlerle
İsrail arasındaki ittifakı temsil ediyor” dedi…

İsrail saldırısından bir gün önce, Amerikan televizyon kanalı CNN, İsrail’in Suriye’ye bir
hava saldırısı düzenlediğini duyurmuştu!.. Başbakan Erdoğan ise, aynı gün Kızılcahamam’da
yemin etti:”Eset, vallahibunun hesabını vereceksin” dedi… (2) 2
Birleşmiş Milletler tarafından Suriye’de yürütülen soruşturmada, terör gruplarının “sarin
gazı” (3) 3 adlı bir kimyasal silah kullandığını belirledi.(4) 4 Erdoğan, tam tersini söylüyor. Ona
göre kimyasal silahları kullanan Eset. Suriye Enformasyon Bakanlığı ise, “Kimyasal silahı
teröristlere Başbakan Erdoğan’ın verdiğini” belirtti!.. (5) 5 Suç ortağı konumundaki “İki kişiden
biri” için bir hatırlatma yapalım; sayenizde “Arap Baharı” ile Suriye’ye karşı başlatılan
saldırılarda öldürülenlerin sayısı 70 bini geçti!.. Artık yüreğinizi ferahlatan tek taraflı
yalanlara inanmakla gerçeği ters yüz edemezsiniz!.. Daha büyük günahlara ortak
olmadangerçeklerle yüzleşmenizin zamanı geldi!..
Fetullah Gülen’in Onursal Başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın Genel Başkan
Yardımcısı “Akil İnsanlar” grubunun İç Anadolu Bölgesi Heyeti’nde yer alan Cemal Uşşak,
bebek katili Abdullah Öcalan’a, bebek katili demeyelim önerisinde bulundu!.. Başbakan Erdoğan
bu öneriyi çok tutmuş olacak ki, Kızılcahamam Kampı’nın kapanış konuşmasında:”Başkalarına
göstermediğin cesareti ağzında emzik olan, kundaktaki bebeğe göstermenin bedelini çok
1

http://www.ulusalkanal.com.tr/dunya/israil-suriyeyi-bombaladi-h8557.html

3

http://tr.wikipedia.org/wiki/Sarin

2
4
5

http://www.aksam.com.tr/siyaset/erdogan-esed-vallahi-bunun-hesabini-vereceksin/haber-202788
http://www.zaman.com.tr/dunya_suriyeli-muhaliflere-sarin-gazi-suclamasi_2086779.html

http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/kimyasallar-erdogandan-tamami-h21427.html
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ağır ama çok ağır ödeyeceksin” diyerek, bebek katili sıfatının kimin için kullanılması
gerektiğini gösterdi!..
Başbakan ve Uşşak’ın(ın) isteği üzerine, bundan böyle “bebek katili” olarak Abdullah Öcalan’ı
değil “Eset’ı suçlayacağız!..Hatta bu konuda o kadar ileri gidildi ki, Irak Dışişleri Bakanlığı’nın
“PKK’lıların Irak topraklarına girmesini istemiyoruz” açıklamasına karşı Türk Dışişleri,
“PKK’lılar tehdit değil” yanıtını verdi!.. Anlayacağınız Dışişleri Bakanlığımız PKK’ya kefildir!..
Suriye Enformasyon
kutlamalarına

Bakanlığı,

yaptığı

açıklamada:”Suriye

halkının

Şehitler

Günü

denk gelen bu açıklamalar; tüm insani, ahlaki, ve dini değerleri ihlal ediyor. Türkiye’deki
AKP hükümetinin İsrail ile ortaklığını kanıtladı.” dendi…(6) 6 Erdoğan bu ortaklığı, Amerikan
NBC televizyonuna verdiği ropörtajda söylediği:”ABD karadan girerse destekleriz” sözleri ile
doğruladı!.. Erdoğan, Suriye’de uçuşa yasak bölge de istedi. Irak’ın işgali de uçuşa yasak bölge ile
başlamıştı!..
***

Hükümet kamuoyunun dikkatini Suriye’ye çektikten sonra içeride kamu kaynaklarını
yandaşlarına yağmalattı. Bu dönemdeki gibi vurgunlar Cumhuriyet tarihinde bir daha
yaşanmadı!.. Devredilen elektrik dağıtım şirketlerinin bilançolarında bırakılan kamu
kaynaklarının döviz değerinin, satış bedelinin yüzde 17′si ile yüzde 111′i oranında değiştiği
ortaya çıktı.(7) 7 Çoruh ve Fırat EDAŞ’a bırakılan kamu kaynaklarının, satış bedeline oranı
yüzde 105 ve yüzde 111 olduğu saptandı... (8) 8Bu şekilde, yandaş şirketlere aynı gün
ödeyecekleri satış bedelinin çok üzerinde para aktarılmış oldu. Başka bir ifade ile bu şirketleri
satın alanlar aynı gün verdikleri parayı fazlası ile geri aldılar.Tüyü bitmemiş yetimin hakkını
koruma sözü vererek, iktidara gelen AKP’nin son marifeti de budur!..
***

Kılıçdaroğlu, geçen Salı günü yaptığı grup toplantısında, CHP’lileri rahatlatan bir konuşma
yaptı. Atatürk’ten ve anayasanın değiştirilemez maddelerinden söz etti. “Barış süresi” ile
ilgili olarak “maceraya ortak olmayız” deyip, hükümete yüklendi!?.. Tam da bu haftaki yazımda
kendisini tebrik etmeye hazırlanıyordum ki, ekibi bir çuval inciri berbat etti. Kılıçdaroğlu, bu
konuşması ile ulusalcı kesimin gazını alırken, en güvendiği yardımcısı PKK’nın Habur
Açılımı’ndaki avukatı, gölge CIN’nın TR 705 kod numaralı adamı Sezgin Tanrıkulu, 25 yol
arkadaşı ile birlikte açılıma destek veren bildiriye imza attılar…(9)9
Y-CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, bildiriyi önceden okuduğu ve imzaların onun
onayıile atıldığı ortaya çıktı...(10) 10 Dikkat çeken hususlardan biri de Kılıçdaroğlu tarafından
görevden alındıktan sonra, olağanüstü gençlik kurultayını toplayıp, genel başkana rağmen
seçilmeyi başaran İrfan İnanç Yıldız’ın da bildiriye imza koymuş olmasıydı. Bu imza ile
6

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=415080&kn=8&ka=4&kb=8

8

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=415164

7
9

http://www.odatv.com/n.php?n=iste-tedas-yolsuzlugunun-belgeleri-1503131200
http://www.radikal.com.tr/turkiye/baris_icin_demokrasi_baris_icin_111_imza-1132365

“Bu bildiride; PKK’nın silah bırakmayacağını ilan etmesine rağmen, bu durum görmezden gelinerek
PKK-BDP tezleri destekleniyor. Etnisite temeli olmayan bir yurttaşlık tanımı önererek Türk Milleti
ve Türk vatandaşlığı kavramlarınınanayasadan çıkartılması öngörülüyor.Türkçe dışındaki dillerde
siyaset yapılabilmesi talebine yer vererek, parlamento çalışmalarını Türkçe dışındaki dillere açma
girişiminde bulunuluyor. Özel görevli mahkemelerin verdiği tüm kararlara karşı yeniden yargılanma
süreci öngörülerek Öcalan’ın yeniden yargılanıp, salıverilmesine olanak sağlanıyor. Ayrıca yerel
yönetimlerden değil, yerel iktidarlardan söz edilerek federasyonun da yolunu açıyor.” (Melih Aşık)
10

http://www.chp.org.tr/?

356

CHP’deki gençliğin bir kez daha aldatıldığı anlaşıldığından, ilk fırsatta bir olağanüstü kurultaya
daha ihtiyacı olduğu ortaya çıkmış bulunmaktadır. Anlaşılıyor ki, İrfan İnanç da açılımcıymış!..
Mitingler ve 19 maddelik “Demokrasi ve Özgürlük Bildirgesi”(11) 11 durumu kurtarmaya
yetmez. Bu ihaneti hiç bir şey unutturamaz!..

Kılıçdaroğlu, grup konuşmasındaki sözleri ile takiyyeci olduğunukanıtlamış oldu. İktidar
takiyyeci, ana muhalefet takiyyeci ve medya hükümetin kontrolünde olursa, vatandaşın doğru
bilgiye ulaşması oldukça zordur. Dolayısıyla kulağımızı; Aydınlık Gazetesi, Ulusal Kanal ve Milli
Merkez’e çevirmekten başka seçeneğimiz de kalmamıştır!.. CHP içerisindeki Kemalistlerin en
yürekli olanları bir adım öne çıktı. CHP’liler karşı bildiri ile “Barış ve Özgürlük Bildirisi”ni
imzalayanları eleştirdiler… (12) 12 Kesin olarak ortaya çıktı ki, CHP’nin Y-CHP adını alarak gelmiş
olduğu yerin adı: BÖLÜNMÜŞLÜKTÜR!..
CHP’yi fikren bölenler, Kemal Kılıçdaroğlu ile TESEVCİ-SOROSÇU arkadaşlarıdır. Zaten Atlantik
ötesinin, kendilerinden beklediği görev de buydu. Bu görevi fazlası ile yerine getirdiler!..
Bölünmüş ve medya desteğinden yoksun bırakılmış bir CHP, muhalefet görevini yapamaz!..
Bu fikri bölünmenin kısa süre içinde fiili bölünmeyi de beraberinde getireceği aşikardır. O
halde işlerin bu noktaya kadar gitmesine izin vermemek gerekir. İş kurultay delegelerine
düşüyor. CHP’deki bu işgalcileri derhal yönetimden uzaklaştırmaları şarttır. Bunu yapacak
olan da 1282 civarındaki kurultay delegesinin yarıdan bir fazlasıdır. 642 inançlı adam bu işi
kökünden çözebilir. Bunun için henüz vakit vardır. Aksi halde, kurultay delegeleri de CHP’nin
bölünmesinin sorumlusu olacaklar ve tarihe Kılıçdaroğlu’nun suç ortakları olarak
geçeceklerdir…

Ne gariptir ki, CHP içindeki AKP’liler konuşuyor, BDP’liler konuşuyor, Cemaatçiler konuşuyor,
TESEVCİLER konuşuyor ama Atatürkçüler susuyor. Kendi partilerinde adeta esir gibiler. Bu
noktadan sonra, CHP’yi ele geçiren manganın komutanı Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki YCHP’ye oy vermekle AKP’ye oy vermek arasında hiç bir fark kalmamıştır!..
Kayıkçı kavgası yapmalarına aldanmayın. Zira ikisi de aynı ağıl için koşan eküri (ahırdaş)
atlardır!.. Son yaptıkları rezilliğe bakın. Kamuda türbana ve dinsel giysilere izin veren
AKP’nin anayasa önerisine de evet dediler!.. Artık bu partiye bir oku laikliği işaret eden CHP
diyebilir miyiz?..6 oklu bayrakla sahalara bir daha inmeyin… Utanmaz, arlanmaz herifler!
Defolun nereye gidecekseniz gidin!..
***

11
12

http://www.ahaber.com.tr/Gundem/2013/05/10/baykaldan-kilicdarogluna-bildiri-fircasi
http://www.ilk-kursun.com/haber/145394
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YAŞASIN 1 MAYIS!..
İşçiler ve emekçiler tarafından dünya çapında; birlik, mücadele, dayanışma ve haksızlıklarla
mücadele günü olarak kutlanan 1 Mayıs, Türkiye‘de ilk kez 1923‘te resmî olarak kutlanmış,
çoğunlukla yasaklanarak bugünlere gelmiş ve 2008 Nisan‘ında,“Emek ve Dayanışma Günü”
olarak kutlanması kabul edilmiştir… (1) 1

1 Mayıs, hükümetle inatlaşma günü değildir fakat siyasi iktidarı eleştirmek için iyi bir fırsat olarak
her zaman kullanılabilir. Bu da son derece doğaldır. Zira emekçilere haksızlık yapanların
başında her zaman iktidarlar gelir. Ayrıca faşistolmayan hiçbir iktidar, kendisine karşı eylem
yapılacak diye 1 Mayıs kutlamalarını yasaklamamıştır. 1 Mayıs’ı kutlamak isteyenlere karşı
zorbalığa ve kaba kuvvete başvuranlar dikta yönetimleridir!..

1 Mayıs kutlamalarını siyasi iktidarın faşist olduğunu kanıtlamak için değerlendirmek doğru
mudur? Bu sorunun yanıtı, çok özel koşullar olmadıkça her ülke için olumludur. Türkiye’de 1 Mayıs
kutlamaları ile 1 Mayıs 1977′de öldürülen 34 emekçinin anılmasını birleştirmekte de bir
yanlışlık yoktur. Siyasi iktidarın bu haklı talebi reddetmesi ise, demokrasiye inancının olmadığı ve
faşizme doğru kayıldığının bir işaretidir. Bu durumun derhal propagandasına geçilmesi gerekir.
2013 yılının 1 Mayıs’ında, 1977 yılının 1 Mayıs’ında ölenlerin anısına Taksim anıtına çelenk
koyulduktan sonra, Kazlıçeşme’ye gidilebilir ve 1 Mayıs aynı zamanda hükümet karşıtı bir
gösteriye dönüştürülebilir, Türkiye çapında etkili olacağı kesin olan bir eylem yapılabilirdi…
Taksim inadındaki ısrar ile bu önemli fırsat kaçırılmıştır…
Ne yazık ki, işçi sınıfının önderleri, küçük hesaplar uğruna bu olanağı kullanmayı
becerememişlerdir. Kim ne derse desin, işçi sınıfı bu yıl son derece haklı bir
pozisyonda iken, anlamsız ve kaybedileceği kesin olan bir inatlaşmaya sürüklenmiştir. Türkiye
işçi sınıfı, yasa ve kural dinlemez ve yılda bir kez 1 Mayıs’ta taşkınlık yapmayı eylem sanan
marjinal bir grup durumuna düşürülmüştür… DİSK Genel Başkanı Kani Beko: ”İşçilerin
evlerine güvenle gidebilmesi için polisten düzenleme yapmasını bekliyoruz” diyerek, bu
yenilgiyi açık ve kesin bir şekilde itiraf etmiştir!..

İşçi sınıfının tek eylemi, Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamak ve öldürülen 34 kişiyi anmakla
sınırlandırılamaz! Asgari ücretten tutun da taşeronlaşmaya, oradan grev hakkının etkili bir
şekilde kullanılamamasına kadar, ortada yığınla sorun varken, barikatların önünde,
emekçileri hırpalatmak, demokrasinin gelişmesine bir yarar sağlamaz. Biber gazı ve tazyikli
1

http://tr.wikipedia.org/wiki/1_May%C4%B1s_%C4%B0%C5%9F%C3%A7i_Bayram%C4%B1
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su gürültüleri arasında bu en temel sorunların hiçbiri halka anlatılamadığı gibi kamuoyu da
oluşturulamamıştır!.. Denebilir ki, İstanbul`da 1 Mayıs’ı işçiler değil, o gün görev yapan 40 bin polis
kutlamıştır!.. Dayanışma grevi yapamayan sendikaların, siyasi iktidar üzerinde baskı oluşturarak
hak alabilmesi olanaksızdır. Dayanışma grevlerinin yasaklandığı bir ülkede, öncelik emekçiler
arasında birliği sağlamak ve “sarı sendikacılığı” tarihin çöplüğüne atmaktır. Günde 8 saat
çalışmak talebiyle başlatılan iş bırakma eylemleri, günümüzde çok daha uzunca bir listeyi
taşımak zorundadır. Hal böyle olmasına rağmen, Türkiye’de işçi sınıfının örgütleri, bölük
pörçüktür ve neredeyse tek maddelik bir gündemle, üstelik o da yılda bir gün eylem
yapabilmektedir!..

Sendika ağaları, 1 Mayıslarda “show” yaparak, temsil ettikleri kitlenin taleplerini dile
getiremiyorlar. Sendikaları siyasete atlamak için “tramplen” tahtası olarak kullananları,
emekçiler sırtlarından atmadıkça, işçi sınıfı kendi mücadelesine dönemeyecektir. İşçilerin ve
diğer emekçi kesimlerin, 1 Mayıs’ı kutlamak ve 1977′de öldürülen 34 emekçiyi anmak gibi bir
tek maddelik gündemi hiç bir zaman olmamıştır. Emekçinin gündemi her zaman saymakla
bitmeyecek kadar kabarıktı. O halde, bu devran böyle gitmez ve gitmemelidir. Ya bu sendika
ağaları emekçilerin omuzlarından indirilecek ya da adam gibi görevlerini yapacaklardır!.. Zira
demokrasinin olmadığı bir ülkede, işçi sınıfı köle olmaya mahkumdur!..
GÖZÜNÜZ AYDIN İSTEĞİNİZ GERÇEKLEŞTİ!..

PKK ile masaya oturmanın bizi getireceği yer, Cenevre Konvansiyonlarıdır.(2) 2 Hükümet,
uluslararası hukukçular ve deneyimli diplomatların, terör örgütü ile devletin aynı masaya
oturmasının; örgütü “taraf” haline getireceği ve bunun sonucu olarak da Birleşmiş Milletler’in
işin içerisine gireceği, şeklindeki uyarılarına kulak asmadı. Yargı erkinin başındaki adam yargıç Ali
Alkan, görev ve sorumluluk alanında bulunmayan, siyasi bir konuda açıklama yaparak,
hükümete destek verdi. Birkaç hafta önce de Anayasa Mahkemesi başkanı aynı şeyi
yapmıştı. Alkan:” Barış sürecinin sonuca ulaşma mecburiyeti var. Tarafların fedakarlıklar
yaparak, ortak bir sonuca ulaşması lazım” dedi… Yargıtay Başkanı’nın gelişmeleri “barış
süreci” olarak tanımlaması anlaşılabilirse de 76 milyonun karşısına 3-5 bin kişilik bir terör
örgütünü taraf olarak koyması, hiç yakışık almadı ve kabul edilebilir gibi değil. Zaten PKK’nın
amacı da “ savaşan taraf” adını almak değil miydi?.. Gördüğünüz gibi, peşinen verildi!..

Sırası geldi, “İki kişiden biri”ne bir soru sormak istiyorum: 12 Eylül 2010′da yapılan
halkoylamasında verdiğiniz “evet”oyları ile ele geçirilen yargı, “görevini” yapıyor değil mi?!..
Amacınız gerçekten Türk halkına böyle bir durumu yaşatmak idiyse, kendinizle dilediğiniz
kadar övünebilirsiniz, bunu başardınız… Biliyorsunuz Anayasamızın 4. maddesinde, ilk üç
maddenin değiştirilmesinin dahi teklif edilemeyeceğini hüküm altına almıştır. Bu üç madde,
Türkiye Cumhuriyeti’ninkırmızı çizgisi sayılır. Yargıtay Başkanı Alkan, üzerine vazife
olmayan bu son açıklamasında; anayasa için kırmızı çizgi olarak; Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi ilkelerinin esas alınmasını önerdi… Bu da sizin marifetiniz sayılır!.. Kendinizi
alkışlayın!..
SEZAR’IN HAKKI BRUTUS’E!..

Bir haberim de Kılıçdaroğlu’nun Brutus adını verdiği CHP’nin Kurultay Delegelerine var: 10
Aralık Hareketi‘nin (3) 3liderlerinden Burhan Şenatalar‘a, Gülseren Onanç’tan boşalan Y-CHP
Genel Başkan Yardımcılığı teklif edilmiş! Duydunuz mu? Siz de biliyorsunuz ki Şenatalar,
“Habur Açılımı”nın en ateşli savunucularındandı. Liberal olan Şenatalar, eski ÖDP Genel
Başkanı ve eski BDP Milletvekili Ufuk Uras, eski DİSK Genel Başkanı ve Y-CHP Milletvekili
Süleyman Çelebi ve akil adam Prof. Dr. Fuat Keyman ile birlikte, yeni bir “sol” parti çalışması
içerisindeydiler. Kılıçdaroğlu’nun
CHP Genel Başkanlığı’na getirilmesi ile bu çalışmaya ara verilmiş ve Şenatalar da Çelebi gibi CHP’ye
geçmişti. Sonra da Parti Meclisi’ne de seçtirilmişti. Bu hamle bile, başlı başına Kılıçdaroğlu’nun
2
3

http://tr.wikipedia.org/wiki/Cenevre_S%C3%B6zle%C5%9Fmeleri
http://tr.wikipedia.org/wiki/10_Aral%C4%B1k_Hareketi
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siyasi kimliğini açıklamaya yeter de artar bile. Ayrıca bu gelişmeler Y-CHP’nin Atatürkçü
Düşünce ile bir ilişkisi kalmadığının çok önemli bir kanıtıdır. Doğal olarak, boş kalan bir genel
başkan yardımcılığı da Şenatalar’a yakışır!..

Hiç kuşkunuz olmasın ki, CHP’yi ele geçiren TESEVCİ liberallerin bundan sonraki hedefi, iyice
azınlığa düşen Atatürkçü düşünceyi benimseyen delegeleri tasfiye etmek olacaktır. Ondan sonraki
iş; Cumhuriyetin tamemin tasfiyesidir ve çok daha kolay olabilir. Bunun için CHP’den istenen
katkı, sadece yönetime SOROSÇU liberalleri getirmekti. CHP delegasyonu ilk üç kurultayda bu
“görevi” hakkıyla yerine getirmiştir. Geri kalan işi AKP kadroları tamamlar!..
KÜRTLERİN STATÜSÜ!..

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sonunda “Kürtlerin statüsü” ile neyi anlatmak
istediklerini açıkladı. Demirtaş, Türkiye’nin bölünmesini önleyecek formülün “özerklik”
olduğunu söyledi. “Özerkliğin kabulü demek, aslında Kürtlerin statüsünün kabulü
demektir” diye de sözlerini pekiştirdi!.. Bu sözlerin “mevhumu muhalifinden” şu anlam çıkar:
Ey Türkler; özerk tkalebimizi kabul etmek zorundasınız, aksi halde, bağımsızlık mücadelesine
gireriz!.. Herşey bu kadar açık ve anlaşılır halde iken, bizim akil adamımız Kılıçdaroğlu, bir şeyden
haberi olmadığını bu nedenle de hükümetin açıklama yapmasını beklediğini söylüyor. “Görev”
adamı buna derim işte!..

Öte yandan, yüzde elliden fazla halk desteğine sahip olduğu söylenen hükümetimiz, bu kuru
sıkı tehdide boyun eğmiştir. Bu aşamada hükümete destek veren seçmenin de yapabileceği pek
bir şey kalmamıştır. Zaten bu fırsattan yararlanarak, Öcalan T.C ile “İkinci Mondros
Mütarekesi”ni imzalamıştır!.. “Akil Adamlar”ın görevi de bu mütarekeden çıkmıştır tabi. 76
milyon vatandaşa, TSK’nın bir tek mermi bile atmadan “yenildiğini” hükümet anlatamaz!.. Bu
zor koşullar altında,Milli Merkez adında bir umut ışığı yandı!.. Kelebekler gibi bu ışığa doğru
koşacağız, başka yolumuz kalmadı!..
***
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“GERİ ZEKALILAR”!..
PKK terörist örgütler listesinden çıkartılıyor. Bundan böyle “PKK’lı aktivistler” olarak
isimlendirilecekler. Bir süre sonra “özgürlük savaşçıları” olarak anılacakları kesin!..
Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ’un mahkeme kararı ile terör örgütü yöneticisi
olduğu hükme bağlandıktan sonra, doğal olarak TSK da terör örgütü olarak anılacak!..
Bu noktaya gelene kadar Cumhuriyeti kuran ve topraklarımızı işgalden kurtaran Ulu Önder
Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturan adam ne yapmıştır? Bu sorunun yanıtını
dosdoğru veremedikten sonra ihanet sürecinde piyon olarak, bir yere yerleştirilmekten
kurtulmak olanaksızdır!..
Kürtçüler, Cemaatçiler, Liboşlar ve İkinci Cumhuriyetçiler’in doluştuğu Atatürk’ün partisi CHP,
bu haliyle artık bizim partimiz değildir!.. Tıpkı TSK’nın Türk halkına yabancılaştığı gibi.
Ülkemiz gibi CHP de işgal altındadır… TSK da bir zamanlar bizimdi ama bir tek mermi bile
atamadan teslim alındı. Şimdi Apo’nun talimatı ile geri çekiliyor, PKK için alan boşaltıyor. Yanlış
anlaşılmasın topraklarımızdan çekilen PKK değildir!.. Y-CHP de AKP ve BDP gibi PKK ile aynı
masaya oturup, bölünme anayasasını yapmaya çalışmıyor mu? Teröristlere kredi açan,
Cemaatlerin peşinde dolaşan, Cumhuriyet’in yıkılması için yol temizleyen bir genel başkan,
hiçbir şekilde bizi temsil etmiyor! Kılıçdaroğlu da meşruiyetini kaybetti!..
Atlantik ötesinden gelen talimatları izah ve tercüme etmekle görevli Y-CHP’nin akıl hocası
Osman

F. Loğoğlu, TBMM’nde yaptığı basın toplantısında; Y-CHP olarak çözüm sürecine karşı
olmadıklarını söyledi. Loğoğlu: Toplumsal mutabakat komisyonunu andıran tarzda bir
komisyon kurulabilirse, elbette bunun içerisinde olabiliriz… Kürt meselesinin toplumsal barışa
dönüştürülmesi için adresin TBMM, aktörlerin oradaki siyasi partiler olduğunu düşünüyoruz…”
dedi… Hazret CHP tabanını bu şekilde hazırladıktan sonra, Kılıçdaroğlu da Öcalan’ın “çözüm”
için önerdiği, Güney Afrika’daki “Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu”nu “incelemek” üzere; baş
yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile Ankara Milletvekili Levent Gök’ü, görevlendirdi. Gerçekte
incelenecek bir şey yok ortada. Herşey ayan beyandır. Y-CHP’nin amacı AKP-BDP ortaklığının
yapacağı işin içerisinde görünerek verilen görevi yapmaktır. Ancak bu şekilde ziyarete
meşruiyet kazandırılabilir!..
Kılıçdaroğlu, Öcalan’ın avukatı Catriona Vine‘nin 29 Nisan için örgütlediği heyete adamlarını
katarak, kendisinden beklenen görevi yapmış olacak!.. Ziyaret, İngiltere merkezli PKK’ya
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yakınlığı

ile bilinenDemokratik Gelişim Enstitüsü (DPI)’nün davetiyle gerçekleştiriliyor. Bildiğiniz gibi,
Habur Açılımı’ndan sonra, Öcalan’ın açıkladığı “yol haritası” ile kamuoyuna duyurulan
“Hakikatleri Araştırma Komisyonu”nun ilk tanıtımını yapan da Kılıçdaroğlu’ydu… Anlaşılıyor
ki, Meclis’te AKP-BDP koalisyonuna uzak duruyor gibi yaparak, CHP tabanını aldatanlar, sınır
ötesi çalışmalara aktif olarak katılmakta bir sakınca görmüyorlar!..

Ziyaretine gidilen adamın nasıl biri olduğu ve görüşleri zaten biliniyor. Uluslararası Barış
İnisiyatifi‘nin başkanlığını yürüten ve Öcalan’ın özgürlüğü için dua ettiğini söyleyen
Başpiskopos Desmont Tutu‘nun, Türkiye’nin PKK ile mücadelesini Güney Afrika’daki
Apartheid‘e (1) 1 karşı verilen mücadeleye ve Kürtlerin durumunu da uzun yıllar ırk
ayırımı politikasının uygulandığı siyahlara benzettiği biliniyor… Tutu, PKK yanlısı yayın
yapan Roj TV‘yi de Nobel Barış Ödülü’ne aday göstermişti. Deneyimli diplomat Onur
Öymen’in söylediğine göre, Tutu, 21 Kasım 2010 tarihinde Brüksel’de Avrupa Parlamentosu
binasında toplanan Kürt Konferansı’na gönderdiği mesajda; Öcalan’ın koşulsuz serbest
bırakılmasını istedikten sonra, TSK’nın PKK’ya karşı yürüttüğü mücadeleyi durdurmasını
talep etmişti. Ayrıca hükümetin PKK ilemüzakerelere başlaması için çağrıda bulunan da
Desmont Tutu’ydu… Kılıçdaroğlu’nun bir diğer akıl hocası bu adamdır işte!..

Kılıçdaroğlu, Y-CHP’nin “sürece” verdiği desteği, şu şekilde açıklıyor: Güya AKP, iktidarı başarısız
olursa “Tam sorunu çözecektik CHP engel oldu” demeye hazırlanıyormuş! Bu nedenle de Y-CHP
sürece destek oluyormuş! Acaba halkı ahmak yerine koymak başka nasıl olur? Y-CHP şu ana
kadar hükümetin hangi icraatına engel olabildi de açılımına engel olabilecek? Bu bir
aldatmacadır. sadece seçilmiş iki milletvekilini kodesten çıkarmaya gücü yetmeyen bir parti,
iktidarın önünde engel teşkil edemez!.. Açıktır ki, Kılıçdaroğlu görevini bir süre daha gizli
tutarak yürütmek istiyor. CHP’nin son kurultay delegeleri,(2) 2 bu gidişe dur demezseniz, siz
de ülkenin kurucu iradesine ihanet etmekle suçlanacaksınız! Onlarla birlikte siz de suç
ortakları olarak ilan edileceksiniz!.. Tarihe hain olarak geçmeyi içinize sindiriyorsanız, bekleyin
de iyice iş işten geçsin!..
CHP Genel Başkanlığı’na kaset komplosu ile getirilen Kılıçdaroğlu gerçekte “ulusalcı”
değildir. Partiyi elinden kaçırmamak için zaman zaman bu yönde gaz alıcı beyanlarda
bulunmaktadır. Zaten “yenilikçi” olmakla övünmekte ve partinin isminin başına “Yeni”
sözcüğünü de bu nedenle getirmiş bulunmaktadır. Yaşanan süreç içerisinde, Kılıçdaroğlu’nun
yenilikçiliğinin ne menem bir şey olduğu ortaya çıkmıştır. Kılıçdaroğlu’nun sol görüşlü olmadığı
da tartışma götürmez. Emperyalizme karşı ve emekten yana olmayan birinden zaten
solcu olamaz. O önce Aleviliğini kullanarak bu kitlenin desteğini almıştır. Ardından “sol”
söylemi öne çıkartıp, namuslu solcuları da aldatmıştır!..

Kılıçdaroğlu, bu iki kesimin desteği ile Baykal-Sav taraftarlarını partiden uzaklaştırmayı
başardıktan sonra, kendine yakın yeni bir delege profili yaratmış ve asli görevini yapmaya
dönmüştür. Bu noktadan itibaren, TESEV’in bu sadık adamının kendine güveni tamdır ve
göreve getirilmesini sağlayan SOROS‘un isteklerini bir bir yerine getirmeye başlamıştır.
Hedefte CHP’nin dönüştürülerek, yeni rejime entegresi vardı. Yaşayarak gördük ki, Cumhuriyet’i
yıkmayı kendilerine ödev edinmiş AKP-BDP ortaklığının önündeki taşları, her zaman Y-CHP
temizlemiştir. Kılıçdaroğlu’nun gündeme taşıdığı konuların neredeyse tamamı, bir süre sonra
AKP hükümeti tarafından uygulamaya konulmuştur. Y-CHP’nin muhalifmiş gibi durduğu,
örneğin 4+4+4 gibi konuların çoğu, zaten iktidarın bitirmiş olduğu işlerdendir!..
Y-CHP’nin uzun tutukluluk süreleri ve “Silivri Hukuku”na karşıymış gibi görünmesi de
muhaliflerin gazını almak içindi. Y-CHP, iki milletvekili Ergenekon Davası’na bilerek
ve isteyerek kurban vermiştir!.. TSK’nın kalleş bir tertip ile teslim alınması sürecini “Ordu
darbecilerden temizlensin” söylemi ile meşrulaştıran, yine Y-CHP olmuştur!..
1
2

http://tr.wikipedia.org/wiki/Apartheid
http://www.haberdar.com.tr/politika/iste-chpnin-kurultay-delegeleri-h14675.html
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Kılıçdaroğlu, asla
Tanrıkulu’nun;

vazgeçmediği

ve

dizginleme

gereğini

bile

duymadığı

yardımcısı

ulusalcılar için söylediği, “geri zekalılar” nitelemesinden, nedense hiç rahatsızlık
duymamıştır. “Ulusalcı” biri olsaydı, bu söz aynı zamanda kendisine söylenmiş olacağından
bir tepki verirdi herhalde… Belli ki değildir ve Tanrıkulu’nun tespitini doğru bulduğu için sesini
çıkartmamıştır! Diğer yandan, bu kovboy hakkında disiplin soruşturması açmadığına
göre, demek ki sözlerini onaylamıştır! Biz “ulusalcıları”, geri zekalı zanneden bu ABD
işbirlikçileri ile CIA’nın haber kaynakları bilmelidirler ki, emperyalizme karşı baş kaldırarak,
Osmanlı İmparatorluğu’nun yıkıntılarından yeni bir devlet kuranlar ulusalcılardır. Ulusalcıların
değişmez Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, bütün dünyanın kabul ettiği gibi yüz yılımızın
bir dahisidir!.. Bize geri zekalı diyen zavallılar ve onların sözlerini onaylayan hainler, asıl geri
zekalı olanlardır!..
Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde söylenebilir ki, Hüseyin Aygün aslında bir Erdoğan
Toprak’tır; bir Gülseren Onanç’tır, bir Salih Fırat’tır, bir Sezgin Tanrıkulu’dur. Bunların toplamı
da Kemal Kılıçdaroğlu’dur!.. O nedenle birbirlerinden vazgeçemezler! Anımsarsınız, daha
geçenlerde Hüseyin Aygün, Paris’te öldürülen PKK’lıların ailelerine başsağlığına gitmişti.
Yetmezmiş gibi bir de PKK bayrakları önünde fotoğraf çektirip yayınlamıştı. Rumlara karşı,
Ege’de Türk ordusunun etnik temizlik yaptığını söyleyen de bu zattı. Atatürk ve İnönü ile
ilgili sözlerini tekrar ederek, canınızı sıkmak istemiyorum. Diğer devirdiği çamları ise,
bilmeyen yok gibidir!.. Acaba neden bu zat, hala Y-CHP’nin dokunulmaz adamıdır?.. Yanıt şudur:
Kılıçdaroğlu’nun söylemek istediklerini o söylüyor. Aslında Hüseyin gibi bir kaç kişi
Kılıçdaroğlu’na “paratonerlik” yapıyor!.. Hüseyin Aygün’ün bu densiz sözleri karşısında,
Kılıçdaroğlu’nun tepkisini de hatırlatalım. Zira bu davranışı bizim için bundan böyle de
önemli bir ölçüt olacaktır...

Son bir hatırlatma ile bitiriyorum: 10 Ocak 2013 günü Amerikan tarzı yemin ederek ünlü
olan Y-CHP’nin Kadın Kolları Genel Başkanı Hilal Dokuzcan, Parti Meclisi’nde yaptığı
konuşmasında:”AKP’nin örgütlenme modelini inceledik. Kadınları nasıl ikna ettiklerini
raporladık. Bazı söylemlerimizin kadınlarda karşılık bulmadığı gerçeğini tespit ettik. Adana’yı
pilot bölge olarak kullanacak ve yeni bir çalışma yöntemi uygulamaya sokacağız… Biz de
inanç eksenli örgütleneceğiz” dedi… Duydunuz değil mi? Atatürk’ün CHP’si ne hale
getirilmiş! Emek eksenli örgütlenmeden, sendikalardan, sivil toplum örgütlerinden söz eden
yok. İnanç eksenli örgütlenecekler ve akıllarınca iktidara geleceklermiş! Kafaya bakın hele!
Sonunda elbirliği ile CHP’yi parti olmaktan çıkartıp, tekke haline getirdiler. Bu kişiler halen
görevdedir ve CHP’nin propaganda çalışmalarını yürütüyorlar!..
Kurultay delegeleri, bu duruma ne diyorsunuz peki?..

Elbette ki, CHP’nin bu acıklı durumu sürgit böyle devam edemez! Öncelikle kurultay
delegelerinin bu oyunu durdurması ve Türkiye’nin kaderine el koyması şarttır!.. CHP’li
gençler, ağabeylerine doğru yolu gösterdiler… Aynı yol izlenecek ve CHP kendine gelecektir!..
Aksi halde pek çok kişi gibi ben de siyasi rakiplerimizin Y-CHP üzerinden göstereceği
adaylara oy vermeyiz!..
***
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Y-CHP DE ÖCALAN’A “EVET” DEDİ!..
“Açılım”, “Çözüm”, “Süreç” derken; Enerji Bakanı Taner Yıldız baklayı ağzından çıkardı. Yıldız,
Barzani bölgesinden çıkarılan petrolün, Barzani hesabına Türkiye’ye taşınacağını, kendi
hesabına İsrail üzerinden pazarlanacağını ve bu işin çözüm sürecinin “ölçülebilir ilk
sonucu” olduğunu söyledi. Uluslar arasıpetrol kaçakçılığı anlamına gelen bu faaliyetin kabul
edilebilirliği Kuzey Irak’ta ikinci İsrail’in kurulmasına bağlıdır!.. Bölgede etkili olan güçler,
Türkiye’nin böyle bir plan içerisinde görev almasını nasıl karşılarlar, Irak’ın petrolü
başımıza ne gibi işler açar, yaşayıp göreceğiz!..
Bu tehlikeli süreçte gören duyan da sanır ki, Öcalan ile sadece AKP’liler ittifak halindedir…
Aslında süreci destekleyen, diyaloğun en önemli figürü, biraz utangaç davransa da Y-CHP’dir!..
Erdoğan’ın CHP’yi ikinci Kürt açılımına katma çabalarına Abdullah Öcalan: “CHP sürecin
dışında kalırsa kendisini bitirir” tehdidiyle katılmıştır. Bu analizi Kılıçdaroğlu hayli ciddiye
almış olmalı ki, yanıtını basın üzerinden İmralı’ya ulaştırmıştır…

CHP kendisini “bitirirse” doğal olarak kaybedeceği oylar, diğer partiler tarafından
bölüşülecek. Dolayısıyla başta AKP olmak üzere, bütün partilerin “CHP’nin kendisini
bitirmesine” sevinmesi gerekir. AKP ile uygun adım yürüyen partiler ve PKK, acaba neden
işlerini güçlerini bırakıp CHP’yi “kurtarma” çabası içerisine girdiler?.. Bu sıralar, CHP’li
olmayan ve CHP’nin başarılı olmasını hayatta istemeyen bütün kiralık kalemlerin baş işi,
CHP’yi sürece katmaktır… Bunun içindir ki, “Analar ağlamasın” istismarına, “CHP’nin biteceği”
yalanını katarak, parti içerisinden taraftar yaratmaya çalışmaktadırlar… CHP içerisinde
kendilerini “Yeni CHP’li”, “Solcu” veya “Yenilikçi” olarak tanımlayan, açılımdan yana, BDP
hayranı bir grubun olduğu anlaşılıyor… Bu aklı evvellerin görevi; “Yeni” ve “Sol” kavramları
ile gerçek CHP’lilerin kafalarını karıştırmaya çalışmaktır. Bu konuda bayağı yol da kat ettiler…

Hiç kuşku yok ki, solcu olmanın en temel koşulu; emperyalizme karşı olmaktır. Ayrıca
solcular, ülkenin birlik ve bütünlüğünü savunurlar. Üniter devletten yanadırlar… Sol görüşlü
bir kişinin asla emperyalist projeler içerisinde yeri olamaz!.. “Süreç” diye yutturulmaya
çalışılan açılımının, BOP kapsamında, emperyalist bir proje olduğu ve Türkiye’nin
parçalanmasını ön gördüğü tartışmasızdır… Dolayısıyla, CHP içerisinde kendilerini “Yenilikçi”
veya “Solcu” olarak niteleyip, bu haliyle “Kürt açılımı”na destek olanlar, hiç bir kuşkuya yer
vermeyecek şekilde emperyalizmin hizmetkarıdırlar!.. Adlarının önüne koydukları sıfatlar
onları solcu yapmaz!.. Gerçek solcular ve yurtseverler, Milli Anayasa Forumu‘nun etrafında
seslendirilen düşüncelerini savunurlar!..
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CHP içerisindeki “yenilikçi” kesim, çekinmeden yalana başvurarak, CHP’lileri aldatmaya
çalıştığı ortaya çıkmıştır. Bu işin önde gelenlerinden Genel Başkan Yardımcısı Gülseren
Onanç‘ın, CHP tabanınınyüzde 65‘inin süreci desteklediğini söylemesi ve bu konuda tabanın
yönetime tepki göstermediği şeklindeki sözleri ile başlayan tartışmanın istifasını getirmesi,
çok önemli bir gelişmedir… Aynı şekilde altı ay önce görevden alınan İrfan İnanç Yıldız’ın, bir
sürü entrikaya ve Kılıçdaroğlu’na rağmen, yeniden CHP Gençlik Kolları Genel Başkanlığı’na
seçilmiş olmasını da CHP’deki uyanmanın işareti olarak kabul etmek gerekir…
Y-CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu‘nun, daha önce Meclis Başkanlığı’na
sunduğu ve AKP’nin kendi önerisiyle birleştirdiği “Komisyon önerisi”ni yeniden sunmak için
35 imza toplayabilmesini ise, CHP içerisindeki BDP’lilerin, ne kadar gözükara olduklarına
yormak gerekir… Onanç’ın, sürecin başarısı için feda edilmesi de bu kararlılığın bir
göstergesidir. Aynı şekilde, Tanrıkulu için defalarca söylenen; CIA’nın yan kuruluşu olan
Stratfor’un TR 705 nolu bilgi kaynağı şeklindeki sözleri, Denizli Milletvekili Dilek Akagün
Yılmaz’ın daha anlaşılır bir şekilde söylemesi üzerine disipline sevki, Kılıçdaroğlu’nun sürece
bağlılığını gösterir!.. Nitekim bu yönde yapılan eleştirilere: “Biz bu sürecin önünde engel
olmamayı görev edindik. Buyurun çözünüz. ‘CHP bize engel oldu’ diyemeyecekler”(1) 1
şeklinde verdiği yanıt ile daha önce yetkili kurullarda karara bağlanmadan vermiş olduğu
“kredi”nin arkasında durduğunu teyit etmiştir…

Kılıçdaroğlu, bu açıklaması ile CHP’ye süreç içerisinde verilen görevi de itiraf etmek zorunda
kalmıştır!.. Y-CHP’nin Genel Başkanı, partiyi getirdiği noktada, ülkemizi bölme planına karşı
çıkanları disipline sevk etmekle tehdit edebilmektedir!.. Örnek olması bakımından, Dilek
Akagün Yılmaz seçilmiştir. Kılıçdaroğlu’nun Dilek Hanımla ilgili olarak gösterdiği “televizyona
çıkma” gerekçesi ise, düşünceyi ifade etme özgürlüğü çerçevesinde çok daha vahimdir.
Anlaşılmaktadır ki, Kılıçdaroğlu ve ekibinin bu dönemde istediği tek sesliliktir. Ülke ve parti
yararını savunmak, programa uygun konuşmak disipline sevk nedenidir.. Buna karşılık, süreci
destekleyenlerin önde gelenleri; Sezgin Tanrıkulu ile Hüseyin Aygün, Cumartesi annelerini
bahane ederek, akil adamların yanında boy göstermeye devamedebilmektedir!..(2) 2

Aslında “ihanet projesi” olduğu açık olan ve AKP’nin “süreç” olarak ifade ettiği, PKK’nın
silah bırakarak sınır dışına çekilmesi beklentisinin, bir an için düşüncemizin aksine ve
söylendiği gibi gerçekleşeceğini ve “başarı” ile sonuçlandığını düşünelim. Bu başarının iktidarın
başarısı olacağı ve siyasi sonuçlarından CHP’nin hiç bir şekilde yararlanamayacağı
tartışmasızdır. Bu kadar açık olmasına rağmen, CHP’nin aleyhine olacak böyle bir gelişmeye,
engel olmama sözü vererek destek olunması, anlaşılır gibi değildir… İktidarı destekleyen ve
payanda olan partiler, dünyanın her tarafında olduğu gibi bizde de iktidara gelme iddialarından
vazgeçmiş sayılırlar!.. CHP asıl bu haliyle, kendisini bitirme ve parçalanma sürecine sokmuştur!..
Bu noktada durup, Kılıçdaroğlu’nun konumunu bir kez daha belirlemek gerekir. Anlaşılmaktadır
ki, Kılıçdaroğlu’na verilen görev: “Ulusalcı” olarak nitelendirilen gerçek CHP’liler ile kendilerini
“sol grup” veya “yenilikçiler” diye tanımlayan grup arasında denge kurup, günleri geçiştirmektir.
Ayrıca sürece karşı çıkmayarak, karşı çıkanları da engellemek Kılıçdaroğlu’nun yegane işi
olarak belirlenmiştir.. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu, partiyi ele geçiren ve emperyalizmin verdiği
görevi kabul eden işbirlikçilerin lideridir!.. Zaten akıl hocası olan TESEV Başkanı Can Paker
de “akil adam” olarak, sürecin içerisinde aktif olarak yerini almıştır… O çok övdüğü ve toz
kondurmadığı TESEV’in ne için kurulduğu bu vesileyle ortaya çıkmıştır. Bu çerçeveden
bakıldığında, Y-CHP’nin sürecin tam ortasında olduğunu söylemekte hiç bir yanlışlık yoktur… Bu
nedenle CHP’lilerin birinci ödevi, Atatürk’ün partisini bu işgalcilerin elinden geri almaktır.
1
2

http://www.dunya48.com/siyaset/siyaset/14706-ayse-meral-engelsiz-muhalefet
http://www.skyturk360.com/haberdetay.asp?id=23034
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Etkili bir şekilde ülke bütünlüğünü ve Cumhuriyet’i savunmak, ancak o zaman olanaklı hale
gelecektir!..
***
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İYİ YETİŞMEMİŞ BİR KEŞİŞ!..
İki eli kanda da olsa muhtar İsmet Paşa’yı karşılayanlar arasında mutlaka yerini alırdı. Ali için
ise, parti yöneticilerini karşılamak, baba vasiyeti bir görev gibidir. 50 yıldır CHP’li muhtarın
oğlu ve delege olarak bilinirdi. İlk kez bu yıl CHP Genel Başkanını karşılamaya gitmedi !.. Ne
zaman CHP’li bir yöneticinin şehre geleceğini duysa, arabasını bir gün önceden gelin
arabası gibi süslerdi. İstasyondaki kalabalığın arasından sıyrılıp İsmet Paşa’ya bir kaç metre
kadar yaklaştıktan sonra babasının çektirdiği fotoğrafı, hala misafir odasının baş köşesinde,
ulu önderinfotoğrafının biraz sağında ve sadece bir kaç santim aşağısında asılıdır. Ali ve ailesi
için bu iki fotoğraf yangında ilk kurtarılacak olan en önemli iki eşyadır!..

Muhtarın oğlu Ali, Ecevit’i karşılamayı da hiç atlamamış, şehri her ziyaretinde CHP
konvoyunun başında yerini almıştır. Babadan kalma 67 model otomobilinin ne kadar işe
yaradığını, bu soylu görevini yerine getirirken fark etmiştir. Ali, Erdal İnönü’lü ve Baykal’lı
yıllarda da görevini layıkıyla yapmıştır. Ali için CHP’de aktif bir üye kalmak, bir anlamda
babasına karşı evlatlık görevini yapmak gibiydi… Yıllar yılları böylece kovaladı. Bu davranış
şekli, Ali’nin yaşam tarzı haline gelmişti. Partisinden vazgeçmesi adeta imkansız gibi bir şeydi.
Yıllar içinde yaşanan olumsuzluklar, bile onu asla
CHP’den
koparamadı.
Doğrusunu
söylemek
gerekirse,
bir
tek CHP’nin başkalaşmasına dayanamamıştır!.. Atatürkçü ve
CHP’li olmak, bir bakıma onun kimliğiydi… Sosyal paylaşım sitelerinde, hükümete inat,
isimlerinin önüne “T.C.” rumuzunu koyanları tebessümle karşıladı. Bu konuda hayli geç
kalındığını düşünüyordu… Geç kalınmaya neden olan olayları kafasında sıraladıkça, beyni
zonkluyor, yüreğine hançer saplanıyordu… Ali’nin yüreğine Gazi Mustafa Kemal’in 6 oku nakış
gibi işlenmişti. CHP’li olmak, kimliğinin ana unsuru gibiydi… O bakımdan bir insanı,
kimliğinden koparmaya zorlamanın, ne demek olduğunu çok iyi biliyordu!..

İlkbaharın, bütün canlılığı ile hayata merhaba dediği 13 Nisan Cumartesi günü, Muhtarın
oğlu Ali’nin, ilk kez genel başkanını karşılamak, içinden gelmiyordu!.. Kendi kendine
söylendi:”Şu işe bakın, birkaç yıl içinde nereden nereye getirildik!” Kendisini içi çürümüş
karpuz gibi hissetti. O gün arkadaşlarına, kurbanlık koyun gibi bakıyordu. Geçerli bir
mazereti vardı ama söyleyemiyordu… Kılıçdaroğlu’nu karşılamaya gitmeyeceği kesinleşse bile,
tarifi imkansız bir şekilde yanılmış olmayı istiyordu. Ama nafile!.. Aksi halde, kendisine duyduğu
saygıyı yitirmek işten değildi…
Muhtarın oğlu, İzmir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun da “sürece destek” vermesini asla
içine sindiremiyordu. Kocaoğlu, tek başına böyle bir kararı verseydi, onu anlamak mümkün
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olabilirdi. Hükümetin, İzmir Belediyesi’ne gönderdiği müfettişlerden ve tehditlerden
haberdardı… Hiçbir usulsüzlük olmasa bile, Kocaoğlu ve arkadaşlarının yıllarca şaibe altında
tutulabileceklerini tahmin edebiliyordu. Silivri’nin durumu ortadaydı. Hatta böyle bir
durumda, hiçbir kusuru olmayan takım arkadaşlarını da peşinden sürükleyip, mağdur etmesi
pek ala söz konusu olabilirdi. Bütün bu olumsuzluklara sebebiyet vermemek için “barışa
destek vermek” gibi, tıpkı “akil adamlar”a özgü bir görevi ifa eder gibi Diyarbakır’a
gidiyorum diyebilir miydi?.. Bunu normal karşılamak mümkün mü? Muhtarın oğlu, bu durumu
halka anlatmayı da olanak dahilinde görmüyordu… İçi sızladı. Zira Aziz Kocaoğlu gibi biri daha
vardı: ABD Dış İşleri Bakanı Kerry de “Açılımı destekliyoruz” demişti!.. Asıl ona acı veren
Kocaoğlu ile Kerry’nin aynı safta durmasıydı!..
Daha birkaç gün önce 22 vekil arkadaşını yanına alan Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li
üyesiProf. Dr. Süheyl Batum; anayasanın ilk 4 maddesinin virgülüne bile dokunulması
halinde, anayasayı ihlal suçunun işleneceğini ve buna izin vermeyeceklerini söylemişti. Bu
sözler biraz olsun Ali’nin yüreğine su serpmişti…Aynı gün Kılıçdaroğlu, partinin kapalı grup
toplantısında Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’ın, Genel Başkan Yardımcısı Sezgin
Tanrıkulu’na “CIA ajanısın” diye bağırması ile ilgili, olarak “gereğini yapacağım” demesini ise,
pek çok kişi gibi Ali de anlayamıyordu. On göre de, gereği her ne ise, Tanrıkulu hakkında
yapılmalıydı. Buna yüzde yüz inanıyordu. Gelin görün ki, Genel Başkan, yine de Yılmaz
hakkında gereğini yapacaktı! Çıldırmak işten bile değildi. Morali iyice bozulmuştu. Gerçekten de
Kılıçdaroğlu Dilek Akagün Yılmaz’ı kastederek; “Talimat verdim, tam olarak ne dediğinin tespit
edilmesini istedim” demişti… CHP’nin Genel Başkanı bir kez daha TR 705 numaraya sahip
çıkmıştı!.. Tanrıkulu, genel başkandan emim olduğu için olsa gerek, o gün edepsizce Dilek
Hanımın üzerine yürümüştü. Demek ki, CIA‘nın yan kuruluşu Stratfor‘a bilgi kaynaklığı
yapmak, CHP’nin son genel başkanına göre normal bir işti. Dünya alemin bildiği böyle bir
durumu söylemek ise, Y-CHP’de disiplin suçu olarak kabul ediliyordu!.. Kılıçdaroğlu, güya
Dilek Akagün Yılmaz’ın, Tanrıkulu hakkındaki sözlerini tam olarak anlamamıştı! Halbuki, tam
tersini yapması gerekirdi. Şimdi araştırıp daha sonra gereğini yapacakmış numarasına
yattığına bakmayın. Bundan böyle, “Dürüst bir adamdır” sözünü de hak etmeyenler için
kullanmayalım!.. Sözünde durmayan adam her zaman yalancıdır ve yalancılar için dürüst
sözünü kullanmak ayıptır!.. Tersini yaparsanız siz de halkın aldatılmasına katkı verirsiniz!..

Muhtarın oğlu Ali, iki kez BDP’den milletvekili olmak isteyen ve reddedildiği için o zamanki
eşbaşkanı Ahmet Türk’ün ricası üzerine, CHP’den İstanbul Milletvekili seçtirilen Tanrıkulu’na,
oy vermek zorunda kalmadığı için kendisini şanslı sayıyor ve bu şekilde rahatlamaya
çalışıyordu. CHP’lilerin oyları ilePKK’lıları milletvekili seçtiren ve bir tek Kürt oyunu dahi
CHP’ye getiremeyen bir genel başkan, Atatürk’ün partisinin başına yakışmıyordu…. Ali’nin
canını fazlasıyla sıkan bu durum; adeta damarlarında akan kanın boşanmasına neden olmuştu.
Yüzü kefen gibi oldu. Bugün genel başkanını karşılamaya gitmeyerek, haklı tepkisini dile
getirecekti. Kendisine ve geçmişine duyduğu saygıyı ancak bu şekilde koruyabilirdi! Ali
kararlıydı fakat arkadaşlarına bu durumu anlatamıyordu. 13 Nisan 2013 Cumartesi günü,
anahtarı yitirilmiş kilitli bir çekmece gibiydi… Yıllar önce açılmış terminalin açılış töreni bir kişi
eksik yapılacaktı!..

Diyanet “vaaz mangaları” kurmuş, Mehmet Görmez kurumunu iliklerine kadar siyasete
bulaştırmıştı. Görmez, Kutlu Doğum Haftası etkinliklerini bahane ederek, bütün kadrolarını
sahaya indirmeye kararlıydı. Vaizler, Kılıçdaroğlu’nun “Analar ağlamasın, süreç
desteklensin” temasını işleyeceklerdi!.. İzmir’e “gavur” diyenler, Kutlu Doğum Haftası
kapsamında yapılacak etkinliklerde, bu yıl İzmir’de Aya Haralam Kilisesi’nde Kuran
okutacaklardı. Dinler arası diyalog, “irfana” ihtiyacı olan İzmir’den başlatılıyordu!.. Hepsi de
bir bir yapıldı!.. Ali bu işlere de şaşırmamıştı! Onu asıl utandıran, CHP Genel Başkanı
Kılıçdaroğlu’nun,
iyi
yetişmemiş bir keşiş gibi bu törenlerde eline tutuşturulan vaazı
okumasıydı!.. Cumhuriyet’i kuran ve laiklik ilkesini ideolojisinin merkezine koyan bir partinin
genel başkanına, vaaz vermek yakışıyor muydu? Üstelik iktidar, Kutlu Doğum Haftasını
bilimsel gerçeğe aykırı olarak ve 23 Nisan’a inat, kasten Nisan ayı içerisinde sabitlemişti. Ne
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yazıktır ki, Kılıçdaroğlu da bu işe alet olmuştur. “Ilımlı İslam” rejimini getirmek için bütün
olanaklarını seferber eden AKP’yi durdurmak isteyenlerin elini zayıflatmak görevi
Kılıçdaroğluna verildi! CHP’lilere laiklik konusunda söyleyecek söz bırakmayan bir genel
başkan, artık CHP’ye genel başkanlık yapamaz!.. Salt bu nedenle bile Kılıçdaroğlu, bir saniye
bile geçirmeden, CHP’lileri aldatarak oturduğu Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğundan
kalkmalıdır!..

Muhtarın oğlu Ali, resmi kurumların tabelalarından “T.C.” simgesinin silinmesini pek tuhaf
karşılamadı. O da 13 Nisan itibariyle 12 milyona ulaşan Cumhuriyet Sevdalıları arasına ismini
yazdırmıştı. Herkes gibi Cumhuriyet Halk Partisi’nden doğru önderliği bekliyordu ve buna
hakkı vardı. Ne var ki, CHP başkalaşmış, Yeni CHP adını alarak, AKP’ye iyice yaklaşmıştı.
Muhtarın oğlu, elinde madenci feneri ile yedi kat yerin dibine inmiş, oralarda CHP’yi arıyordu!..

Aralarında Ankara Barosu’nun da olduğu 38 baro yönetimi, “Üniter devlet yapısı tartışmaya
açılamaz ve Türk vatandaşlığı tanımı Anayasa’dan çıkarılamaz” diyerek, umutların
tükenmediğini
göstermiştir.
Adalet
Bakanlığı’nın,
İstanbul
Barosu’nda
stajını
tamamlayan 105 avukata
ruhsatlarını
vermemesi
ise,
iktidarın
her
cepheden
muhaliflerine saldıracağının bir göstergesidir. Ali, saldırılara sonuna kadar direnebilirdi ama
örgütü elinden alınmıştır… Yani, CHP Örgütü, ABD’nin talimatı ile iktidar gemisinin dümen
suyunda yüzdürülmeye başlanmıştı!.. Lamı cimi yok, CHP inisiyatifi düşmana kaptırmıştı bir
kere… Bu nedenle mücadeleye buradan başlamalıydı!..

“İleri Demokrasi” getirilen ülkemizde, Ergenekon Savcısı olarak tanınmış birine, Kasım
İlimoğlu’na bile hapis cezası verilmiştir. Tuncay Güney’in Ulusal Kanal’a anlattıklarını boş verin.
Eski Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Sabri Uzun‘un, 2001′de gördüğü ”Ergenekon
Şeması” ile dava dosyasına girenin farklı olduğunu açıklaması, aslında her şeyi çok net olarak
ortaya koymaktadır!.. Başka hiç bir kanıt aramaya bile gerek yoktur!.. O gün muhtarın oğlu Ali,
yemin ederek düşüncesini şu şekilde açıklamıştı:” Bu parti artık bizim parti değildir!..
Programını çiğneyen, yetkili kurullarını konu mankeni yerine koyan, iktidarın yarattığı yapay
gündemi bile bir kaç adım geriden izleyen, halkı oyalayan ve delegesini “Brutüs” gibi gören bir
genel başkan, bizim genel başkanımız olamaz!.. CHP ele geçirilmiştir!”

Öcalan’ın 2009′da Meclis’te kurulmasını şart koştuğu komisyonun asıl işlevi, Cenevre
Sözleşmeleri çerçevesinde, PKK’yı “taraf” haline getirip, işin içine Birleşmiş Milletler’i sokmak
ve uluslar arası statü kazanmaktır… Her şey Meclis’te olsun diyen Kılıçdaroğlu’nun istediği
de bu değil miydi? Şimdi istediği o komisyon Meclis’te kurulmuştur! ABD’nin CHP içerisindeki
bir diğer has adamı Faruk Loğoğlu, 41 CHP milletvekilinin 8 Nisan günü Silivri mağdurlarına
destek verdiği sırada, CHP’nin Meclis’te kurulacak komisyona karşı olmadığını açıklamasına
ne diyorsunuz? Zamanlaması ne kadar mükemmel değil mi? Yurtseverler tam da: Aferin
CHP milletvekillerine demeye hazırlanırken, Loğoğlu, Apo’nun şart koştuğu komisyona
meşruiyet zeminini hazırlamıştır…

O komisyonun adı: Çözüm Sürecini Değerlendirme Komisyonu’dur. Özel görevli
mahkemelerin kaldırılmasından sonra kurulan, Darbeleri Araştırma Komisyonu‘nun ne
marifetleri olduğunu görmüştük. Kozmik odalardan topladıkları gizli askeri belgeler de dahil
olmak üzere, hazırladıkları raporları, kanıt olarak soruşturma başlatma yetkileri bitmiş olan
özel yetkili savcılara vermişlerdi!.. Başka bir deyişle; Komisyon, yasa ile kaldırılan özel
yetkili savcılığı ihya etmiş ve özel yetkili savcıların yerine geçmiştir! Çözüm Sürecini
Değerlendirme Komisyonu’nun ne iş yapacağı da bellidir. Bu komisyonun, CHP Genel Başkan
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu‘nun öncülüğünde hazırlanıp, 10 Ocak‘ta TBMM’ne sunulan ve
altında Hüseyin Aygün, Süleymen Çelebi, Veli Ağbaba, Nurettin Demir, Sena Kaleli, Binnaz
Toprakile Salih Toprak ve 24 Y-CHP’linin imzaları bulunan önerge ile kurulmasını istedikleri
komisyondan hiç bir farkı yoktur!..

CHP’nin tutumu böyle olduktan sonra, Akil Adamlar Komisyonu‘nun İzmir’e giden keşif
heyetinin başındaki Baskın Oran‘ın:”Süreç sekteye uğrarsa PKK ile işte o zaman baş
edilemez. AVM’ler, metrolar patlar” tehdidini nasıl ciddiye almayalım? 74 milyon “O
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bombalar şimdi kimin elindedir?” sorusunun yanıtını aramaktadır. Oran’ın tehdidi karşısında,
bizim Ali’nin saçları kirpi gibi dikildi. Zira Ali, Atlantik Konsül adlı düşünce kuruluşunun proje
direktörü olan Davit L. Phillips‘in, “Türklerle Irak Kürtleri Arasında Güven İnşası” başlıklı
raporunda, “PKK’ya karşı askeri tedbirlerin çıkar yol olmadığı” düşüncesini
benimsetmekle görevli olduğunu da bilmektedir… Tıpkı bizdeki bazı işbirlikçilerin, “PKK’ya
karşı 30 yılda silahla sonuç alamadık” yalanını yaydıkları gibi… Şimdi Y-CHP de aynı yolun
yolcusu olmuştur!..

Dilim söylemeye varmıyor ama Kılıçdaroğlu da BOP‘nin içerisinde bir görevlidir! Yüzündeki
CHPmaskesine aldanmayalım. Zaten o maske de yavaş yavaş inmeye başlamıştır. Göreceksiniz
maske düştüğünde altından; Sezgin Tanrıkulu, Hüseyin Aygün, Süleyman Çelebi, Veli Ağbaba,
Nurettin Demir, Sena Kaleli, Binnaz Toprak ile Salih Toprak karışımı bir karikatür çıkacaktır.
Bu zatların, bir süre daha üzerlerine aldıkları görevin icabı olarak, nalına da mıhına da
vuracakları tabiidir!.. Arada bir söylemleri ulusalcı ağızla olacaksa da eylemleri sürekli BOP’ne
göre olacağına eminim. Yaşayıp göreceğiz işte!…
O bakımdan, vakit çok geçmeden, öncelikle CHP’yi işgalden kurtarmalıyız. CHP’yi
kurtarmadan ülkedeki işgali kırmak imkansızdır!..

Ali’nin son sözleri ise şöyleydi:”Bir gün ayağımın dibinde yapılacak olan bir CHP’nin
mitingine katılmayacağım, aklımın ucundan bile geçmezdi! CHP Genel Başkanı’nı Karaman
önlerinde karşılayanlar arasında bulunmayacağımı ise biri söylese aklından şüphe ederdim.
Rüyada mıyım diye, yerden bir taş parçası alıp alnıma dokundururdum!..Y-CHP bu günleri de
gösterdi bize!.. Asıl korkum: Yaklaşan seçimlerde bu tavrımın sürmesidir!.. Zira, CHP üzerinden
AKP’ye veya Cemaat’e oy vermek çok zoruma gider!..”

Erdoğan, Cumhuriyet’e karşı olduğunu açıkça söyleyerek inancının gereğini yapıyor,
Kılıçdaroğlu ise, Cumhuriyet’ten yana görünerek Cumhuriyet karşıtlığı yapıyor!.. Birine
diğerine üstün tutmak gerekmez, ikisi de makbul değil!..
Rıza Tevfik resimde fes takmış Damat Ferit Paşa‘nın sağında yer alıyor. Solunda ise
Maârif NâzırıBağdatlı Hâdi Paşa ve Bern Sefiri Reşat Halis bulunuyor. Bu dört kişi, diğer
“Yüzellilikler“le birlikte Türk vatandaşlığından çıkarıldılar.
***
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“NASİHAT HEYETİ”NE ÖĞÜTLER!..
Umarım benzetmeden Çingeneler alınmazlar. AKP’nin PKK ile yürüttüğü ihanet sürecinde
kendini “akil adam” sanıp rol kabul edenler, Sevr Anlaşması’na imza atan Rıza Tevfik ve
arkadaşlarına benziyorlar. Rıza Tevfik ile aynı heyette yer alanlar, düşmanla işbirliği içerisinde
görüldükleri için Kurtuluş Savaşı sonrasında Türk vatandaşlığından çıkartılan “Yüzellilikler”
(1) 1 arasında baş sıralara yazıldılar. Yahya Kemal, Sevr Anlaşmasını imzalamak üzere Paris
Barış Konferansı’na giden o heyettekiler için şu mısrayı yazmıştı:
“Kızmasın kimse Rıza Tevfik’e Sevr’i imzalamaya gitti diye, Çünkü idam olan mahkumun Çektirirler
ipini çingeneye.”

Aynı şekilde günümüze kadar gelen ve adam yerine koyulmayan kişilerle uğraşma işinin,
yine adam olmayanlara verilmesini ifade eden bir atasözümüz var. Bebek katili Abdullah
Öcalan’ı Türk halkına “özgürlük kahramanı” olarak tanıtma işine de uyuyor. Böyle bir
durumu ifade etmek için ülkemizde: “Çingenenin ipini kendisine çektirirler” ata sözünü
söylerler…
“Akil adamlar” heyeti biraz da Mondros Mütarekesi’nden sonra Osmanlı padişahı ve
hükümetin taşradakidenetimi sağlamak üzere kurduğu, Heyet-i Nasiha‘ya (Nasihat Heyeti)
(2) 2 benziyor… Anadolu’da asayişi
sağlayarak işgalleri önlemek
ve
aynı
zamanda
azınlıkların padişaha bağlılığını sağlamak için kurulan bu heyetler içerisinde, (Rum ve
Ermeni) azınlıkların temsilcileri de bulunmasına rağmen, ne ayrılma düşüncesini ne de İzmir’in
işgalini önleyebildiler!.. Bu konu ile ilgili olarak dipnottaki bağlantıyı açıp okumanızı öneririm…

Amerika’nın petrol kaynaklarını denetim altında tutmak için uygulamaya koyduğu Büyük
Ortadoğu Projesi’ne (BOP) hizmet edeceği tartışmasız olan “akil adamlar” heyeti, yaklaşan
yerel ve genel seçimlerde; AKP iktidarını “terörü bitiren” başarılı bir iktidar olarak halka
anlatma ve bu iktidarın devamına ikna etme işlevini üstlenmiştir. Bu anlamda “akil adamlar”
ekibi, seçimler için henüz propaganda dönemi başlamadan AKP’nin propagandasını yapma
imtiyazına sahip, 63 kişilik “propaganda birliği” ekibi olarak da değerlendirilebilirler!..
Bütün gününü futbol ve dizi izleyerek geçiren bir toplum üzerinde ünlülerin yapabileceği etki
küçümsenemez. Sırası gelmişken, 1970 yılında yaşama gözlerini yuman, mantık ve
matematik
1
2

http://tr.wikipedia.org/wiki/150%27likler
http://tr.wikipedia.org/wiki/Heyeti_Nasiha
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alanında çığır açmış çalışmalar gerçekleştiren ve bu çalışmalarını felsefe alanına da yayan
Britanyalı ünlü filozofBertrand Russell’in, İngiliz toplumu için söylediği, “Bir toplum at yarışı
ve futboldan başka bir şey düşünmüyorsa; o topluma başkan olacağıma av köpeği
olmayı tercih ederim” sözlerini hatırlatmak isterim...(3) 3

Türkiye’de “üstünlerin hukuku” geçerlidir diyerek, yargının hükümete bağlanmasını ve daha
sonra, adaletin katledilmesi sonucunu doğuracak şekilde işletilen sürecin, “başarılı”
olmasındaki en önemli etken: hiç kuşku yok ki, Anayasa’nın 26 maddesinin değiştirilmesi
için yapılan halk oylamasıydı. Oylamadan önceki propaganda döneminde, “yetmez ama evet”
diyerek değişiklikleri savunan işbirlikçi yazar-çizer mızıkacı takımına eşlik eden, Sezen
Aksu gibi ünlü sanatçılar ve Hakan Şükür gibi beğenilen futbolcuların da anayasa
değişikliklerine “evet” demesinde katkısı az sayılmaz!.. Anlaşılıyor ki, BOP’nin senaristleri, bu
“Süreç”e desteği sağlamak için de aynı yöntemi kullanmaya devam edecekler…
Geçen zaman içinde, arkasına ABD’nin desteğini alan AKP, iktidarını sürdürebilmek için,
Anayasa’yı ve yürürlükteki yasaları çiğnemekten hiç çekinmemiştir. Hükümet, TBMM’nde
yasaları her an değiştirme gücünü elinde bulundurmasına rağmen, çoğu kez bu yola girme
zahmetine bile girmemektedir! Muhalefet ise sadece iktidarın belirlediği gündemle
oyalanıyor. Adeta danışıklı dövüş yapıyor! Halkın yakıcı sorunlarının gündeme taşınamaması
hükümetin işini oldukça kolaylaştırıyor… Hatta denebilir ki, muhalefet iktidarın gündeminde
olan konuları tartışarak, yoldaki taşları temizlemekle görevli gibi…

Anlaşılmaktadır ki, “analar ağlamasın” yalanı ile 74 milyonun anası bir süre daha ağlatılmaya
devam edecek!.. Kim ne söylerse söylesin, içerisinden geçmekte olduğumuz koşullar,
mütareke dönemindekilere çok benzemektedir. Bugünün “akil adamlar”ının, o dönemin nasihat
heyetleri gibi görev yapacakları bellidir…
Yurtseverlik de hainlik gibi hep böyle zamanlarda depreşir. Yurtseverlerin askeri ve siyasi
önderleri hapislere tıkılıp esir alınsa bile, Türk halkı her koşul altında el yordamı ile de olsa
yine yolunu bulabilecektir!…
Ne var ki, Türk halkını toptan esir almak mümkün olamayacaktır!..

8 Nisan’da Silivri’den harlanacak çoban ateşi, Anadolu’nun dört bir yanını aydınlatmaya
devam edecek!.. Tıpkı Mustafa Kemal’in Samsun’dan yola çıkıp, Amasya’dan yayınladığı genelge
gibi… Tıpkı Erzurum ve Sivas Kongrelerinde “Ya istiklal ya ölüm” şeklinde haykırıldığı gibi…

Bu defaki kurtuluş meşalesi de bir daha söndürülmemek üzere Silivri’den yakılmıştır!.. O HALDE
HAYDİ SİLİVRİ’YE!..
KAHRAMANLARIN BİR ADIM ÖNE ÇIKMA ZAMANI GELDİ!..
***

3

http://www.serenti.org/burasi-bagimsiz-bir-cumhuriyettir/
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Y-CHP SAĞLAM KAZIĞA NASIL BAĞLANDI?..
Kılıçdaroğlu’na yakın Tuncelili bir “siyasetçi” konuşuyor: Genel Başkanın sizi önümüzdeki
dönem, çok önemli ve sorumluluğu ağır bir görevde değerlendirmek istediğini söylediğini
duydum. Ayaküstü öyle kulağınızı çınlattık. Senin için pekala milletvekili veya belediye başkanı
olabilir dedi. Kimden ne eksiğin var sanki. Parti Meclisi üyelerine bakıyorum, çoğu eline su
dökemez. Eğitimse eğitim, yürekse yürek… Ne aranıyorsa fazlasıyla sende var sende…
Yerinde olsam; İl Genel Meclisi veya Belediye Meclisi üyeliği gibi tekliflere “evet” demem…
Cancağızım; bizim partide o kadar çok hayranın var ki… Bir o kadar da kıskanan tabi. Bu
geçiş döneminde kendini harcamamalısın! Sana bu ülkenin çok ihtiyacı olacak. Bazı
arkadaşlarımız, bir dönem partide danışman olarak çalışmanı isteyebilirler, sakın onlara
kanma! Buna bizim partide “ön kesme” diyorlar. Biliyorsun bürokraside olduğu gibi siyasette
de yükseldikçe kadrolar azalıyor. Örneğin; bir partide iki genel başkanlık kadrosu olamaz. O
bakımdan, aynı makama talip olanlar, birbiriyle yarışarak yükseliyor. Ne yazık ki, yarışmada
özel yaşam dahil, pek çok konu masaya yatırılabilir. Can ciğer bir arkadaşın, eğer rakibinin
kadrosunda yer almışsa yandın! Bir tek onunla paylaştığın özel yaşamına ait sırları, bir gün
gazetelerde okuyabilirsin. Böyle bir konu yüzünden, yarışı kaybedebilirsin. Siyasetin en
sevmediğim yanı budur Azizim… Aman kendine dikkat et!..

Genel başkanın gözünün üzerinde olması ne büyük şanstır. Kendini “uzman” satmaya çalışan ve
bunun için kanalları dolaşanlar var ya, onların talip olduğu bütün görevler, senin talip olman
halinde, bankodur. Buna yürekten inanıyorum. Gözünü seveyim, çok hassas bir dönemden
geçiyoruz. Parti disiplininden sakın ayrılma, olur olmaz yerlerde de Genel Başkan’ı eleştirme.
Zaten sana yakışmaz. Nihayet, o da senin benim gibi bir insandır. Hatalar yapabilir, hatalı
değerlendirmeleri olabilir. Biz “yol arkadaşıyız”, birbirimizin hatalarını göstermekle değil,
örtmekle görevliyiz. Genel Merkez’deki çekirdek kadro, senin için çok iyi şeyler düşünüyor!..
Bunu hiç bir zaman aklından çıkartma!..
Bu ve benzeri tavlayıcı sözlerle; seyaset yapmaya heveslenenlere dağıtılan mavi boncuk, pek çok
yurtseverin kendiliğinden yapacağı protesto eylemlerini engeliyor. Eleştiri yapmaktan
alıkoyuyor insanları. Siyasetin önünü böyle tuzaklar tıkıyor, siyasetçilerin yolu böyle
kesiliyor… Yüksek mevkilere geleceğine inanan ve oralarda çok ve daha önemli görevler ifa
edeceklerini sananlar, ne yazık ki, suskun kalıyorlar. İnsanoğlu böyledir işte. Kendisini fazlasıyla
önemser ve çoğu zaman da egosuna yenik düşer. Bu şekilde girilen sessizlik koması içinde,
yine de kendilerin avutabiliyorlar: Kendi kendine şimdi yapmam gerektiği halde
yapamadığım işleri, günü geldiğinde, o önemli makam ve mevkilere getirildiğimde, fazlasıyla
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yapacağım şeklinde telkinler veriyorlar. Yetkili ve görevli olduğunda, millete ve memlekete
çok daha yararlı olabileceklerini sanıyor. O bakımdan, öğütlendiği gibi sabırlı olup,
susuyorlar. Bu yıpratıcı “Süreç”i geçelim hele, sonrası Allah kerim diyorlar!..

Buyurun işte, size en değme siyasetçimizin röntgeni işte…

Siyasete bu tür yargılarla girildiğinde; ne yanlışlara karşı çıkılabilir ne de insanın
içindeki “otosansür” mekanizmasının çalışması durdurulabilir. Örneğin, bunca olup bitene
rağmen, hala CHP’den neden ses çıkmıyor sorusunun yanıtını da burada aramak gerekiyor!
Bir neden daha vardır kuşkusuz: O da ön seçimi küçümseyip, merkez yoklaması yöntemiyle;
“söz dinletecek” insanların yerine “söz dinleyecek” olanların tercih edilmesidir. Siyasetin
önü böyle tıkanmıştır ülkemizde. Sorumluları da bellidir. Bu durum, siyaset baronları için
arzu edilmiş bir sonuçtur ve bir tür açık çek hükmündedir. Halktan her zaman peşin alınmak
istenir!.
***

Şimdi söyleyeceklerimi can kulağınız ile dinleyin!

İsrail’in Mavi Marmara olayı ile ilgili olarak “sözlü” özür dilemesi üzerine, Başbakan yaptığı
konuşmada; “eşeği sağlam kazığa bağlamaktan” söz etmişti. Ne zaman söz kazıktan ve eşekten
açılırsa, aklıma hepY-CHP‘nin seçmenine attığı kazık gelir. Y-CHP, gündeme taşınan hayati öneme
sahip konularda, yetkili kurullarını toplayıp, ortak akılla görüş oluşturmaktan nedense özenle
kaçınıyor. Genel Başkan’ın bir yerlerden kulağına üflenen sözler, üstelik emrivaki de
yapılarak, alelacele yandaş bir kanalda açıklanıp,parti sağlam bir kazığa bağlanıyor!.. Çoğu
kez, BOP kapsamında olan ve AKP’nin kısa bir süre sonra uygulamaya koyacağı politikalar, bir
bakıyorsunuz Kılıçdaroğlu tarafından açıklanıveriyor! İnsan o anda Y-CHP’yi, koalisyonun
gizli ortağı sanıyor. Partililer de Genel Başkan’la ters düşmemek ve olası siyasi geleceklerini
tehlikeye atmamak için seslerini çıkartamıyorlar!.. Arada çıkan tek tük sesleri ise, “çok
seslilik” ile geçiştirebiliyorlar. Bu yöntem işe yaramazsa “parti disiplini” sopası devreye
sokuluyor… Kim ne derse desin TESEVCİ ekip bu konudaki başarısı tartışılmaz!..

Söz sopaya kadar gelmişken, bir hususu daha aktarmak istiyorum. Türkiye siyasetinde, son
derece etkili olan yeni bir sopa ile tanışmaya ne dersiniz? Bu seferki; tanıdığınız cinsten bir
beyzbol sopası değil!ABD’nin, AKP’ye gösterdiği yeni sopa: Kılıçdaroğlu’dur! Ne zaman
Erdoğan, ülkemizin çıkarlarına göre bir iş yapmaya kalkışsa, ABD ona derhal Kılıçdaroğlu
sopasını gösteriyor. Muhtemelen, ardından şu sözler de ediliyor: Geçmiş 10 yıl içinde,
kabinenizi bir kaç kez ipe götürecek ağırlıkta suçlar işlediniz. Şimdi sırtınızdan elimizi çekip,
CHP’ye destek verdiğimizi düşünün. Anında tepe taklak olursunuz! Bu sözlerle başlayan bir
konuşmanın devamında, söylenecekleri tahmin etmek hiç de zor olmasa gerekir. O halde devam
edelim: Beyler! Şimdi sizin “Ergenekon Mahkemesi” hala orada duruyor. Hesabını
veremeyeceğiniz ne kadar da çok icraatınız var. Bu özel görevli mahkemeye, şimdi hesap verin
bakalım! Özellikle de TSK’yı tasfiye etme konusunda, bizimle yaptığınız işbirliği, Türk halkı
tarafından af edilir gibi değil! Sadece bu olay bile, hepinizin çırasını yakmaya yetebilir. Beş altı
yılda, Silivri toplama kampında, üstelik ne ile suçlandığınızı da öğrenemeden, öylece tutuklu
kalacağınızı düşünün. Böyle bir yargılamaya müstehak mıyız sorusu hiç aklınıza geldi mi? Eeee,
düşmez kalkmaz bir Allah’tır. Hukuku ayaklar altına alarak, haksızlık ettiğiniz nice insanla
doğrudan karşılaşmayabilirsiniz ama kürsüde oturanların, onların çocuklarının olmamasını
kimse garanti edemez size! Yemin ederiz, içine düştüğünüz bu bataktan sizi,bizim Kılıçdaroğlu
bile kurtaramaz!.. Allah’tan idam cezasını kaldırarak, kendinize son bir iyilik daha ettiniz!..
***

Benzer sözlerle, hükümetimiz yıllardır manevi baskı altında tutulmaktadır!..

Bu nedenle, hükümete Türk Milleti aleyhine yaptırılan işler ile bu işleri yaparken, hükümetin
işlediği suçlardan, AKP iktidarlarını sorumlu tutmak çok da adaletli davranmak kabul
edilemez!?.. Zira o suçları işleyen hükümetlerin, ceza ve fiil ehliyetleri yoktu!?.. Diyet
ödüyorlardı ABD’ye. AKP iktidarları zamanında hukukun üstünlüğüne saygılı olsalardı, şimdi
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böyle bir savunmaya sığınabilirlerdi… Yine de bu durumu, bir cezayı hafifletme nedeni olarak
kabul etmek gerekir!..
***

PKK’nin “Akil adamı” İlter Türkmen için Sovyetler Birliği’nin Yüksek Prezidyum Başkanı
Podgorni, vaktiyle TBMM Başkanına: “…sizin bu büyükelçiniz Amerikan casusudur” demişti.
Bu konu ile ilgili olarak Aydınlık Gazetesi yazarı Mehmet Ali Güller’in köşe yazısını okumanızı
öneriyorum.(1) 1 İlter Türkmen’in, Amerikan casusu olduğuna inanırsınız, inanmazsınız sizin
bileceğiniz. Ben size Amerikanın, başımıza çorap örmekle meşgul bir has adamını daha
tanıtmak istiyorum. O da Türkmen gibi büyükelçilikten gelmiştir. Adını söylemeden önce,
hukuksal bir duruma özellikle işaret etmek isterim.

Yürürlükteki Anayasamızın 87. maddesini aşağıdaki dipnotların arasına yerleştirdim. 2 87.
maddede; Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri yazılıdır. Bir de 300 numaralı
dipnottaki bağlantıyı açıp okuyun lütfen. (3) 3 Orada TBMM İç Tüzüğü ile TBMM’ndeki
komisyonları göreceksiniz. 20. maddeye kadar olan hususları atlayın. Gördüğünüz gibi
TBMM’nde 18 tane “İhtisas Komisyonu” vardır… Birazdan soracağım soruya doğru yanıt
verebilmek için, Anayasa hukuku uzmanı olmanız gerekmiyor. Okuma yazma bilmek ve
okuduğunu anlayabilmek yeterlidir! Biliyorsunuz Abdullah Öcalan’ın TBMM’nde kurulmasını
istediği “Akil Adamlar komisyonu”nu için Y-CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu üstünü başını
parçalamaktadır! Kılıçdaroğlu’nun; AKP’nin önerisi ile Y-CHP’ninki arasında 180 derece fark
olduğu savunuluyor. Doğru değil tabi. Bu açıklamanın ne anlama geldiğini tartışmaya
başlamadan önce, bu fikri ısrarla savunarak, kamuoyunun gündeminde tutan bir diğer
siyaset adamını, Y-CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı O. Faruk Loğoğlu’nu tanıyalım:
Beyefendi, Tarsus Amerikan Koleji’ni bitirdikten sonra, ABD’de Brandeis Üniversitesi’nden
mezun olmuş ve Princeton Üniversitesi’nde siyasi ilimler alanında doktorasını almıştır.
Dışişleri Bakanlığı’na katılmadan önce Vermont eyaletindeki Middlebury College’da siyasi
ilimler alanında bir yıl öğretim üyeliği yapmış, daha sonra da Türkiye Cumhuriyeti’nin eski
Vaşington büyükelçisi görevine atanmıştır. (4) 4 Her konuda ABD’nin çıkarlarından önce
Türkiye’nin ali çıkarlarını gözetmesi gerekir!.. Aldığı eğitimin gereği budur…

Y-CHP’nin büyükelçilikten gelme Miletvekili Loğoğlu, Anayasamızın 87. Maddesine ve TBMM
İçtüzüğüne göre, TBMM’nin yapamayacağı bir iş için, komisyonunun kurulmasını istiyor.
TBMM İçtüzüğü’nün bağlantısını da veriyorum. 20′nci maddeden itibaren okuyun, sonra devam
edersiniz. Göreceksiniz ki, mevzuatımızın hiç bir yerinde; “Akil Adamlar Komisyonu” ve
“Hakikatleri Araştırma Komisyonu” kurulmasına olanak verecek bir tek hüküm yoktur...(5) 5
Y-CHP’nin bu tavrı ile ne yapmaya çalıştığını hiç düşündünüz mü?..
1
2

http://www.aydinlikgazete.com/baskanin-tum-adamlari-tamami-makale,20334.html
ANAYASA

II. Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri
A. Genel olarak

MADDE 87- (Değişik: 3/10/2001-4709/28 md.; 7/5/2004-5170/6 md.) Türkiye Büyük Millet
Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve
bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma
yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına
ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye
Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar
vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine
getirmektir.
http://www.tbmm.gov.tr/develop/owa/komisyonlar_sd.liste
http://tr.wikipedia.org/wiki/Faruk_Lo%C4%9Fo%C4%9Flu
5 http://www.tbmm.gov.tr/ictuzuk/ictuzuk.htm
3
4
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Özetle Y-CHP, AKP’ye diyor ki: Siz kurulacak olan bu komisyonların anayasa aykırı olmasına
aldırış etmeyin. Yasayı çıkartın ve bu komisyonları kurun. Biz sesimizi çıkartmayacağız,
size muhalefet de etmeyeceğiz. Anayasa Mahkemesi’ne de başvurmayacağız. Zaten Anayasa
Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, “Süreç”i desteklediğini açıklayarak, bu konuda yapılacak
başvurular için daha şimdiden oyunu peşin olarak açıklamıştır…
Görüldüğü gibi ABD, PKK, BDP ve AKP “süreç”te en zor işi, CHP’nin sırtlanmasını istemektedirler.
Zaten daha önceden BDP’nin önerdiği “Akil Adamlar” listesinde bulunan 705 kod numaralı
Sezgin Tanrıkulu, şimdi Y-CHP’de Genel Başkan Yardımcısıdır. Dolayısıyla Genel Başkan ile
iki Yardımcısı, “Bu kişiler ‘Akil Adam’lardır” dediler mi, buna parti içinden kimse karşı çıkamaz!
Karşı çıkanlar ise, aynı zamanda Genel Başkan’a karşı gelmiş olacağı için, ya partiden ihraç
edilirler ya
da bir daha hiç bir yere aday gösterilmeyecek şekilde dışlanırlar! Gelecekte CHP’de siyaset
yapmaya heveslenenler içerisinden, mavi boncuk dağıtılmış olanlar ise, böyle bir durumu
kolay kolay göze alamazlar! Buyurun hodri meydan, Halep oradaysa, arşın buradadır!..
Bir tek CHP’nin “son kale” olarak ele geçirilemediğini savunanların aklına şaşarım!”
***

Şimdi sırası geldi açıklayalım: “Akil Adamlar” komisyonu kurulmasının fikir babası; Apo, BDP,
AKP veya Y-CHP değildir. Bu stratejik kurum, ilk defa Endenozya’da uygulanmış, ardından
Yugoslavya’da milli devleti parçalamak için kullanılmıştır. Bu ihanet fikrinin büyük babası
ABD olmasına rağmen, Y-CHP bu fikri evladı gibi sahiplenmektedir. Nedeni ise bellidir:
İleride kendi fikrini desteklemek zorunda kalmak tabii ki! Öyle ya, iktidar muhalefetin isteğini
yerine getirdiğinde, muhalefet buna karşı gelebilir mi? Muhalefetin, kendi karar taslağını
desteklemesi kadar doğal ne olabilir? Dolayısıyla AKP’nin, ilerleyen günlerde, TBMM’ni de
işin içine sokacak şekildeki girişimlerine, Y-CHP hiç bir şekilde itiraz edemeyecektir!
Kılıçdaroğlu, aylar önceden sürecin adını “Analar Ağlamasın” olarak koyarak, verilen görevi
yapacağını belli etmiştir. Öcalan’ın “Yol Haritası”nı daha o günlerde koltuğunun altına
sıkıştırıp yola çıkmıştı!.. ABD’nin “Büyük Kürdistan”ın (Üçüncü İsrail) kurulması yolunda,
geride bırakılmasını şart koştuğu bu etap, anlaşılıyor ki Kılıçdaroğlu ile geçilecektir… Başka bir
söyleyişle; CHP “kaset olayı” ile çok sağlam kazığa bağlanmış ve Y-CHP’ye dönüştürülmüştür!..
Şimdi söyler misin İlter Türkmen mi ABD’nin ajanıdır, yoksa Kılıçdaroğlu, Loğoğlu ve Tanrıkulu
gibiler mi ABD’nin has adamlarıdır?..
***

TBMM bu işlerin içerisine sokulunca neler olacak?

Herşeyden önce, PKK “taraf” olarak tanınmış olur. Doğal olarak işin içerisine “Uluslararası
Hukuk” da girmiş olur!.. Birleşmiş Milletler’de ABD mi etkilidir yoksa Türkiye mi? Bu
soruya vereceğiniz yanıta göre, ulusal çıkarlarımızın Birleşmiş Milletler’de nasıl güvence altına
alınacağına da bir yanıt verin bakalım. Dilerseniz konuyu biraz daha açalım. Biliyorsunuz,
BDP’nin sahaya sürdüğü en son slogan: “Kürtlere statü, Öcalan’a özgürlük”tü. Öcalan’a
“özgürlük” son derece açık ve anlaşılır bir istektir. Bunu anlayabiliyoruz: Kürt halkı, 43 bin
kişinin ölümünden sorumlu olan bebek katilinin, serbest bırakılması istiyor. Sloganın asıl
büyülü olan bölümü: “Kürtlere statü” kısmıdır. Türk Dil Kurumu’nun sözlüğüne göre, Statü; Bir
kimsenin, bir kurum veya bir toplum içindeki durumunu ifade ediyor. Kürtlerin statüsü ise,
Türk Milleti içerisinde Kürt “etnisite”sinin 6 durumunu ifade eder ki, bunu açıklamaya gerek
bile yoktur. Zira bu anlamda Kürtler; tıpkı Türkler, Lazlar, Çerzekler, Gürcüler vb. gibi eşit bir
statüye sahiptir. O halde PKK’nın “statü” ile anlatmak istediği, bu durum olamaz! “Kürtlere
Statü”: PKK militanlarını “özgürlük savaşçısı” olarak kabul edip, tanımaktır. Savaşan
“taraf” hiç bir şekilde suçlu sayılamaz zaten. Günümüzde, savaşta düşman tarafından insan
öldürenlere madalya bile veriliyor. İnsan öldürmek bir tek savaşta suç değildir. O bakımdan,
6
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savaşan taraf statüsü, af yasasından çok daha etkili ve önemlidir. Kaçırmayalım; işin özü
buradadır!..

Bu bilgiden sonra, TBMM’nde “Akil Adamlar” komisyonu kurmanın sonucunun ne
olabileceğini kestirmek hiç de zor olmasa gerekir. Onun için, önce bu komisyonun ne iş
yapacağını tartışalım: “Akil Adamlar” komisyonu, PKK militanlarının sınır dışına çıkmasına
nezaret edecektir. Başka bir deyişle, Meclis kararına dayanılacağı için, güvenlik kuvvetleri bu
katilleri yakalayıp, adli makamlara teslim edemeyecektir! Sonra, silahları ellerinde diledikleri
ülkelere gidip, yerleşebileceklerdir. Bu konuda da kendilerine her türlü yardımlar
yapılacaktır! Türkiye Cumhuriyeti devleti, bu ağır suçluları, daha sonra hiç bir şekilde takip de
edemeyecektir! Çünkü bu işler, TBMM’nden çıkartılacak bir kanuna veya karara dayandırılarak
yapılmış olacaktır…
Sonuçlardan geriye doğru bakarsak; yapılan ilk işin suçluların silahları ile birlikte sınır
dışına çıkmasına göz yummak olduğu görülecektir. İkinci aşamada PKK’lı suçlulara “Analar
Ağlamasın” adı konulmuş bir özel af çıkartılmış olacaktır! Her iki eylem de yürürlükteki
mevzuatımıza göre ağır suçtur! Zira bir hareketi suç olmaktan ancak yasa ile çıkartmak
mümkündür. Yasalar genel olur ve TBMM’nde çıkartılabilir. PKK’nın, illa da muhalefeti işin
içinde görmek istemesini bu yüzden iyi anlamak gerekir. PKK’nın kendisinini TBMM’ne
muhatap kabul ettirmek istemesi elbetteki boşuna değildir. Taraf statüsü kazanılınca, artık
bir yasa çıkartmaya gerek kalmadan, mevzuata aykırı olarak kurulan o “Akil Adamlar
Komisyonu”nun marifeti ile af sonucunun elde edilmesi mümkündür. Öte yandan,
muhalefet de işin içerisinde olduğundan, çıkartılacak olan yasanın Anayasa’ya aykırılığı da
ileri sürmeyecektir!..
***

Bu işler tamamlandıktan sonra, PKK aynı zamanda TBMM kararı ile Türkiye Cumhuriyeti’nin
toprakları içerisinde yaşayan bir “milliyet”ten “ulus” statüsüne taşınmış olacaktır! Dolayısıyla
“Kürt Ulusu”na karşı yapılacak olan insan hakları ihlallerine, Birleşmiş Milletler rahatlıkla
karışabilecektir.

Uluslararası mevzuat çerçevesinde bu mümkündür.(7) 7 Ayrıca “Kürt ulusunun”, diğer uluslar
gibi “kaderlerini tayin etme hakkı” kendiliğinden tanınmış olacaktır… Kürtler, bu çerçevede
dilerseler kaderlerini bağımsız bir devlet kurmak şeklinde tayin edebilirler artık. Eğer,
tercihleri bu yönde kullanırlarsa, doğrudan Birleşmiş Milletler’in koruması altına
gireceklerdir. Sonuç: Yugoslavya’da olduğu gibi olacaktır. Türkiye parçalanacaktır! İşte
“Kürtlere Statü” istemenin bizi götüreceği yer burasıdır!..
Nedense, bu durumu en çok isteyenlerin başında, bugünlerde “Anayasanın ilk 4 maddesi
bizim kırmızı çizgimizdir” diyerek Atatürkçüleri sakinleştirmeye çalışan Y-CHP gelmektedir.
İlk 4 madde içerisinde devletin şekli ve değiştirilemez niteliklerinden birinin “laiklik ilkesi”
olduğunu hatırlatmak isterim. Çarpıcı bir örnek olarak; Y-CHP’nin “türban sorununu biz
çözeriz” dedikten sonra, ortalığa düşmesi ve bu sorunun nasıl çözüldüğü ortadadır. YCHP’nin kadınlara türban dağıtmasını veya çarşafa CHP rozeti takmasını unutalım gitsin.
Kılıçdaroğlu’nun “kırmızı çizgi” sözlerinin gaz almaktan başka bir amacı olmadığı açıktır. Aynı
Cenevre sözleşmeleri ya da Cenevre Konvansiyonları, İsviçre’nin Cenevre şehrinde yapılmış dört
muahededir. Uluslararası hukukta insan hakları üzerine yapılmış ve 1949 yılında imzalanmış önemli
sözleşmelerdendir ve uluslararası olan veya olmayan çatışma durumunlarında silahlı güçler ve insani
yardım örgütleri tarafından uyulması beklenen standartları belirler.1859 yılındaSolferino Savaşı’nda
yaşanan vahşete şahit olarak etkilenen Jean Henry Dunant’ın çabaları sonucunda oluşmuştur.
Silahlı çatışma hukuku veya harp hukuku olarak da bilinen uluslararası insancıl hukukun temel
kaynağıdır.
7
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şekilde CHP Programı’na aykırı bir şekilde 8 “Kürt sorunu”nu da TBMM’nde “Akil Adamlar
Komisyonu” ile çözmeye talip olan, yine Kılıçdaroğlu ve ekibidir!.. “Analar Ağlamasın”
edebiyatı ile duygu sömürüsü yapanların, önde gideni de onlardır. Ne yazık ki, ülkemizi
adım adım parçalamaya götüren bu sürecin, en önemli aktörleri, bu ülkeyi düşman
işgalinden kurtardıktan sonra Cumhuriyet’i kuran o yüce insanların örgütü olan CHP’nin son
Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile toz kondurmadığı SOROSÇU ekibidir!..
***

8

CHP Programına göre, “terörle müzakere değil, mücadele” esas alınmıştır.
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DÜŞMANIN AĞZI İLE KONUŞANLAR!..
TSK‘nin en gözde komutanlarının yargılandığı Ergenekon Davasında esas hakkındaki
mütalaanın okunması ile birlikte, Ankara’da bombalar patlatıldı. Hükümet, bombalarla
“Ergenekon Terör Örgütü” arasında bağlantı kurmaya çalıştı fakat DHKP-C ‘nin olayı
üstlenmesi ile bu plan tutmadı… Suriye muhalefetinin İstanbul’da toplanması ve toplantıda
Kürt kökenli ABD vatandaşı Gassan Hito’nun “geçici hükümet başbakanı” seçilmesi de aynı
zamana denk getirildi. Teksas’ta yaşayan kovboy Hito, 62 üyenin 35′inin “evet” oyunu alarak
Suriye’ye “başbakan” seçildi!.. İnançlı bir Müslüman olan Hito’nun, İslami eğitim veren bir
okulla bağlantılı olduğu da söyleniyor. Bu yönü ile Müslümanlara cihat çağrısı yapabileceği
umuluyor!..

Buna karşın, Suriye Halk Meclisi Üyesi, Meclis Ulusal Uzlaşma Komisyonu Başkanı Ömer
Ossi,Suriye’deki bütün etnik ve mezhepsel grupların öncü şahsiyetlerinin oluşturduğu
“Vatanı Kurtarma Akımı” adlı grubun da liderliğini yürütüyor. Ossi, Suriye Kürtlerinin
kararını şu şekilde açıklamış: “Ülkemiz düşmanlar tarafından parçalanmak isteniyorsa, biz
Suriye’de yaşayan herkesle birlikte aynı siperde düşmanlara karşı savaşacağız.” Ossi, ABD’nin
“Büyük Kürdistan Projesi” ile ilgili olarak da şunları söylemiş:” Ben inanıyorum ki, Irak’ta,
Türkiye’de ve Suriye’de kurulacak Kürt devleti Anglo Sakson Amerika’nın imtiyazlı bir
hizmetkarı olacaktır. Siyonizme ve emperyalizme hizmet edecektir.”
İşte size Suriyeli iki Kürt; biri vatanını savunuyor, diğeri ABD’nin çıkarlarını!..

Bu ara öne çıkan bir başka konu “Sayın” Apo’nun Nevruz’da okunan bildirisiydi. Apo’nun
militanlarına “çekilin” komutu, Kandil’den “ateşkes” olarak anlaşılmış. Karayılan “ateşkes
ilan ediyoruz” demiş!.. Silah bırakma konusuna ise, hiç değinmiyor. Silahla çekilme, ne kadar
çekilme sayılabilir, bu konuda bir şey diyen yok!.. PKK kalıcı barışı Apo’nun özgürlüğüne
bağlıyor!.. Buna da şükür, ordunun terhis edilmesini istemediler!..

Tam da bu arada, Obama İsrail’e gelmez mi! Netenyahu’ya, Erdoğan’dan “özür” dile demiş, o da
dilemiş. Anlaşılıyor ki, Erdoğan bundan böyle de ABD’nin çıkarlarını korumak üzere, İsrail’le
birlikte çalışmaya
devam
edilecek.
Apo’nun
Nevruz
nutkundaki
birleştirici
vurgusu; İslamiyet şemsiyesiydi… Bu mesaj Erdoğan’ın pek hoşuna gitmiş, “milliyetçiliği
ayaklar altına alma” sözleriyle de uyumludur tabiiki. Apo’nun, Fetullah Hoca’ya Ortadoğu’da
birlikte çalışabiliriz şeklinde selam göndermesi ise, PKK’nın “Ilımlı İslam”ı kabul ettiğini
gösteriyor!..
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“Sayın” Apo’nun “Kürt Manifestosu”, Nevruz Bayramındaki görüntüler ve “Ergenekon
Davası”nın esas hakkındaki mütalaasının okunmasının arka arkaya getirilmesi, elbette ki
tesadüfi değildir. Her biri bir diğeri kadar önemli, her biri diğerine bağımlı ve ayrı bir yazı
konusudur. Tümünün bir merkezden uygulamaya konduğu ise tartışmasızdır. Hangi biri ile
başlasak acaba? Duran Kalkan’ın “TSK Kürdistan’dan çekilsin!” talimatı ile mi yoksa Apo’nun
TBMM’ne dayattığı “karar alma” nın zorluğu ile mi? Anayasa ve İçtüzük’te Apo’nun isteğini
karşılayacak şekilde bir meclis kararı aldırmak şimdilik olanaksız görünüyor! Meclis Başkanı
Cemil Çiçek, bu nedenle topu tekrar hükümete paslamış… Çünkü Meclisin böyle bir
hukuksuzluğa alet edilmesi, hiçbir meşru ve hukuksal metne dayandırılamıyor!.. Obama,
İsrail’in göstermelik bir “özür” dilemesini sağladıktan sonra, Erdoğan’a bu “süreç”i kimlerle
geçeceği talimatını da vermiş. Netenyahu, Erdoğan, Barzani ve Öcalan. Bu dörtlü, bundan sonra
ABD’nin Ortadoğu’daki takım komutanları olarak görev yapacak!..
Anlaşılan Kürt halkına “Özgür Kürdistan”ı öyle kolay kurdurtmayacaklar. En az 100 yıl
daha sökülüp atılamayacak şekilde, emperyalizmin ahtapot kollarını Ortadoğu’ya tutturmak
görevi, bu dönem Kürtlere ihale edilmiş gibi. ABD adına bölge halkları ile Kürtler daha çok
savaştırılacak! Belli ki, ithal paralı askerler bu işi gereği gibi yapamıyor.
Dikkat “Kürt Mehmetler” nöbete kaldırılıyor! Anlaşılan Kürt halkı Ortadoğu’daki ateşe iyice
sürülecek…

Apo’nun manifestosunda söz ettiği “misak-i milli” pek çok kişiyi heyecanlandırmış! Milliyet
GazetesiHalep, Musul ve Kerkük‘ü içerisine alan yeni bir Türkiye haritası yayınlamış. Hangi
aklın karıdır bellidir tabi. Halep’i sınırlarımız içerisinde göstermek Suriye’nin, Musul ve Kerkük
ise Irak’ın topraklarında gözümüz olduğunu gösterir. Bu harita bile başlı başına skandal ve
komşularımıza karşı düşmanca bir tavır sayılır. “Yurtta sulh, cihanda sulh” prensibine bağlı
kalmayacağımızın bir işaretidir aynı zamanda. Öcalan’ın “çekilme” için Meclis kararı
dayatmasının, PKK’ya “savaşan taraf” statüsü sağlamak için olduğu kolayca anlaşılmıştır.
Akıllarınca, uluslararası anlaşmalardan (Cenevre Sözleşmesi) yararlanacaklardı. “Kürt
sorununu” Birleşmiş Milletler’e taşıma planının bir parçası olacaktı Meclis kararı. O zaman
PKK militanları için “af kanunu” çıkartmaya bile gerek kalmadan, serbest kalmalarını
sağlanacaktı. Meclis kararı aldırmak bu işin ilk aşamasıdır!.. İşin ilginç yanı Kılıçdaroğlu’nun
“Akil Adamlar Komisyonu” da tam olarak bu tanımla örtüşmektedir!..

Yakın geçmişte “Akil adamlar” projesi, Endonezya ve Yugoslavya’yı parçalamak için
kullanılmıştı… Öcalan bu isteğinde boşuna diretmiyor… Nihai amacı olan “Özgür
Kürdistan”ın kurulması mücadelesine bu isteği katkı sunuyor. “Süreç” konusunda
CHP’lilere konuşma yasağı koyan Kılıçdaroğlu: “Masanın bir ucunda Abdullah Öcalan var,
diğer ucunda da Recep Tayyip Erdoğan var. Konuşuyorlar, pazarlık yapıyorlar, bize de soru
soruyorlar ‘Ne düşünüyorsunuz?’ diye. İyi de bilmediğimiz konuda yorum yapmak, konuşmak
ne kadar doğrudur? Önce bir şeyler bilmemiz gerekiyor. Bize bir şeylerin anlatılması lazım”
diyerek, “süreç”ten haberdar olmadığına inanmamızı istiyor! Habur görüntüleri gözlerimizin
önünden hala gitmedi. Oslo ve İmralı tutanakları daha yeni yayınlanmış. Dolayısıyla kapalı
kapılar ardında ne konuşulduğu da bellidir. Her şey açık seçik ortada iken, Kılıçdaroğlu’nun
“bilgisiz” numarasına yatmasının nedeni nedir? Demek ki, toplumsal muhalefeti dizginleme
görevini bu şekilde yerine getirebiliyor. Ne var ki, söylediği gibi “Süreç” masasının bir
ucunda Erdoğan’ın, diğer ucunda Öcalan’ın oturduğu doğrudur. Ancak aynı Öcalan’ın
oturduğu Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nu masasının öteki ucunda da kendisi oturuyor. Bu
durumunu daha fazla gizlemesi olanaksızdır!..
Yeni Anayasayı “süreç”ten bağımsız bir olgu gibi kimse gösteremez. Anımsayınız Öcalan’ın “Akil
adamlar komisyonu” ile “Hakikatleri araştırma komisyonu”nu da ilk sahiplenen lider
Kılıçdaroğlu’ydu… Bu sahiplenmeyle Erdoğan’ın işini de bayağı kolaylaştırmıştı. Şimdi “AKP
ile bizim önerdiğimiz akil adamlar önerisi arasında 180 derece fark var. Biz parlamentoda
sorunun çözümüne ilişkin uzlaşma komisyonu kurulmasını ve paralelinde araştırma
komisyonu kurulmasını istedik” demesi, kaş yaparken göz çıkartmak gibi bir şey oldu. Hatta
bu kadarı önemli bir itiraf olarak kabul edilebilir…
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Kılıçdaroğlu, hükümetin ve Meclis Başkanının “Meclisin bu aşamada yapacağı bir şey yok”
şeklindeki tavrını fazlasıyla aşmıştır. Apo’nun istediği komisyonların, Mecliste kurulmasını o
da açıkça istiyor. PKK’yı doğrudan TBMM ile muhatabı yapacak bu gidişle. Çekilme için Apo’nun
ileri sürdüğü şart Meclis kararı alınması ve komisyon kurulması değil miydi?.. Hükümetin
cesaret edip, dile getiremediği bu konuları bile, yine Kılıçdaroğlu gündeme taşımıştır. Lamı cimi
yok, Y-CHP bu dönem PKK’nın sözcülüğüne soyunmuştur! Bu noktada milletvekilleri ile parti
yöneticilerine konuşma yasağı koymak son derece anlamlıdır elbette. Serbest bıraksalar, bu
hususları tartışmaya başlayabilirler. Serbestçe tartışmayı engelemek için CHP gibi bir partiye
konuşma yasağı getirilmiştir!.. Ey millet! Duyduk duymadık demeyin! Düşünebiliyor
musunuz Grup Başkanvekili Muharrem İnce, “Akil Adamlar Komisyonu’na üye verir misiniz?”
sorusuna “Partiyle görüşmeden konuşmak istimiyorum” yanıtını vermiştir…

ABD’nin 705 numaralı adamı Sezgi Tanrıkulu, “Akil Adamlar” önerisini ilk yapanın Y-CHP
olduğunu belirterek, “8-9 ay niye kaybettik?” diye soruyor. Aynı zamanda Kılıçdaroğlu’nu
da yalanlıyor hazret. Madem öyle, Y-CHP’nin “Akil Adamlar” projesi ile AKP’ninki arasındaki
180 derecelik farkı da anlatsın bakalım. Partililere yasak konulmamış olsaydı, bu soruları
sorulacak ve yanıtları aranacaktı kuşkusuz. Partinin kuruluş felsefesine bağlı kalarak,
fikirlerini söyleyenler de çıkacaktı ortaya. O zaman CHP’nin Programdaki görüşleri
hatırlanacaktı. Program’da yazılı olan görüşler, doğal olarak Kılıçdaroğlunun görüşleri ile
uyuşmuyor! Çünkü CHP Programında “terörle müzakere” değil, mücadele esas alınmıştır.
Kurultay kararı ile değiştirilmediği sürece de bu esaslara herkes uymak zorundadır; aykırı
hareketler partiden ihraç nedenidir! Belli ki, bu hukuksal zorunluluğu, Genel Başkana kimse
hatırlatmasın diye, konuşma yasağı getirilmiştir. Konuşanlar, partiden ihraç edilmekle tehdit
edilmektedir.
CHP,
Kılıçdaroğlu’na
babasından
miras kalmış şirket gibi yönetiliyor.
CHP’nin işgal altında olduğunun en temel kanıtlarından biri de hiç kuşku yok ki, bu ciddiyetsiz
tutumdur!..
***
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GÖNÜL KIRAN BİR MEKTUP!..
Sevgili Yoldaşlar;
Bazı arkadaşlarımız ülkemiz işgal altındadır diyorlar. Fakat bu defaki işgal, bildiklerimizden
biraz farklı. Bu defa düşmanın silahlı kuvvetleri ülkemize gelmemiş. Onların görevini
bizimkilere yaptırıyorlar. Şanlı Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yurtsever subaylarının çoğu, Balyoz
ve Ergenekon Davaları denen tertiplerle içeri tıkılmışlar. Savcılar, her biri için bir kaç kez
ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarına çarptırılmalarını istiyorlar…
Savunma görevini yapmaya çalışan avukatlarını dövmeye kadar geldi sıra….

Ülkemizde ses çıkartmak çok kolay değil artık. Aydınlar, yazarlar, çizerler bu hazin duruma
ilişkin en küçük bir imada bulunduklarında, açlıkla terbiye ediliyorlar. Başbakanlık emri ile
derhal işlerine son veriliyor…
Emniyetimiz teslim alındıktan sonra, o da devleti teslim almış durumda… Anlayacağınız
emniyette değiliz artıki!..

18 Mart’ta Çanakkale Zaferi’nin 98. Yıl dönümü münasebetiyle Genelkurmay Başkanlığı’nın
resmi sitesinden yayınlanan bildiri, kafamızdan aşağıya sıcak suların dökülmesi etkisi yaptı…
Sanki o gün yapılan emperyalist bir saldırı ve bu saldırıya karşı koyma değil de,
“medeniyetler ittifakı” toplantısıydı… O bildiriye aşağıdaki bağlantıdan bakabilirsiniz…
Okuduğumda ben utandım.

http://www.tsk.tr/3_basin_yayin_faaliyetleri/3_7_mesajlar/2013/18mart_sehitler_gunu_17032013.ht m

Yukarıdaki fotoğrafla ilgili bir şey söylemek içimizi acıtıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, Meclis’te yaptığı basın
toplantısında “seçmenleri ile konuştuktan sonra” AKP’ye geçtiğini açıklamış. Güya seçmenleri
ona AKP’ye geçebilirsin demişler. Yalana bak. Sen hainlik yapmaya müsaitsin belli, bari bizi
aptal yerine koyma. Ne günlere kaldık, ne günlere!…
CHP’li seçmenlerin, dişleri ile tırnakları toprakları ve
aldıkları milletvekilliğini AKP’ye mi bağışlamışlar yani?!.
arkadaşlarımız var biliyor musunuz?…

betonları kazıyarak söküp
Hala bu saçmalığa inanan

Fırat, AKP’lilerle ortakmış. Barzanistan’da birlikte bir hastane açıyorlar!..
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Adıyaman’da TBMM’ne gönderilecek bir tane CHP’li yok muydu da bu adamı yazdınız
birinci sıraya?..
CHP’lilerin oylarını çöpe atmaya ne hakkınız vardı?.. Birisi bunun hesabını vermeli!? AKP’ye CHP
seçmeni üzerinden milletvekili seçmek böyle oluyor galiba!… Asıl sorumluluğun Genel
Merkez’imizde olduğunu söylemeyelim mi yani?

Parti içi demokrasiyi işletme sözü verilip de bunun gereği yapılmazsa eğer, Salih Fırat
gibiler, ikinci cumhuriyetçiler, yetmez ama evetçiler, Cemaatçiler ve liberaller partiye doluşurlar
elbette..

CHP’yi CHP olmaktan çıkartan da bunlar değil mi?… Hani “Korku imparatorluğunu yıkmaya”
gelmiştiniz?..
Milletvekillerine televizyonlarda konuşma yasağı koymak yakışıyor mu CHP’ye?..

Parti Meclisi’nin son toplantısında alınan ve suya sabuna dokunmayan kararın dışında
görüş bildiren partililere “disiplin kurallarını” göstermek de neyin nesi oluyorr?..
Sevgili Yoldaşlar;

Biliyorsunuz CHP’nin “millet iradesi” ile seçilmiş iki milletvekili hakkında ağırlaştırılmış
müebbet
hapis cezası isteniyor. Büyük olasılıkla “mahkeme” bu isteğe uyarak,
milletvekillerimize bu cezaları verecek!..

AKP her yaptığı hukuka aykırılığı, Meclis’teki çoğunluğuna dayanarak ve biraz da küstahlaşıp
CHP’lileri azarlayarak, “millet iradesi”ne dayandırmadı mı?

“Millet iradesi” diye diye rejimi baştan aşağı değiştirmişken, CHP aynı milletin iradesi ile
seçilen iki milletvekilini tutsaklıktan kurtaramamıştır…

Söylenenlere göre, Y-CHP yönetimi, tatlı gelen milletvekilliği maaşlarının tehlikeye girmemesi
için iki milletvekilini bu çirkin tertibe feda etmiştir!.. Bu görüşte olanlar haksız sayılabilir mi?
CHP Grubu yemin krizinde geri adım atmamış olsaydı, ülkenin durumu bundan daha mı kötü
olacaktı? Elbetteki hayır!..
Şu aşağıdaki belgeye de bakar mısınız?

Biz CHP olarak, bu işler için mi yeni bir kredi açmışız?..

Masada oturanların bazı kişiler için kullanılan ifade “TÜRK TARAFI”dır… Sevgili Arkadaşlar;

Bu kahramanların arkasındaki bezler renkli flamalar değil, PKK bayraklarıdır…

Peki, Türk tarafının bayrağı nerededir? Biliyorsunuz Habur’da da PKK’lılar kızmasın diye
Türk bayrağı ile Atatürk’ün resimleri “Çadır Mahkemesi”nden kaldırılmıştı… Buradaki durum
da Habur’a benziyor galiba…
Sevgili Arkadaşlar;

Bu kahramanların arkasındaki bezler renkli flamalar değil, PKK bayraklarıdır…

Oslo ve İmralı görüşmeleri tutanaklarını okudunuz mu bilmiyoruz. Sizler için bu iletinin ekine
onları da “pdf” formatında koyuyoruz…
Bebek katili PKK’nın sözde hastanelerinden esir
kaymakamlarımıza “seyahat edebilir” raporu veriliyor!..

alınmış

asker,

polisle

ve

Bu raporu görmeniz için bağlantısını vermiyoruz. Olduğu gibi aşağıya aldık. Bugünün
“hatırası” olarak saklayınız!..
Ankara ve İstanbul Baroları ise uyarıyor!..

Nazi Almanya’sında yaşayan papaz Martin Niemöller’in sözünü hatırlatma
zamanının çoktan geldiğini düşünüyorlar…
***
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Y-CHP’YE VERİLEN GÖREV!..
CHP‘nin Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasında oturması, Cumhuriyeti yıkma
projesinemeşruiyet zemini hazırlıyor. Masum gibi gözüken bu durum, Cumhuriyet düşmanları
tarafından sürekli kullanılıyor. TBMM “kurucu meclis” olarak seçilmiş değil, buna rağmen
AKP tarafından kurucu meclis gibi çalıştırılmak isteniyor. Böylece Meclis’e yetkisi olmayan işler
de yaptırılacak! Milletin yeni anayasa yapmak için seçtiği kurucu meclis, hiç kuşku yok ki,
yeni bir anayasa yapabilir. Yeter ki, halk seçtiği kişilerin yeni bir anayasa yapacağını bilsin.
“Kurulu meclis” ise, Anayasa’da yazılı kurallara bağlı kalarak, ancak anayasa değişikliği
yapabilir. Zira kurulu meclise, sil baştan yeni bir anayasa yapma yetkisi, mevcut anayasa ile
verilmemiştir. Yetkisiz bir meclisin yaptığı anayasa ise meşru kabul edilemez. Bugünkü meclis,
kurulu meclis olduğu için, yeni bir anayasa yapma konusunda da yetkisizdir. Dolayısıyla bu
meclisin “değiştirilmesi teklif dahi edilemeyen” ilk dört maddeyi değiştirmesi olanaksızdır.
Siyasi iktidar, bu durumu biliyor. O nedenle yapacağı yeni anayasanın meşruiyetini
tartıştırmamak için, muhalefet partilerini, özellikle de yüzde 26 oy oranına sahip CHP‘yi, bu
çalışmaların içerisine almak istiyor…

CHP yönetimi ısrarla bütün iyi niyetli uyarılara kulaklarını tıkamış ve sonuçta bu anayasa
tuzağına düşmüştür! AKP’nin yola BDP ile devam edeceğini açıklamasından sonra, Y-CHP Parti
Meclisi’nin toplanıp; ilk dört maddeyi “kırmızı çizgi” olarak açıklaması, içerisine düşülen
tuzaktan kurtulduğunu göstermez. Hükümetin izlediği “açılım” politikasına Y-CHP’nin destek
vermemesini eleştiren ve ellerinde dövizler bulunan gençleri, Genel Merkez önünde protesto
gösterisi yaptırılmak zevahiri kurtarmaya yetmez. Gören de sanacak ki, “açılım”ı destekleyen
bu gençler, “açılım”a destek vermeyen Y-CHP yönetimini protesto ediyorlar. Yemezler!.. Çünkü
Y-CHP’nin hükümetin “açılım” politikasını, kredi üstüne kredi vererek, baştan itibaren
desteklediğini sağır sultanlar bile duymuştur!.. Kısa aralıklarla yapılan birbirine zıt
açıklamalar, CHP yönetimini güven verici olmaktan çıkartmıştır!..
Y-CHP başlangıçtan bu yana Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasında oturarak, bu Mecliste
bulunmayan yeni anayasa yapma yetkisinin, var olduğu inancının yerleşmesine ortam
hazırlamıştır. Bu tutarsız davranışla, anayasanın toptan değiştirilmesinin yolunu açmıştır. Bu
noktada en büyük sorumluluk CHP’nindir. Zira CHP, bu Meclis’in yeni anayasa yapabileceğini
kabul etmekle, üzerinde uzlaşma sağlanamayan maddelerin de “halkoyuna” sunulmasını
meşrulaştırmıştır. Artık hiç bir şekilde halkoyuna itiraz edemeyecektir!.. İşte CHP’nin düştüğü
veya düşürüldüğü tuzak budur. Aslına Y-CHP yönetimi, bu iki yüzlü siyaseti ile Türk halkını tuzağa
düşürmüştür!..
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“Kaset olayı”ndan sonra, CHP yönetimine taşınan TESEVCİ ekip, işbirlikçidir ve asıl
görevinin; AKP’ye muhalif kesimleri barajlayıp, muhalefet yapmalarını engellemek olduğu
ortaya çıkmıştır. Bundan sonraki işi, iktidar çok rahat yapabilir ve nitekim bu plan, Y-CHP
sayesinde harfiyen uygulanabilmiştir!.. Parti Meclisi’nin son bildirisinde “kırmızı çizgilerin”
hatırlanmasını, Y-CHP’nin muhalefet görevi yapıyormuş izlenimini vermek içindir. Aynı zamanda
muhalif kesimlerin gazını da bu sözlerle almaktadır. Bildiriyi bu bağlamında değerlendirmek
gerekir!..

Y-CHP’nin “Kürt açılım” konusundaki duruşu ile “yeni anayasa” konusundaki tutumu biri
biriyle uyumludur. Y-CHP ortamı hazır hale getirip, yapılan işi meşrulaştırdıktan sonra, A
nayasa Mahkemesi’nin Başkanı Haşim Kılıç daasıl “görevi” olan siyasetin gereğini yapmak
üzere kollarını sıvamıştır. 90 yıllık Cumhuriyet’i “travma” olarak nitelendirip, sonunun geldiği
müjdesini vermiştir!.. Kayseri’de yapılan “Yeni Anayasa Sempozyumu”na katılan Kılıç,
İmralı ile yapılan görüşmeleri desteklediğini açıklamıştır. Dikkat buyurunuz, yürürlükteki
hukuk kurallarımıza açıkça aykırı olan bu “siyasi” görüşmeleri, hiç bir şekilde görevi ile ilgili
olmadığı halde, en yüksek mahkememizin başkanı desteklediğini açıklayıvermiştir!…

Bu durumu, yargının ne kadarsiyasallaştığının bir kanıtı olarak not edelim!.. MİT Başkanı
Hakan Fidan‘ın, Oslo görüşmeleri sırasında, PKK temsilcilerine yaptığı:”Habur açılımında
yaşananların hukuka aykırı olduğu” (1) 1 şeklindeki tespiti de önceki notumuzun yanına
koyalım. Kuvvetler Ayrılığı ve Hukukun Üstünlüğü gibi evrensel hukuk ilkelerinin, AKP
iktidarı boyunca nasıl işlevsiz hale getirildiğinin de altını çizmeden geçmeyelim… En yüksek
mahkeme başkanının, hukuka aykırı olduğu tartışma götürmeyen “Habur açılımı” ve onun
devamı olarak gelen “Oslo görüşmeleri” ile “İmralı görüşmeleri”ni desteklediğini açıklaması
tam bir skandaldır!.. Ana muhalefet partisi Y-CHP’nin, bu durumu görmezden gelerek, aynı
oyunun içerisinde rol alması ise ikinci büyük skandaldır… Anayasa Mahkemesi Başkanı; 4
partinin Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda oturmasını, bir “şans” olarak görmesi ise, Cumhuriyet’i
yıkmak üzere kurulmuş bir ortaklığın itirafıdır!..
AKP, CHP ile MHP’nin “İmralı Süreci”ne daha fazla dahil olmasını istemektedir. Kuşkusuz bunun
bir nedeni vardır. Muhalefet, muhalefet görevini hakkıyla yerine getirebilse, AKP yaptığı işler
nedeniyle bir miktar puan kaybeder ve oylarında azalma meydana gelir. AKP’nin düşen
oyları doğal olarak muhalefet partilerine katılır. Böyle bir oy kayması olmasın diye, haklı
olarak iktidar muhalefetin işin içerisinde olmasını isteyebilir. Zaten muhalefet olmasa da
iktidar, dilediği yasaları çıkartarak ve gerektiğinde halkoyuna başvurarak, istediği değişiklikleri
yapabilirdi!.. Bunun için TBMM’nde yeterli çoğunluğu her zaman bulabilmektedir!.. Meclis
aritmetiği açısından durum böyledir…

Siyasi açıdan iktidarın elini güçlendirecek ve iktidar partisinin oy kaybını en aza indirecek
şekilde, işin içinde olmak ve kredi üstüne kredi açarak, Anayasa Uzlaşma Komisyonu
masasında çakılı kalmak başka ne anlama gelebilir?..

Sonuçta denebilir ki, AKP’nin oyu azalmasın diye, başka bir söyleyişle, CHP ve MHP’nin
oylarıartmasın diye bir “görev” ifa edilmektedir!.. Yapılan “çakma muhalefet”tir ve artık
muhalefetin hiç bir inandırıcılığı kalmamıştır!.. Y-CHP ile Y-MHP, bir tür muhalefetçilik
oyunuoynanmaktadırlar!.. Bu ilkesiz, faydacı ve sığ politikalar sonunda, Y-CHP ve Y-MHP, PKK
ile aynı Anayasa Masası’nda oturmak zorunda kalmıştır!..
***

Hazır söz meşruiyetten açılmışken, uzun zamandır gözüme takılan bir hususu aktarmak
isterim: CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanları;
Nagihan Alçı ve Nazlı Ilıcak ile yandaş kanallarda programlara katılmaktadır. Aynı şekilde Ümit
Zileli de bir diğer Cumhuriyet düşmanı Rasım Ozan Kütahyalı ile benzer bir programa
katılmaktadır. Kim ne dersen desin, Altan Öymen ile Ümit Zileli’nin bu programlarda yaptığı
konuşmalar, program yapımcılarını, karşı görüşlere yer veren, demokrat, objektif program
1
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yapıcıları düşüncesinin yerleşmesinden başka bir işe yaramamıştır. Altan Öymen ile Ümit
Zileli’nin temsil ettiği düşünceleri izleyicilerin benimsemesi bakımından programların hiç
bir yararı bulunmadığı son derece açıktır. Tam aksine karşı görüşte olanlara; ne kadar da
isabetli fikirleri olduğu hususunda güven telkin edilmesine sebebiyet vermişlerdir.. Dolayısıyla
adı geçen düşünürler, son tahlilde; bu işe yaramaz, gerici ve Cumhuriyet düşmanı programları
meşrulaştırarak, izleyici bulmalarına yardımcı olmuşlardır…

Aynı şekilde, Cemaate yakınlığı ile bilinen Türk Amerikan Birliği (TAA) ile Türkiye İşadamları
ve Sanayiciler Federasyonu‘nun (TUSKON) ortaklaşa düzenlediği, Türk Amerikan
Kongresi’nin Washington’da gerçekleşen sempozyumuna 6 Y-CHP milletvekili ile Antalya
Belediye Başkanı’nın katılması, Y-CHP açısından tam bir yönetim zaafiyeti içerisinde olduğunu
göstermiştir. Bu hamle, ABD ile işbirliği yaparak, TSK’yı tasfiye etme ve Cumhuriyet’i
yıkmaplanında rol alan Cemaat’i, meşrulaştırmaya hizmet etmiştir!..

Y-CHP ise, bu hareketi ile hiç bir siyasi yarar sağlayabilmiş değildir. Tam aksine, Y-CHP’nin,
Cemaat’in yörüngesinde hareket edebilecek kadar, irade yoksunu ve işbirlikçi olduğunu
ortaya koymuştur!..

Tam da bu sırada, Avrupa Konseyi Karma Parlamento Meclis toplantısı için Fas‘a giden CHP
eski genel başkanı ve Y-CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal‘ın, Fas Kazablanka Muhammed
el Fatih Eğitim Kurumları‘nı ziyaret etmesi, CHP’liler üzerinde şok etkisi yapmıştır. Vaktiyle
Ecevit’in Gülen okulları ile ilgili söylediği olumlu sözleri, Baykal’ın tekrar etmesi hiç yakışık
almamıştır. Başta Rusya olmak üzere, bu okulları CIA’nın yuvalandığı yerler olarak ifşa edip
kapatan ülkelerin, bu yönde yaydıkları fikirler ile gayrimeşru duruma düşen Gülen okulları,
Baykal’ın bilinmez ihtirasları ile bir kez daha meşrulaştırılmıştır!..

Atatürk’ün partisi CHP’nin şu kötü talihine bakar mısınız? İkinci kez açıldıktan sonra, ezik ve
kendine güveni olmayan, bu nedenle de işbirlikçiliğe yatkın liderlerin elinde kalmıştır.
Genel Merkez’in şaşkınlığı, ne yazık ki örgüte de yansımıştır. Öte yandan, CHP örgütünün
Ordu‘da vatandaşa, 1000 adet baş örtüsü dağıtarak neyi ispatlamaya çalıştığı da ayrı bir muamma
olarak ortada kalmıştır! Bu noktadan itibaren, Y-CHP’ye Atatürk’ün partisi denebilir mi? Şu andaki
rejime ne kadar demokratik, layık, sosyal hukuk devleti diyebilirsek, CHP’ye de o kadar
Atatürk Devrimleri’ni savunan parti diyebiliriz!.. Laikliği ideolojisinin merkezine koymuş bir
parti, nasıl başörtüsü dağıtabilir? Bu kadar öngörüsüzlükle , sığ sularda siyaset yapılabilir mi?..
Y-CHP’nin Atatürk’ün CHP’si ile bir ilgisinin kalmadığı açıktır. CHP ele geçirilmiş ve yeni
görevine göre dizayn edilmiştir… CHP artık yabancı ellerdedir ve düşmanın borusunu
çalmaktadır!..
Bazı saf arkadaşlar, AKP’nin üç dönem iktidarda olmakla yıpranıdığını .

ve artık iktidar olma sırasının CHP’ye geldiğini, ABD’nin de CHP’yi destekleyerek iktidara
getireceğine inanmaktadırlar!.. Onların da aklına şaşarım, emperyalizmi hiç tanıyamamışlardır.
Oysa ABD’nin CHP’ye yaptığı iltifatlar veya değer verme sözleri, AKP’ye gösterilen beyzbol
sopası hükmündedir!.. Dediklerimizi harfiyen yapın, aksi halde CHP’yi destekleriz diyerek,
AKP’ye aba altından sopa gösterilmektedir. Y-CHP içerisindeki bazı hainler de bu gelişmeleri,
“CHP’ye iktidar yolu açıldı” gibi lanse etmektedirler!..
***
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“SAYIN” APO!..
35 bin sivil, 8 bin güvenlik görevlisi (asker ve polis) olmak üzere; toplam 43.000 insanın
ölümünden sorumlusun… 43 bin anayı ağlatma kararını sen verdin! 30 yılda sadece 8 ana için
önce ağlatma sonra da kaçırdığın çocuklarını serbest bırakarak sevindirme kararı verdin…
Adaletine hayran olanların gözünün içerisine bakmak isterim!..

Kabul ediyoruz, “Analar ağlamasın” formülünü sen buldun. Bu formülünü en çok işleyen
ana muhalefetin lideri oldu. Ne yalan söyleyeyim; formülün son 8 ana için geçerlidir.
Onlarca yıldır ağlayan ve mezara kadar ağlayacak olan 43 bin ana için ne düşünüyorsun, çok
merak ederim!
Onlar için de bir şeyler yapacaksınız herhalde!..

Bir zamanlar Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisiydin, bilirsin yasalarımıza göre, “adam
kaçırmak” çok ağır bir suçtur. Türk Ceza Yasası’nın 109/2 ve 109/3-c maddelerine göre, bu
suçun karşılığı 14 yıl ağır hapistir. Uluslararası anlaşmalara göre de adam kaçıranlar, hiç bir
şekilde himaye edilemezler. İade edilmeleri veya bulundukları ülkede yargılanıp
cezalandırılmaları gerekir… Demek ki, sizin bazı imtiyazlarınız varmış, bunları bilmiyorduk
kusurumuza bakmayın!..

Gel gör ki, bizim yöneticilerimiz, suç işleyen vatandaşlarının, bulundukları ülke tarafından
cezalandırılmasını istemek şöyle dursun, kendi yasalarını bile hiçe sayarak, yani bir af
kanunu dahi çıkarma zahmetine girmeden, suçlularla aynı masaya oturup, anlaşmalar
yapabiliyor!.. “Hukukun üstünlüğü”ne inanan, yasalara saygılı vatandaşlar, bu olup bitenleri
kavrayamadığı için doğal olarak size kızıyor. Onların da kusuruna bakmazsınız umarım!..

Anlaşılıyor ki, PKK terör örgütü T.C. Devletini yenmiş ve dize getirmiştir. Bundan böyle size
terörist başı, örgütünüze de terör örgütü demek çok kolay değil tabi. 8 rehinenin teslim edilme
fotoğrafları bize çok şey anlatıyor. PKK bayraklarının asılı olduğu ortamlarda bizim
bayrağımız yok!.. Bu an itibariyle 76 milyon Türk vatandaşı tutsağınız sayılırız!..
“Sayın” Apo;

Mesleğim yazarlık değil ama AKP‘nin iktidara gelmesinden sonra, düşünsel alanda boşluk
olduğunu gördüm ve yazarak Türk Milletine yararlı olmaya çalıştım. Başbakanımız, sana
“sayın” dediği için bu sözcüğü kelime dağarcığımdan çıkarttım ve bir daha asla kullanmadım.
Söz veriyorum; özenle koruduğum bu sözcüğü, bundan böyle yalnız ve sadece senin için
387

kullanacağım. Az önce kurduğum cümlede “Türk Milleti” dediğim için kızacağını biliyorum.
Bu aşamada ne deseydim yani? Hiç kusura bakma “Esir Türk Milleti” diyemezdim!..

Bazılarımız diyor ki:”Bu kafayla gidersek, pek yakında 76 milyon Apo’nun eline düşeceğiz.”
İnşallah yanılırlar. Yanılmazlarsa şayet, yerine getirilmesi senin için hiç de güç olmayacak
bir dileğimiz olacak:
Umarız esirlerinize iyi davranırsınız!..
***
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GÖREVLERİMİZİ YAPIYOR MUYUZ?..
CHP İstanbul İl Örgütü’nün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için düzenlediği etkinliğe
katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ”Barış sürecinde kadınların rolü ne olmalı” sorusuna
“Çözüm sürecine kadınlar destek vermeli. Barış toplumun ortak talebidir. Barışı hep
beraber desteklemeliyiz” cevabını vermiştir…

Kılıçdaroğlu’nun, “açılım” konusunda hükmetten farklı düşünmeyen Cumhurbaşkanı Abdullah
Gül’den sürpriz bir şekilde randevu isteyerek, ikinci Kürt açılımı sürecine müdahale etmesini
istemesi, parti tabanında şaşkınlık yarattı. Bazı CHP milletvekilleri Kılıçdaroğlu’nun “açılım
masasında yer arama” anlamına gelecek bir tutum izlemesinin, partiye zarar verdiğini
savunmuşlar. Grup Başkan Vekil Emine Ülker Tarhan: Açılımın teröre destek kattığını ileri
sürerek, “Çocuklarımızın geleceğinden endişeliyim… Bugün yapılanlar teröre değer katmış,
demokrasi umudunu azaltmıştır” diyerek, Genel Başkan Kılıçdaroğlu’ndan farklı
düşündüğünü kamuoyuna açıkladı… Eski Genel Başkan Baykal da sessizliğini bozup,
Anadolu yollarına düşmeye karar vermdi…
Hatay Milletvekili Hasan Akgöl, Suriye dönüşünde yaptığı açıklamada; AKP-Öcalan
görüşmelerini olumlu bulduğunu, Genel Başkanın da aynı görüşte olduğunu söylemesi
partililerin şaşkınlığı bir kat daha artırdı… Zaten Genel başkan da hükümet-Öcalan görüşmeleri
için “negatif bakmıyoruz” diyerek, programa aykırı bir söylem içerisine girdi..

Bir diğer Hatay Milletvekili Nihad Matkap, Öcalan’ın önerdiği “vatandaşlık” tanımının CHP
programında yer alan “milliyetçilik” tanımına uyduğunu söyledi. Program hepinizin elinizin
altındadır. 13. sayfada milliyetçilik anlayışımız yazılıdır. Programı okuyunca, Öcalan’ın yaptığı
“vatandaşlık” tanımı ile programımızda yazılı milliyetçilik anlayışımızın en küçük bir benzerlik
olmadığını zaten göreceksiniz…
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu 25 milletvekilinin imzası ile Abdullah Öcalan’ın
“Hakikatleri Araştırma Komisyonu” talebini yerine getirmek için önerge hazırlamış… Bu
tür örnekleri çoğaltmak mümkün. Biz sadece geçen hafta basına yansıyanları özetledik…

Bir tarafta Parti Programı, diğer tarafta programa açıkça aykırılık yaratan (ve disiplin suçu olan)
bu söylemler!..

Program halen yürürlükte ve herkesi bağlayıcı bir metin!..

Ne yapılmaya çalışılıyor? Bu duruma daha ne kadar sessiz kalacağız? Bu kadrolar ile seçimlere
girilebilir mi? CHP’nin kendine gelmesi için yeteri kadar vakti kaldı mı? CHP’liler CHP’nin
yönetimine gelebilecek mi? Bu sorulara benzer, yanıtı verilmemiş yüzlerce soru var
kafamızın içinde!..
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CHP GENEL MERKEZİNDEN VE MİLLETVEKİLLERİMİZDEN ÇIKAN SESLER; HER GEÇEN GÜN
KAFAMIZI BİRAZ DAHA KARIŞTIRMAKTADIR...

Kimin söylediği doğrudur, kime inanmamız gerekir, elbetteki bunun için elimizde bir ölçü
olmalıdır. CHP’liler için en doğru ölçü, hiç kuşku yok ki, partili olan herkesin uymak zorunda
olduğu CHP Programı’dır!..

Yeni CHP’nin merkez yönetimi, ne yazık ki, “Kürt Sorunu” hakkında tutarlı bir görüş ortaya
koyamamıştır. Yetkili kurullarda tartışılmadan, adeta emrivakiler yapılarak, CHP’nin kuruluş
felsefesi ile uyuşmayan görüşler ortaya atılmaktadır. Sanki herkesin bu görüşleri savunma
mecburiyeti varmış gibi bir hava da estirilmek istenmektedir!.. Siyaseti ve siyasetle ilgilenmeyi,
“Kamusal Görev ve Toplumsal Özveri” 1 alanı olarak kabul eden partimiz, programında “özerklik”
konusunda net bir duruş sergilemektedir:
“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.” 2

“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.” 3
CHP’nin Terör ve PKK konusunda, 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. Terörle mücadele esas alınmıştır. Aksine
olan söylemlerin tamamı programa aykırılık teşkil eder…

PROGRAMA AYKIRI SÖYLEMLER, PARTİ İÇERİSİNDE AYRIŞMALARA NEDEN OLUR VE
GİDEREK DE PARÇALANMANIN ALT YAPISINI OLUŞTURURLAR. SANKİ YAPILMAK İSTENEN DE
BUDUR!
BU GİDİŞE PARTİ TABANI ASLA İZİN VERMEMELİDİR!..
Parti programımıza 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.” 4

“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. 5
CHP Programı s.71
Age,s.82
3 Age,s.86
4 Age,s.113-115
5 Age,s.119
1
2
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HER KOŞUL ALTINDA CHP’LİLERİN ERTELENEMEZ VE DEVREDİLEMEZ GÖREV VE
SORUMLULUKLARI VARDIR:

Tüzüğümüzün 5. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde,
işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna
uygun davranırlar ve çalışırlar.”
Aynı şekilde 5. maddenin 5. fıkrasına göre “Parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla
yükümlü ve sorumludurlar.”
ZİRA;

-CHP’liler hiç kimsenin kapı kulları değillerdir. Yurttaşlık bilincini özümsemiş bağımsız
bireylerdirler!
-CHP’lilerden uşak olmaz!

-CHP’liler hiçbir yerden ve hiç kimseden emir almazlar!

-CHP’liler “biat kültürü” ile yetişmedikleri için olguları sorgulayıp, yargılama yeteneğine
sahiptirler!
-CHP’li olmak görev ve sorumluluk sahibi olmayı gerektirir…
-CHP’liler ülke ve dünya sorunlarına duyarlıdırlar!..
-CHP’liler gerçek yurseverlerdir!..

-CHP’lilerin ödevleri; Ulu Önderimiz ve Birinci Genel Başkan’ımız Mustafa Kemal Atatürk’ün
“Gençliğe Hitabe”si ile “Bursa Nutku”nda yazılıdır. Genel Merkez’den gelecek genelgeleri
bekleyerek ne yapacaklarına ve nasıl konuşacaklarına karar vermezler!..
-CHP’lilerin “ödev” ve “sorumlulukları” parti programda açıkça yazılıdır. İşte o ödevlerimiz:

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” üyelerin ancak ve ancak üyelik görevlerini eksiksiz olarak yerine
getirebilmeleri ile yaşam bulabilir…
CHP’liler ihanete ile Atatürk İlke ve Devrimlerinin çiğnenmesine asla sessiz kalamazlar.
Sessiz kalmak ihanete ortak olmak anlamına gelir…
Üyelik görevlerimizi eksiksiz olarak yerine getirdiğimizi söyleyebilir miyiz?..

Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bazı genel merkez yöneticilerimiz,
yukarıda özetlediğimiz parti programına, söylem ve eylemleri ile aykırı davrandıklarını, pek
çok kişi gibi bizler de 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 ve siyasi geçmişine ve programı onaylayan delegelerin iradesine karşı
yapabileceği en büyük saygısızlıktır!..
Görevi ne olursa olsun, hiç bir partilinin “parti suçu” işleme imtiyazı olamaz!
Bu çerçevede, üyelik
eleştirmekle başlar…

görevini

gereği

gibi yerine getirmek;

parti suçu işleyenleri

Ve nihayet, fikirlerimizi söylemek, yanlış söylem ve eylemleri eleştirmek, Anayasamızın 26.
maddesinde ifadesini bulan “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” kapsamında bir haktır.
Bildiğiniz gibi bu madde hükmüne göre:”Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim
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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 da sahip olup, bu hükümler çerçevesinde siyasi faaliyetlerim
tamamı yürürlükteki yasaların güvencesi altında bulunmaktadır…
Atatürk’ün koltuğunun hakkını vermek; birikim, cesaret ve inanç işidir…

BİZ CHP’LİLER, BAŞKA BİR İFADE İLE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN ASKERLERİ, BU ZOR

GÜNLERDE GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPMAZSAK, KİMSEDEN BİR ŞEYLER YAPMASINI DA
BEKLEYEMEYİZ!..
Saygılarımızla…
***
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ERDOĞAN’I KURTARMAK-II !..
Kabul etmek gerekir ki, Erdoğan cahil bir adamdır. Geçen birkaç hafta içinde yurt dışında ve
yurt içinde cahilliğine 3 kez vurgu yapılmıştır. Doğru bir tespit yapıldığından olacak ki, oralı bile
olmadı. Erdoğan, dünyada “cehaleti” sermaye olarak kullanabilen tek siyaset adamıdır ve
kabul etmek gerekir son derece de başarılı sayılır!..

Erdoğan’ın, Avusturya’da 5. Medeniyetler İttifakı Forumu‘nda söylediği, “Tıpkı siyonizm,
antisemitizm gibi, tıpkı faşizm gibi İslamofobiyanın da bir insanlık suçu olarak görülmesi
kaçınılmaz hal almıştır” sözlerine, Yahudi çevrelerinden kınama yağdı. Recep Bey’in
umurunda bile değil. İsrail Gazetesi Jeruselam Post‘un haberine göre, İsrail Dışişleri Sözcüsü
Yigal Palmor, Erdoğan’ın bu demecine ilişkin “sadece cehaleti yansıtan içi boş sözler”
yorumunu yaptı. Recep Bey tınmadı bile!..

Moskova Hahambaşı ve Avrupa Hahamlar Konferansı Başkanı Pinchas Goldschmidt, “Bu Yahudi
halkına ve özünde barış olan bir harekete yapılmış cahilce ve nefret dolu bir saldırıdır” dedi…
Onu da duymadı!.. Hakkında söylenen bu sözler hoşuna bile gitti denebilir!.. Zira sermayesine
sermaye kattı!..

Başbakan Erdoğan, Ord. Prof. Şevket Aziz Kansu tarafından kaleme alınmış olan ve
Uluslararası 18. Antropoloji ve Prehistorik Arkeoloji Kongresi için hazırlanmış Türk
Antropoloji Enstitüsü Tarihçesi adlı eseri, Meclis’teki Grup Toplantısı’nda eline alıp,
milletvekillerine göstererek: ”Bu insani midir? Vicdani midir? Bunun bizim ruh dünyamızda,
inanç dünyamızda yeri olabilir mi?” şeklinde sözler etti. Korkunç da alkış aldı! Bu cahilce
sözler, her uygar insan gibi Prof. Dr. Celal Şengür Hoca’nın da tüylerini diken diken etti.
Hoca, bilim adamı kimliğiyle, Erdoğan’a haddini bildirmeye karar verdi ve bir köşe yazısı
kaleme aldı. Yazıda doğrudan Erdoğan’ın cahilliğine vurgu yapıyor!.. (1) 1 Mutlaka okumanızı
öneririm. Büyük olasılıkla, bu niteleme nedeniyle, Erdoğan ve danışmanları yine ellerini
ovuşturmaya başladılar… Ne de olsa, ilk seçimlerde istismar edilecek yeni bir konu daha
buldular… Sermayelerini katladılar!.. O nedenle bu ülkede aydınların işi cahillerden çok daha
zordur!..
***

Medeniyetler İttifakı Formu‘ndan sonra, Yahudi çevreler Erdoğan’ı itibarsızlaştırma işine
1

http://www.gazeteport.com.tr/haber/128570/sayin-basbakan-bilim-karsisinda-haddinizi-biliniz_#ixz z2MTQy
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bayağı hız verdiler. ABD’de iğrenç bir kampanya başlatıldı. ABD yönetimi, acaba ünlü
teröristlerle aynı kategoride gösterilmesine ses çıkartmadığı Başbakanımıza, deliğe süpürülme
zamanın geldiğini mi hatırlatıyor?..

Diplomaside hiç yeri olmayan “cahil” nitelemesinin, bir ülkenin başbakanı için yapılmış
olması ciddi bir uyarıdır. Yetmiyormuş gibi ABD’lilerin en nefret ettiği Müslüman teröristler
ile “dost” bir ülkenin başbakanını eş değerde ve aynı karede göstermek, akıl alacak iş değildir.
Böyle bir durum, en kaba uyarının bile çok ilerisinde, tehditten de öte bir anlam taşır!..

Başbakanımızın en kötü fotoğrafı, dost ve müttefikimiz, aynı zamanda model ortağı
olduğumuz ABD’nin üçüncü büyük şehrinde, pek yakında aranan teröristler listesine adı
yazılacakmış gibi, belediye otobüslerinin reklam panolarında, yanına mahkum olduğu Ziya
Gökalp’ın o ünlü mısrası da yazılı olduğu halde, sokak sokak dolaştırılmaya başlandı!..
Aşağıdaki videoda (2) 2 izleyeceğiniz gibi, o afişler Amerika’nın en büyük kentlerinden
Shikago’da otobüslerin üzerlerine ilan gibi yerleştirildiler…

“Dostumuz ABD”nin ne yapmaya çalışdığını anlamak için, Amerikan Özgürlüğü Savunma
Girişimi (American Freedom Defense İnitiative) adlı kuruluşun, bu afişler üzerine ne
yazdığını bilmemiz gerekiyor.
Afişlerin tercümeleri aşağı yukarı şöyledir:

Ünlü terörist USAME BIN LADIN‘nin fotoğrafının yanına:

“İlk işimiz İslam’a davettir. Bu onun cihatıdır, seninki nedir?”
T.C. Başbakanı RECEP TAYYİP ERDOĞAN‘ın fotoğrafının yanına;

”Camiler kışla, kubbeler miğfer, minareler süngü ve müminler askerdir. Bu onun
cihatıdır, seninki nedir?”

1 Mayıs 2010′da bomba koyduğu arabayı New York’taki “Time Meydanı”na park ettikten
sonra, yakalanan Pakistan asıllı Müslüman bombacı FAISAL SHAZAT‘ın fotoğrafı yanına:

”Allah için savaş kutsaldır. Silahlar İslamiyet’te her müslüman için ödev ve
yükümlülüktür. Bu onun cihadidır, seninki nedir?”

5 Kasım 2009 tarihinde Teksas’taki “Fort Hood Askeri Üssü”nde, tek silahla 13 kişiyi
öldüren ve 29 kişiyi de yaralayan, Filistin kökenli bir Müslüman olan Amerikan
Ordusu’nda görevli
Binbaşı NİDAL HASAN‘ın fotoğrafının yanına:

”Allahü Ekber diye bağırarak kurbanlara ateş etmek, doldurup tekrar tekrar ateş
etmek gerekir. Bu onun cihadıdır, seninki nedir?”
HAMAS MTV üyesi bir Arap teröristin fotoğrafı yanına:

“Yahudileri öldürmek, bizi Allah’a yaklaştıran bir ibadettir. Bu onun cihadıdır seninki
nedir?”yazılmıştır!.. (3) 3

Sıralamada Usame Bin Ladin‘den sonra, Türkiye Cumhuriyeti’nin Başbakanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın ikinci sırada yer alması, geçiştirilecek bir olay değildir. Bu olay, en hafifinden
diplomatik bir skandaldır. ABD yetkililerinin bu duruma sessiz kalması anlaşılır gibi değildir.
Şikako’daki Türkiye Büyük Elçiliği, ABD yetkilileri nezdinde bir girişimde bulunmuş mudur
bilmiyoruz. Bulunmamışsa o da ayrı bir rezalettir. Bir an için Ankara Büyükşehir Belediye
Başkanı Melih Gökçek‘in, ABD Başkanı Obama’nın fotoğrafını bizim teröristlerle aynı fotoğraf
2
3

http://youtu.be/wQTPviwktDo

http://freedomdefense.typepad.com/
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karesi içerisinde belediye otobüslerinin ve bilbordların üzerine koyduğunu düşünün.
ABD’nin Ankara Büyükelçisi Ricciardone, o anda Başbakanlık binasında biter! Kim bilir
birkaç saat içinde kaç kişinin kulağı çekilir ve kaç kişi işinden olurdu!..

Her neyse, böyle bir karşılaştırma yapmak belki de doğru değildir. Bu olaydan çıkartacağımız
ders çok daha önemlidir. Bu işi yapan girişim, belli ki İsrail’e yakın ve Radikal İslam’a
karşıdır. Ama sonuçta bunu yapanlar müttefikimiz olan ABD‘nin bir veya birkaç yurttaşıdır.
Bu duruma, Obama neden ses çıkartmaz, anlamak mümkün değil! Acaba şimdi de
hükümetimize beyzbol sopası yerine, bu afişler üzerinden mi mesaj verilmektedir?
Bizimkilere; yakında hepinizi terörist ilan edebiliriz, aklınızı başınıza devşirin mi demek
istiyorlar? Öyleyse eğer, hükümetimiz ciddi bir tehdit altındadır. Bu nedenle iş yine bize
düşüyor demektir!..
***

Bu olayla birlikte, kozmik odalardan alınıp, sızdırılan belgeleri düşünelim. Biliyorsunuz Arınç‘a
suikast iddiası ile Özel Kuvvetler’in kozmik odalarına girilmiş ve en gizli sırlarımız
kopyalanarak, özel görevli mahkemenin kasalarında saklanmaya başlanmıştı. Nasıl olduysa, bir
süre sonra, bu gizli planlar, MİT tarafından TBMM Darbeleri Araştırma Komisyonu‘na
verilmişler!? Şimdi ise, belgeler Zirve Yayınevidava dosyası içerisinden çıktılar. Belgeleri ele
geçiren taraf, her zamanki gibi Taraf gazetesidir elbette. Bu beyler isimlerin üzerini örterek,
sanki çok gerekliymiş gibi belgeleri hemen yayınlamışlar.

Bu “gazetecilik olayı” gerçekten de en gizli sırlarımızın ifşası niteliğindedir… Zira TSK’nin,
düzenli ordu biçiminde savaşamayacak duruma düşmesi halinde, en yetenekli subayların
kontrolünde, tıpkı 70′li yıllarda, Kıbrıs’ta olduğu gibi halkın sivil direnişini örgütleyecek olan
kanaat önderleri ve yurtseverler deşifre edilmişlerdir!?.. TSK’nın savaşma gücü iyice kırıldıktan
sonra, ne yazık ki, sivil direnişçilerin de isim listesi düşmanın eline geçmiştir! Bu noktadan
itibaren, hükümetimizin kolu kanadı kırılmıştır denebilir. Artık hükümetiniz her türlü şantaja
boyun eğebilir. Anlaşılıyor ki, hükümeti kurtarmak yurttaşlık görevi olarak yine bizim
üzerimize yıkılmıştır. Bu nedenle öncelikle ve gecikmeksizin, ilk seçimlerde AKP‘yi iktidardan
uzaklaştırmak şart olmuştur. AKP için siyasi bir yenilgi gibi gözükecek olsa da, bu eylem aslında
onlar için bir kurtuluş olacaktır…
***
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ERDOĞAN’I KURTARMAK-I!..
Bugün itibariyle 75 milyon Türk Milleti tehdit altındadır!..

Başbakan ise daha ağır bir tehdit altındadır… Bu nedenle o da Türk Milletini tehdit ediyor!..
PKK’nin lideri, bebek katili Apo bile, İmralı’dan ABD adına tehditlerini sürdürüyor:

”Ne ev hapsi, ne de af bunlara gerek kalmayacak. Herkes, hepimiz özgür olacağız. Şunu bilin ki bu
hamlem komployu boşa çıkaracaktır. Ben komployu aşıyorum. Başarılı olursam, Ne KCK
tutuklusu kalır ne başkası. Bu olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı olacak. Ölen ölecek,
ben karışmıyorum.”(1) 1 diyebiliyor!..
Bu kadar ağır baskılar nedeniyle Başbakan’ın alacağı kararlar, vatana ihanet düzeyinde olsa da
artık mazur görülebilirler!.. Biliyorsunuz tehdit altında işlenen suçlar affedilebilirler!..
Başbakanımızı kurtarmak, bu Yüce Milletin boynunun borcudur artık…

Zira, “nakavt” durumuna düşmüştür ve ne dediğini bilmediği gibi ne yaptığını da bilmemektedir!..

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Türkiye ziyaretinde; Suriye konusunda “En önemli
önceliğimiz politik çözüm bulmak” diyerek, hükümetle aynı görüşte olmadığını söylemiştir!..
Bu sözler bir tür tehdit gibidir ve önceki tehditlerin de arkasında durulduğunu göstermektedir!..
Önceki tehditler nelerdi?

Onları ABD’nin önceki Dışişleri Bakanı Clinton’un, Başbakan’a yazdığı mektuptan öğrenelim… Ne
diyordu Clinton?

“Anlaşmamız TSK’da tasfiyeyle sınırlıydı, siz operasyonu çok aşırı noktalaragötürdünüz”!.. (2) 2
Dilerseniz bu sözleri biraz daha açalım:

1.
Erdoğan kendi ülkesinin silahlı kuvvetlerinin tasfiye edilmesinde ABD ile anlaşmıştır.
Nitekim, bu operasyon sonunda TSK, BOP’nin uygulanmasında “etkisiz eleman” haline
getirilmiştir. Daha sonraki safhalarda Türk askeri, ABD askerlerinin yerini de alabilir mi bunu
bilemiyoruz… Erdoğan, bu ağır suçu, iktidar olma ve iktidarını sürdürmek için ABD’nin baskısı
ile işlemiştir!.. Bir yere not edelim…
2.
1

Yukarıdaki ifadeden Erdoğan’ın, anlaşma konusu dışına çıkarak, daha başka (kötü) işler

Imrali_Tutanaklari

2 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/clintondan-tayyipe-gizlenen-mektup-h9211.html
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de yaptığı anlaşılmaktadır. Bu yapılanları ise, güya ABD onaylamamaktadır. En azından böyle
bir görüntü verilmektedir. ABD yetkilileri, biz bu ikinci kategori suçlarda, AKP ile suç ortağı
değiliz demek isterken, aba altından sopayı da göstermektedir. Birinci suç kadar ağır
olmasalar da Türk kamuoyu tarafından öğrenilmeleri halinde, hiç kuşku duyulmasın ki,
Erdoğan hükümeti kendi sonunu getirecek başka suçlar da işlemiştir!..
Bu iki ağır tehdit altında AKP hükümeti bocalamaktadır.

Üçüncü tehdit ise, ABD’nin Erdoğan’ı deliğe süpürüp, yerine Apo ile Cemaat’ten birine
görevi vermesidir!.. Bu görevlendirmenin de ilk işaretleri verilmiştir…

ABD kendi askerini kullandığında pahalıya mal olduğunu Irak’ta test edip görmüştür. Apo ile
İmralı’da yapılan görüşmelerin bilerek sızdırılan tutanaklarından anlaşıldığına göre, bundan
böyle Ortadoğu’da, Conilerin yerine Kürtler kullanılacaktır! TSK’yı ise, sorun çıkartamayacak bir
noktada tutmak işlerine gelir. Dünya petrol rezervlerinin üçte ikisine sahip bu bölgeyi terk
edip gidecek değiller herhalde… Belli ki, bu dönemin ucuz askeri Kürtler olacaktır. Baksanıza
komutanları Apo, ABD emrine vereceği Kürt asker sayısını bile vermektedir:

“Şu an Suriye’de 50 bin, Kandil’de 10 bin, İran’da 40 bin var” diyor… Apo, “Çekildiğimiz
yerlerde gerilla büyüyecek” diye ekliyor da… Adamlarını aldatmaya devam ediyor tabi!
Türkiye’deki destekçilerine; çekilsek de bir şey olmaz demek istiyor bir bakıma! Yedek
kuvvet olarak, sınır dışındaki Kürt militanları gösteriyor. Bu beyandan anlaşılmaktadır ki,
PKK’nın niyeti silah bırakmak değildir!.. Tam aksine, amaçları silahlı gücünü daha da
büyütmektir. Dolayısıyla Erdoğan’ın, silahlarınızı toprağa gömün ve güvenle başka ülkelere
gidin şeklindeki sözleri, samimi olarak üzerinde anlaşmaya varılmış bir hususu yansıtmıyor.
Bu sözlerin halkın gazını almak için söylendiği bellidir…

Bu oyunda Kürtler yine piyondur…

Bir de Cemaat’in “Başkanlık Seçimleri”nde Erdoğan’la yollarını ayıracağı senaryosu
konuşuluyor. AKP açısından durum oldukça ciddidir… Mutlaka dikkat etmişsinizdir; Apo
“Başkanlık” konusunda Erdoğan’ı destekleyeceğini söyledi. Diyeceksiniz ki, bu işin terörü
bitirmekle, anaların göz yaşlarını dindirmekle ne ilgisi vardır! Haklısınız, yoktur elbette. “Süreç”
olarak yutturulmak istenen dolmanın, bir alış veriş olduğu zaten buradan bellidir!.. Tıpkı eski
CHP Genel Başkanı Baykal’ın dediği gibi yapılan “Ulus devleti ver, başkanlığı al” pazarlığıdır!..
Bu noktada Erdoğan, ABD’nin bütün isteklerine evet demek zorundadır!..

Ona hiç tercih hakkı bırakılmamıştır!.. Aksi halde, ABD görevi Apo ile Fetullah Hoca’nın bir
adamına verebilir!.. Bu da Erdoğan’ın baldıran zehrini içip, tarihin tozlu sayfaları arasındaki
yerini alması anlamına gelir!..
Kovboy blöf yapmıyor. Tehditler dünya kamuoyu önünde ve açık olarak yapılmaktadır!..

ABD’nin çiçeği burnundaki Dışişleri Bakanı Kerry, Başbakan Erdoğan’ın Avusturya’da 5.
Medeniyetler İttifakı Forumu’nda söylediği, “Tıpkı siyonizm, antisemitizm gibi, tıpkı faşizm
gibi İslamofobiyanın da bir insanlık suçu olarak görülmesi kaçınılmaz hal almıştır”
sözlerine katılmadığını ifade ettikten sonra, Türkiye’nin yerinin, İsrail’in yanı olduğunu
vurgulaması, Erdoğan’da soğuk duş etkisi yapmıştır!.. Mavi Marmara Baskını ve Davos’taki
“one minute” krizi ile toplanılan puanlar, bu hamle ile geri alınmıştır!..

Kerry, hükümetin Türkiye-İsrail ilişkilerini bir an önce düzeltmesini ve Ermenistan ile diyalog
kapısının açılmasını hatırlattıktan sonra, Ankara-Bağdat arasındaki gerginliğin de azaltılmasını
istemiştir!.. Bu kadarla yetinmemiş, “İsrail’e engel olmayın” diyerek, Türkiye’nin İsrail’e
yönelik NATO vetosunun tam anlamıyla kaldırılmasını buyurmuştur!.. Anlayacağınız, stratejik
model ortağımız, dış politikada da AKP’ye hiç inisiyatif alanı tanımamıştır!..
Bu durumdan ülkemizin Başbakanını kurtarmak, elbette ki Türk halkının görevidir!..

Aksi halde, ABD akla gelmedik işleri bu hükümete yaptırabilir!.. Hükümeti bu baskılardan
kurtarmak, ülkemizin ve halkımızın yararınadır. Bu nedenle yerel seçimlerden başlayarak,
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AKP’ye verilen halk desteğinin hızla geri çekilmesi şarttır. Bu noktadan itibaren AKP’ye
destek vermek, Erdoğan’ın sonunu da hazırlamakla eş anlamlıdır… AKP’ye destek verenlerin,
konuya bir de bu açıdan bakmalarını öneririm!..

Diğer yandan, ABD “İkinci İsrail”i kurma çalışmasında, Türkiye’ye verdiği görevin eksiksiz
olarak yerine getirilmesini istemektedir. PKK’nın affı ile devam edecek sürece karşı
çıkacak olan ulusalcılar, peşinen “düşman” olarak ilan edilmişlerdir. Bu süreçte, ulusalcıların
hedef gösterileceği ve başarısızlığın onların üzerine yıkılacağı açıktır. PKK ve yeni ortağı AKP,
bölünme anayasasına karşı çıkacak kesimleri “faşist” olmakla suçlamaya başlamışlardır…
Nitekim, Öcalan peşin peşin:

“CHP ve MHP ulusalcılığı, Hitler milliyetçiliğinin aynısıdır. Zaten kuruluş tarihi de
aynıdır. Anayasanın önüne de bunlar dikilecekler” diyerek, bu aşağılık kampanyayı
başlatmıştır… Sinop ve Samsun olaylarını da bu yolun açılması için düzenlenmiş tertipler olarak
düşünmek gerekir…
***

Y-CHP’nin iki numaralı ismi Nihat Matkap ise, Apo’nun CHP içerisindeki sözcüsü gibi
konuşmaya başlamıştır. Matkap: ”Öcalan’ın önerdiği ‘vatandaşlık‘ tanımı CHP programındaki
‘milliyetçilik‘ tanımı ile uyuduğunu” söylemiştir. Ona göre, CHP’liler nasılsa CHP Programı’nı
bilmiyor, bu nedenle dilediği gibi atıyor! Halbuki, Anayasamızdaki “Türk” tanımının CHP
Programı ile örtüştüğünü kendisinden başka bilmeyen kalmamıştır? Belli ki, Nihat Matkap da
kendisine verilmiş görevini yapıyor!.. Öcalan, “Özgür iradesi ile kendisini bu ülkeye bağlı
hisseden herkes Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır” demişti!.. Anlaşılan Matkap’ın da diğer
TESEV’ciler gibi “Türk” sözcüğüne allerjisi var!..

AKP-PKK ortaklığı karşısında, Y-CHP yönetimi ne yazık ki, dik duruş gösteremiyor.
Kılıçdaroğlu, geleneksel CHP çizgisi
ile
“görev”
arasında
bocalamaya
başladı…
Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu, “İkinci Kürt Açılımı” başladığında 4 temel ilkeden söz ederek AKP’ye
kredi açmıştı:
“Bir, samimi ve dürüst olacaksınız. İki, gizli kişisel bir ajandanız olmayacak. Üç, millete
izah edemeyeceğiniz angajmanlara girmeyeceksiniz. Dört, ana muhalefet partisine veya
millete bilgi vereceksiniz. Bunları yapmazsanız bu sorunu çözemezsiniz” demişti…(3) 3
Şimdi ise, Erdoğan’ı kastederek, “TBMM’nde gizli bir oturum yaparak, yapılan görüşmeleri
bize aktarmak zorundadır” demektedir… (4) 4
Ne oldu da bir kaç gün içerisinde, Meclis’te gizli bir oturum yapılarak, ana muhalefete bilgi
verilmesini yeterli bulunabilmektedir?.. CHP, halktan gizli iş çevrilmesine nasıl olur verebilir,
anlamak mümkün değildir!..

Habur’daki “çadır mahkeme”sini unutmadık. Oslo görüşmeleri de çocukların elinde
dolaşıyor. Imralı’daki görüşmenin tutanakları daha yeni yayınlanmış. Gizli saklı bir şey
kalmamış! Kılıçdaroğlu gizli oturumda ne öğrenmeyi bekliyor acaba? Böyle bir görüşme
CHP’ye ne katabilir? Olayın içerisindeyiz inancını vermekten başka, hiç bir işe yaramayacak
olan bu taleple, belli ki birilerine göz kırpılıyor!..
Yaşanan gelişmeler açık olarak ortaya çıkarttı ki, CHP’nin başına acilen siyaset bilen ve CHP
Programını özümsemiş bir liderin geçmesi gerekiyor. Bir kaç gün içerisinde fikir değiştiren
ve neden değiştirdiğini kendisi dahi bilmeyen bir liderle, muhalefet görevinin doğru olarak
yerine getirilmesi olanaksızdır!.. Zira Türkiye’nin, iktidardan çok muhalefete gereksinimi vardır!..
***

3
4

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/22297831.asp

http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1123530&CategoryID=77
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OYUN BİTTİ!..
Ne zaman AKP’ye karşı ciddi ve yıpratıcı bir eleştiri konusu ortaya çıksa, CHP içerisinden
mutlaka bir can simidi atılır. Ya Kılıçdaroğlu boyundan büyük bir çam devirir, ya da
“seçilmiş” milletvekillerinden biri, CHP nin felsefesiyle uyuşmayan bir görüş atar ortaya.
Kılıçdaroğlu’nun bu iş için yedekte tuttuğu çok adamı var. Geçen hafta Faik Tünay: “CHP
milletvekiliyim ama CHP’li değilim” (1) 1 diyerek, gündemin tamamen dışında, tüm
CHP’lilerin canını sıkacak bir zevzeklik daha yaparak araya girdi!..

Dolayısıyla CHP yine döndü içe dönük tartışmaya. Başladı, milyonlarca insanın arasından kim, ne
hakla böyle bir adamı listeye koyup, CHP’lilerin oylarını çöpe atar, şeklinde sorular
sormaya!..
AKP’nin yıpratılacağı konu ise doğal olarak güme gitti. Bu tür olaylar, ilk defa değil ki. Bir
sene içinde neredeyse onlarca kez geliyor başımıza!.. İktidar ile uğraşmaktansa, iktidar ile
işbirliği yapmaya yatkın olan bu adamlarla uğraşmak öne çıkıyor! Öyle ya, bir ülkede muhalefet
partilerinin, gerçek muhaliflerin eline geçmesi halinde, ancak muhalefet görevi yapılabilir. Bu
halka karşı oynanan bir oyun olsa da, belli ki, bu oyuna bile bile çok daha düşeceğiz!.. Zira,
siyasi iktidara karşı, en etkili silah olan siyasi partiler, iktidarın hizmetine girdikten sonra, bu
silahları geri almak, yapılacak işlerin en başına geçiyor…

***

Clinton’un, “Anlaşmamız TSK’da tasfiyeyle sınırlıydı, siz operasyonu çok aşırı noktalara
götürdünüz” (2) 2 şeklindeki uyarı mektubu ortaya çıktıktan sonra, Ergenekon Mahkemelerinin
arkasındaki gücün, ABD olduğu da itiraf edilmiş oldu!.. Bu ifşaattan sonra, mahkeme
ilamının başına:“Türk Milleti Adına” ibaresini yazmak çok tartışılacak!.
CMK madde 178′e göre, sanığın hazır bulundurduğu tanık dinlenir. (3) 3 “Ergenekon
1
2

http://www.odatv.com/n.php?n=chp-milletvekiliyim-ama-chpli-degilim-1902131200

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/clintondan-tayyipe-gizlenen-mektup-h9211.html

Madde 178 -(1) Mahkeme başkanı veya hâkim, sanığın veya katılanın gösterdiği tanık veya uzman
kişinin çağrılması hakkındaki dilekçeyi reddettiğinde, sanık veya katılan o kişileri mahkemeye
getirebilir. Bu kişiler duruşmada dinlenir.
3

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm
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Mahkemesi”nin 18 Şubat’ta yapılan son duruşmasında hazır edilen dönemin Genelkurmay
Başkanı Işık Koşaner ve Kuvvet Komutanını mahkeme dinlemedi. Hakimler, yasaya ve bütün
ceza mahkemelerini bağlayıcı nitelikle olan Ceza Genel Kurulu kararlarına göre,
mahkemenin taktir yetkisi olmadığı bu konuda, taktir yetkisi kullandılar!.. Yapılan açıkça yasayı
çiğnemekti!.. Asıl fahiş hatayı ise, gerekçeleriyle yaptılar! Mahkeme, tanıkları dinlememe
gerekçesini; “maddi hakikate ulaşma” nedenine bağladı! Arkasından da sanıkların tutukluluk
hallerinin devamına karar verdi! Bu aşamada, maddi hakikate bir tek şekilde ulaşılabilirdi.
Sanıkların suçsuz olduğunu, kanıtların sahte olduğunu anladık deselerdi, ancak o zaman
başka tanık dinlemeye veya delil getirmeye gerek yok diyebilirlerdi. O nedenle de hazır
olan tanıkları dinlemiyoruz diyebilirlerdi. Bunun ötesi skandaldır! İhsas-ı reydir. Başka bir
deyişle, hükümden önce, mahkemenin kararını açıklamasıdır. Böyle bir durum, mahkemenin
tarafsız olmadığını gösterir. Dolayısıyla heyetin, dosyadan derhal elini çekmesi gerekir!.. Aksi
durum, hakimlerin reddi sebebidir. Bağımsız ve tarafsız mahkemelerde kazara böyle bir
olay meydana gelse, hakimlerin ağzından bu tür sözler kaçsa bile, mahkeme derhal
kendiliğinden çekilir!.
Bu noktadan itibaren “Silivri Hukuku”nun deşifre olduğunu ve davaların çöktüğünü
söyleyebiliriz. Burada yine “iki kişiden biri”ne sormamız gerekiyor. Davaların başladığı Ekim
2008′de, gözlerinizi TV ekranlarına kilitleyerek, izlemeye başladığınız bu davanın devam
etmesi için 2011 tarihinde yapılan genel seçimlerde de, yine AKP’ye destek oldunuz. Bu son
kararınızdan memnun musunuz? İstediğiniz sonuç bu muydu?..

Yalan ve iftira üzerine kurulu “Silivri Hukuku”nun baş aktörlerinden, savcılığın muteber adamı
Tuncay Güney, yaşamakta olduğu Kanada’dan bir TV programına katılarak; iddianamelere esas
teşkil eden tüm açıklamalarını işkence altında söylediğini açıkladı. “Ergenekon davası bir
projeydi, bitti artık” dedi… Oyunu önce Tuncay Güney bitirmiş. Clinton’un mektubundan
sonra böyle bir açıklama gelmesi önemlidir!.. Böylece Silivri’de görev yapan savcı ve hakimler,
en fazla değer verdikleri delil Tuncay Güney’den beklenmedik bir tokat yediler!.. Bu şaşkınlıktan
olsa gerekir, artık Anayasayı ve yasalar ile Ceza Genel Kurul Kararlarını çiğnemekte bir beis
görmüyorlar! Anlaşılan “Ergenekon Davaları”nı kamuoyu önünde, dava olmaktan yine bu
işlerde görevli olan “hukukçular” çıkaracaktır!.. Elektronik ortamda dosya kapasitesi 580 GB’a
çıktığı düşünülürse, bu kadar evrakı okuyup, birbirleriyle ilişkilerini kurmak, insan zekası
ve gücü ile imkansız görünüyor… Bunu anlayan hakimler, bari davayı biz çıkmaza sokalım
da bitsin bu iş demiş olabilirler?!..
“İki kişiden biri”ne, bu noktada da bir soru sormak isterim: İftiracılara destek vermekle,
onların işlediği iftira suçuna iştirak etmiş olmadınız mı? İslam Dinine göre, “şirk”ten sonra en
büyük günah “iftira” değil miydi? İftiracıların yaşam boyu sözüne değer verilmez şeklindeki
ayet (4) 4 karşısında,
tövbe etmeyi düşünüyor musunuz?..
***

Anayasa’nın değiştirilemez ve değiştirilmesi dahi teklif edilemez 2. maddesinde belirtilen
Cumhuriyet’in, niteliklerinden biri “milliyetçilik”tir. Milliyetçilik, aynı zamanda CHP’nin altı
okundan biridir. Başbakan açıklaması ile bu ilkeyi, dolayısıyla Anayasa’yı açıkça çiğnemiştir!..
“İki kişiden biri”ne tekrar hatırlatırım… “Laiklik İlkesi” de Anayasa’nın 2. maddesinde
belirtilen Cumhuriyet’in niteliklerinden biriydi ve AKP “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı”
haline geldiği için vaktiyle, Anayasa Mahkemesi’nde mahkum edilmişti!.. O zaman
kapatılmaktan kıl payı kurtulan AKP, “iki kişiden biri”nin verdiği destek sayesinde, şimdi
Cumhuriyet’in niteliklerini korkusuzca çiğnemeye devam ediyor!.. Yasaları çiğnemediği halde
uydurma kanıtlarla kahramanlarımız, zindanlara tıkılıyor. İktidar ise, neredeyse her gün
pervasızca yasaları çiğniyor ama yine de alkışlanıyor!..
***
4

http://www.kuran.gen.tr/?kid=1&sid=24&x=s_main&y=s_middle
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AKP ve BDP’lilerin, ellerinde hiç bir kanıt olmadığı halde, Sinop olaylarını CHP’li Sinop
Belediye Başkanı’nın tahrikiyle, CHP ve MHP’liler çıkarttığıyalanı, kısa sürede ortaya
çıkartılınca, BDP’liler Karadeniz gezisini iptal ettiler! Somut kanıtlarla suçüstü edildiklerinden,
ayrıca özür dilemek zorunda da kaldılar. Belli ki, hedefleri: CHP’nin ulusalcı kanadı ile diğer
milliyetçi kesimleri sindirmekti. Açılım süresinde çıkacak olayların, potansiyel suçlusu olarak,
onları ilan etmek ve mümkün olduğu kadar tepkisizliğe sevk etmekti hesapları! Neyse ki, bu
planları tutmadı…

Başbakan’ın Sinop’taki gerginlik üzerine Bahçeli’ye: “Sivas’ın ötesine geç de görelim
seni” (5) 5 demesi, bu ülkenin en büyük talihsizliğinin AKP iktidarı olduğunu göstermeye
yetiyor. Başbakan, bu tür sözleri ilk defa söylemiş değil ki. Daha önce de Kılıçdaroğlu için aynı
sözleri sarf etmişti. Eğer muhalefet partileri ülkenin bazı bölgelerine gidemiyorsa, bunun
sorumlusu hükümettir. Hükümet, ülkede güvenliği sağlayamıyor demektir. Demek ki, AKP
hükümeti devleti yönetemiyor. Bu rezalet yetmiyormuş gibi, bir de bunu övünülecek bir şeymiş
gibi anlatmalarını anlamak mümkün değildir!.. “İki kişiden biri” belki anlamıştır, kim bilir!..
İşçilerin ve öğrencilerin hak arayışında, derhal biber gazına davranan polisin, Sinop ve
Samsun’da seyirci olarak yer alması anlamlıdır! Birkaç hafta önce, Karadeniz bölgesini
ziyaret eden ABD’li diplomatların, bu projenin sahibi olduğu açıktır. Erdoğan’ın ziyaretlerden
önce, Karadeniz milletvekillerini toplayıp, “İkinci Kürt Açılımı”na halkın ikna edilmesini
istemesi ile bu olaylar birleştirildiğinde, asıl hedefin “Ulusalcılar” olduğu ve ileride
gösterecekleri olası tepkiler nedeniyle, peşin gözdağı verilmek istendiği anlaşılmaktadır!.. Bu
sahnede Y-CHP’ye günah keçisi rolü verilmiştir!..

Cumhuriyet Gazetesi: ”Sinop’taki hoşgörü İstanbul’da niye yok?” diye soruyor. Yanıt belli,
AKP Boyabat Gençlik Kolları Başkanı, aynı zamanda olayı örgütleyen Sinop Gençlik Kolları
Platformu’nun da başkan yardımcısıymış. Olayda kullanılan kişilerin çoğu AKP’li çıkmış.
Böyle olunca biber gazını tüketmeye gerek kalmamış tabi!..
***

Türkiye 1960′tan bu yana AB’ye girmek için uğraşıyor. PKK’lı teröristlerin durumu Türkiye’den
çok daha iyi görünüyor! Başbakan devletin televizyonundan açıklamış; silahlarını toprağa
gömenler, AB ülkelerine gidebilirler!.. Belli ki, Kürtler için AB’nin yolu Kandil’den geçiyor.
Türkler için daha açılacak 35 fasıl var!..

AKP iktidarı “ Türk milliyetçiliği ayaklar altında” demekle, asıl ayaklar altına aldığı Kılıçdaroğlu
ile Bahçeli’dir. Başbakan’ın özellikle de Bahçeli’yi, “ciddiye almadığını” söylemesi, MHP
tabanında nasıl karşılık bulacak çok merak ediyorum. Baştan bu yana AKP’ye yedek lastik
görevi yapan siyasi çizginin, sonunda varacağı yer şamar oğlanlığı olacağı belliydi!..
Milli devlette,

milliyetçilik hükümetin ayakları altında ise, devletin yeri nerededir, onu da çok merak ederim!
Bir merakım daha var. O da: Ezanın Türkçe okunmasına karşı çıkanlar, Kürtçe vaaz
verilmesine ne diyorlar acaba?..
***

Y-CHP’de Çankaya Belediye Başkanlığı’nı AKP’li Osman Gökçek’e verme planından sonra, şimdi
de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni Cemaat’e teslim etme planı devreye sokuluyor!
Görüşmeleri yürüten kişi; Ecevit’in “sağ kolu”, Cemaat’in muteber elçisi Hüsamettin
Özkan‘mış!.. Mustafa Sarıgül, birkaç ay önce Pensilvanya’ya giderek, Fetullah Hoca’sından
icazetini almıştı zaten! Şimdi iş, anketlerle ortamı hazırlamaya gelmiş. Cemaat basını, tam kadro
Sarıgül’ü destekliyor. Anlaşılan Cemaat, bu defa adaylarını yerleştirecekleri parti olarak, CHP’yi
belirlemiş. Hayatlarında bir kez olsun CHP’ye oy vermemiş kişilerin baş derdi, CHP’nin
İstanbul Belediye Başkanlığı’nı hangi adayla alabileceğine kadar gelmiş!.. Bu seçimde Sarıgül
kazanırsa, asıl kazanan Cemaat olacak elbette. Y-CHP’nin de bir kazancı olacak belki. Sözde

5

http://siyaset.milliyet.com.tr/erdogan-sivas-in-otesine-gec-gorelim-seni/siyaset/siyasetdetay/19.0
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İstanbul Belediye Başkanlığı CHP’nin olmuş olacak. Hepsi o kadar. Bu yolda bir kaç ilçe de feda
edilmiş olacak tabi!..
***
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“NİYAZİLER” GELECEK ANALAR AĞLAMAYA DEVAM
EDECEK!..
Kılıçdaroğlu’nun da jetonu köşeli, 4 gün sonra düştü. Son yaptığı açıklama ile yine kendini
yalanladı. Başbakan’ın Org. Ergun Saygun’u ziyaretindeki asıl amacını: ”Yakında KCK
davalarındaki tutuklularının serbest bırakılmasına toplumun vereceği tepkiyi dengelemek”
olarak açıkladı. (1) 1 11 Şubat günü sıcağı sıcağına yaptığı açıklaması ise, Erdoğan’a atılmış
can simidi değerindeydi. O gün ziyaret için “insani bir ziyaret” demişti. Adeta Erdoğan’ın
basın sözcüsü gibiydi… Ziyaretin eleştirilecek bir yanını bulamamıştı!.. (2) 2

Kılıçdaroğlu, 40 bin yurttaşımızın öldürülmesinden sorumlu olan terör örgütünün
kurucularının, iç infaz nedeniyle öldürülmesi üzerine, ailelerine “PKK irtibat bürosunda” taziye
ziyaretinde bulunan Hüseyin Aygün’ün, eleştirilen bu durumunu da “insani nedenlerle
yapılmış bir ziyaret” olarak gösterip, savunmuştu!.. Bugüne kadar bir tek şehit askerin
ailesine taziye ziyaretinde bulunmayan Hüseyin Aygün’ün, “insani duyguları” nedense Türk
askerleri şehit edildiğinde, bir türlü harekete geçmiyor. Kılıçdaroğlu’nun ürettiği bu mazeretleri,
artık Aygün bile kabul etmiyor!..

Birinci cümlenin başına yerleştirilen “insani nedenler” ibaresi Atlantik ötesinden ithaldir. Bu
ibare matematikteki “yutan eleman“ gibidir; ardından söylenen sözlerin tümünü anlamsız ve
işe yaramaz hale getirir. Tıpkı sıfır ile çarpılan rakam, ne kadar büyük olursa olsun,
sonucun sıfır olacağı gibi. Kılıçdaroğlu’nun bu olayda “İnsani” kelimesini kullanmak
zorunluluğu yoktu! Nitekim, Başbakan bir hafta boyunca, kendisine yöneltilen bütün
eleştirileri “insani” sözcüğü ile karşıladı. Gel gör ki, Erdoğan’ın paşayı ziyaretinin amacı;

1

http://www.cumhuriyet.com.tr/?hn=399046&kn=895&ka=4&kb=5&kc=895

“İnsani bir ziyaret. İnsan olarak baktığımızda bunun eleştirilecek bir tablosu yok, bir tarafı yok.
Ama eğer olaya Ergenekon davası penceresinden bakacak olursak, bu gecikmiş bir ziyarettir. Yapılan
haksızlıklar toplumun her kesiminde ciddi tepkiler uyandırdı. Sayın Başbakanın bu ziyareti elbette ki
toplumda bir rahatlama sağlamıştır...”
2

http://www.haberturk.com/gundem/haber/819010-kilicdaroglu-surpriz-ziyareti-yorumladi
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insani değil, siyasiydi… Kılıçdaroğlu her zaman olduğu gibi Başbakan’ın yarattığı gündemin
peşine takılıp, yine onun tuzağına düştü ve bir defa daha onu kurtardı!.. Buna Başbakan’a
açılmış yeni bir “kredi” demek yanlış değildir!.. Bir değil, iki değil, Erdoğan’ı, “insani” cilası ile
sürekli parlatması. Oysa Saygun’a yapılan insanlık dışı muamele ve komplonun ortayla
çıkarttığı sonuçtu ziyaretin asıl sebebi. Ana muhalefetin, “Ergenekon” ve “Balyoz”
davalarındaki hukuk dışı uygulamaları öne çıkartması gerekirken, “iyilik meleği” olmaya
soyunan Başbakanı, “insani” kelimesi ile kutsamak gerekmezdi! Başbakan’ın bu hareketini
bir tür özür ve itiraf olarak değerlendirmek gerekirdi. En azından itiraf bölümü üzerinde
biraz daha fazla durup, özür dilenecekse; hükümetin komplocuları ortaya çıkartıp, özel görevli
mahkemelerde
yapılan
yargılamaları,
bu
noktadan
itibaren
sivil
yargıya
devretmesisavunulabilirdi. Hükümetten bu seçeneğin yaşama geçirilmesine olanak verecek
yasalar çıkartmasını istemek gerekirken, hiç de insanı olmayan, siyasi parsa toplamak amaçlı
bir ziyareti, insani hale getirmek, muhalefetin

üzerine düşen bir vazife olamaz!.. Özellikle de Başbakan’ın Ergun Paşa’ya:“Biz seni biliyoruz
Paşam” sözlerinin, yapılan yargılamaların adil olmadığının bir itirafı olduğu üzerinde
durmak gerekirdi. Muhalefet “çakma” olur ve bütün görevi iktidarı destelemek olarak
şekillenmişse, elbette söylenecek sözlerin başına ”insani” sözcüğü yerleştirilmesi
zorunludur!?.. Bundan sonra gelen bütün sözleri, “insani” sözcüğü zaten yutmuş
olacaktır!..Kaldı ki, Başbakan “insani” duygularını hasta olan diğer Silivri mağdurları için neden
göstermiyor? Örneğin, Prof. Fatih Hilmioğlu göz göre göre, ölümünü bekliyor. O insan değil
miydi?.. Onu ziyaret daha “insani” olmaz mı?..

***

Ergun Saygun’un tahliyesine karar, gece saat 01.00′de verildi. Mahkemeyi o saatte toplayan
irade acaba kimindi? İşte o irade, onu haksız yere tutuklatan ve tutuklu kalmasına karar veren
hükümetindir!.. Bu durum aynı zamanda yargının, bağımsız ve tarafsız olmadığının en
somut kanıtıdır da… Bir an için mahkemeyi mesai dışındaki bir saatte toplayan olgunun, Adli
Tıp Kurumu’nun Ergun Saygun Paşa hakkında verdiği rapor olduğunu düşünelim. Bundan
çıkan sonuç; mahkemenin doktor raporlarına bir değer verdiği ve uyduğudur! Peki, gerçekte
öyle midir? Örneğin, Haberal ve diğer hasta tutuklular hakkında verilen hayatı tehlike
raporlarına uyulmuş mudur? Silivri zindanında yaşamını kaybeden diğer tutukluların sağlığı
konusunda Adli Tıp Kurumu, acaba neden rapor vermiyor? Demek ki, Ergenekon
Mahkemeleri bağımsız ve tarafsız mahkemeler değildir. Tamamen siyasi iktidarın keyfine göre
karar veren, “siyasi mahkeme”lerdir… Dolayısıyla bu mahkemelerden verilen kararları, hiç
kimse mahkeme kararı gibi görüp değerlendiremez!..
***

Tam da bitiyor derken, başımıza bir de “casusluk davası” çıktı. Doğrusunu söylemek
gerekirse, Türkiye’de işlenemez tek suç casusluktur!.. Çünkü düşmanın bilmediği bir şey
yoktur ki, casusluk suçu işlenebilsin! TELEKOM İsraillilerin; TTNET, TELEKOM’UN yan
kuruluşu zaten, o da İsraillilerin kontrolünde. Elektronik haberleşmenin tümü, TTNET ve
ondan hizmet alan şirketler üzerinden yapılıyor. Dolayısıyla teknik olarak İsrail ile ABD’nin
bilmediği bir şey olamaz ülkemizde!?.. Kısaca düşmana karşı bizim gizlimiz saklımız kalmamış!
Haberleşmenin gizliliği yok ki!.. Bir tek vatandaşın bu konularda yeterli bilgisi yok.
Dolayısıyla İşlenemez bir suçtan ötürü, 400 civarında subayı casusluk iddiası ile içeri
tıkmanın da bir anlamı yok! Bu dava ile gösterilmek istenen; iktidarı elinde tutan güç ve
ortağı, dilediği zaman, dilediği muhalifi içeri tıkabilir olduğudur. Bu dönem yargı erki,
Demokles’in kılıcı gibidir.. 74 milyon vatandaşın başının üzerinde sallanıp duruyor. Kimin, ne
zaman kellesinin alınacağına ise “siyasi irade”kararı verir!..
CHP’nin eski Genel Başkan’ı Baykal’ın:“CHP Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda tuzağa
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düşürüldü”(3) 3 açıklamasından sonra, Kılıçdaroğlu, İngiliz İşçi Partisi’nin daveti üzerine gittiği
İngiltere’de, AKP ile “Anayasada büyük ölçüde uzlaşma sağlanmış durumda” dedi…(4) 4
Bir taraftan Baykal’ın konuşması yararlı oldu derken, (5) 5 bu sözlerinin üzerinden birkaç gün
bile geçmeden, tarihi öneme haiz bu uyarıların tam tersine açıklamalar yapılması, siyasetteki iki
yüzlülüğün canlı bir örneği olarak hafızalarda kaldı!..

CHP’yi, TESEV raporlarını benimseyip överek, ABD emperyalizminin Ortadoğu’ya dönük
tezlerinin merkezi haline getiren Kılıçdaroğlu, Brüksel’deki temsilcilikten sonra, şimdi de
Washington’da bir temsilcilik açıyor. Güya, bu yolla CHP tezlerinin yurt dışında duyulmasını
sağlayacakmış!.. Yurt dışında bilinmeyen CHP’nin hangi tezi kalmış? Daha yakın işbirliği için
Obama’nın dizinin dibinde oturmaya çalışmak, CHP’ye hiç yakışmadığı gibi, ülkemize de bir
yarar sağlamaz!.. Dünyadaki dengeler içerisinde, ülke çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa orada
yerimizi alırız demek varken, bizi insan yerine koymayan Batılıların karşısına esas duruşa
geçip, peşin peşin “Yerimiz Atlantik” demek, en hafif tabiriyle zayıflıktır ve her türlü
işbirliğine hazır olmayı anlatır!.. İktidar sahiplerinin bu şekildeki tavrını anlamak
mümkündür ama kuruluş felsefesinin özü, antiemperyalist olan Atatürk’ün CHP’sine ve onun
koltuğunda oturan bir adama bu duruş hiç yakışmamıştır!.. Üstelik o Batılılar, ülkemizi
parçalamak isteyen PKK’ya her türlü yardımı yaptıkları ortada iken, böyle sözler hiçbir şekilde
söylenmemelidir!..
***

İşte bu omurgasız duruş nedeniyledir ki, son araştırma sonuçlarına göre, Öcalan’la
görüşmeye CHP’den verilen destek, genelde yüzde 23 iken, Kılıçdaroğlu’nun “kredisine” CHP
içinde verilen destek yüzde20‘lerde kalmıştır!…

MetroPOLL Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi‘nin anketine göre; “İkinci Kürt
Açılımı”na İstanbul’da verilen destek ise, yüzde 25 civarında kalmıştır. 2011 Genel
Seçimleri’ne göre, İstanbul’daki seçmenin yüzde 50′sinin desteğini alan AKP’nin seçmeni,
“Öcalan’la Müzakere” yi desteklemiyor. AKP tabanındaki bu durum, Meclis grubuna da
yansımıştır. TBMM İnsan Hakları Komisyonu toplantısında, Ankara Milletvekili Ülker Güzel ile
Erdoğan’ın “sorunsuz dili” ile konuşan Mehmet Metiner, neredeyse biri birlerine
girmişlerdir.(6) 6 AKP’nin tabanı bile bu kötü gidişe uyandı!..
1 Mart Tezkere‘sini reddeden ve CHP’nin oturmuş çizgisini terk eden Kılıçdaroğlu, sanki
“BOP Eşbaşkanlığı”nın halkı aldatmak için uydurduğu yalanları, tekrar etmekle
görevlendirilmiştir!.. CIA’nın “etki ajanları”na bu konularda nal toplattırıyor!.. Biliyorsunuz,
“etki ajanı” nitelemesi oldukça iddialı vevatana ihanete kadar varacak suçlamalarla yüklüdür.
Bu nedenle somut olgularla altının doldurulması gerekiyor: ABD ve müttefiki AB’nin, Ortadoğu
ve Ön Asya’daki enerji kaynaklarını yağmalama planı olan Büyük Ortadoğu Projesi’nin
uygulayıcıları, Kuzey Afrika’dan Suriye’ye kadar olan bütün devletlerin yönetimlerini
devirdiler!.. Bir tek mermi bile atmadan (teknolojik üstünlüklerini kullanarak) NATO’nun
ikinci, dünyanın beşinci büyüklükteki ordusu olan ve 700 binden fazla mevcudu bulunan, Türk
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/iste-deniz-baykalin-grup-toplantisinda-yaptigi-konusmanintamami-h9011.html
3
4

http://www.gercekgundem.com/?p=526390&com=all

“İçerikli bir konuşma. Anayasa konusunda sanki CHP‘de farklı görüşler varmış gibi bir endişe taşımış ve bu
endişeyi gidermeye yönelik bir konuşma yapmış. İçerik olarak doğru.
5

http://www.cnnturk.com/2013/turkiye/02/13/kilicdaroglundan.deniz.baykal.yorumu/696412.0/index
.html
“Hak arayışı günahsız yavruların, anaların öldürülmesiyle mi olur? PKK ve yandaşlarının oynadığı bu
oyunda yiyeceği şamar, bir zamanlar dış ülkelerin Osmanlı Devleti’nin yıkılması sırasında
karşılaştıkları ve yedikleri Türk şamarı olacaktır”
6

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/akpde-catlak-teror-ne-zaman-hak-arayisi-oldu-h9033.html
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Silahlı Kuvvetleri’ni de etkisizleştirip, kontrolleri altına aldılar!.. Şimdi TSK’yı da kendi
amaçları için kullanarak, Suriye ve İran rejimlerini düşürmeye çalışıyorlar…

Buraya kadar yapılan tespitlere bir itirazınız olacağını sanmam. Bu kadar kapsamlı bir
harekatı yürüten emperyalistler, kendi kontrollerindeki Kuzey Irak ve Türkiye topraklarında
konuşlanmış ve en fazla 7000mevcudu olan PKK ile mi baş edemiyorlar?..

Sadece bu sorunun yanıtını aramak faaliyeti bile, hain emperyalist planı bütün çıplaklığı ile
gözler önüne sermeye yeter. PKK emperyalizmin bir silahıdır sadeceve bu nedenle onu
tasfiye etmek istemiyorlar! Başka bir deyişle, PKK’yı destekleyen, koruyup kollayan, kol kanat
geren ve silahlandıran emperyalist ülkelerdir. Bu noktada Kürt milliyetçiliğinin, işbirlikçiliğine
ve gerici karakterine de işaret etmek gerekir. Asıl söylemek istediğim, bu değildir elbette.
30 yıldır, dış destekle Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı sürdürülen bu kirli ve haksız savaşın, TSK
tarafından “bitirilemediği” veya “bitirilemeyeceği” yalanına, yurtsever olduğunu sandığımız
Kılıçdaroğlu’nun da alet edilmiş olmasıdır!..

Ne zaman TSK, PKK ‘ya karşı, onu yok edecek şekilde, kapsamlı bir harekata giriştiyse, ABD ve
AB karşısına dikilmiştir. Ne yazık ki, yurtsever olduğunu sandığımız bazı çevreler de “sivil
halk zarar görmesin, insan hakları ihlalleri olmasın, teröristle halk iyi ayırt edilsin vb”
propagandalar ile bu harekatlara köstek olmuşlardır. Şu anda, geldiğimiz aşamada,
emperyalistler e işbirlikçileri, Türk halkını “terörün silahla bitirilmesi imkansızdır, boşuna
yere daha fazla analar ağlamasın” yalanına inandırmaya çalışmaktadırlar!.. Başka bir
deyişle, düşmanlarımız, PKK’nın TSK’yı “yendiğine” inanmamızı istiyorlar!.. Bunun içindir ki,
Başbakan Erdoğan ile ana muhalefet lideri Kılıçdaroğlu, “her türlü bedeli ödemeye,
gerektiğinde siyasi yaşamlarını sonlandırmaya” hazır olduklarını tekrarlıyorlar!.. (7) 7 Dikkat
ettiyseniz, iktidar ile ana muhalefetin hemfikir olduğu tek konu budur!.. Bu durum, her ikisi de
ABD güdümlü olduğunun kanıtıdır… Halbu ki, sadece iktidar “bedel” ödese, kazanacak olan ana
muhalefet olacaktır!.. Belki de sadece bu başarısızlık nedeniyle CHP iktidara bile gelebilecektir.
Nedense Y-CHP, AKP’nin üzerine aldığı riski, bir kefil gibi gereksiz yere üzerine almaktadır!..
“İkinci Kürt Açılımı” başarı ile sonuçlanırsa, başarıdan sadece AKP iktidarı nemalanacaktır!..
İşte Kılıçdaroğlu’nun bu noktadaki tutukluğu, “diyet ödeme” durumuyla karşı karşıya
bulunduğunu göstermeye yetmektedir!..
***

Besbelli ki, “Analar ağlamasın” edebiyatı içinde, ağlamak görevini yerine getirmek,
Kılıçdaroğlu’na verilmiştir!.. Bu son derece açıktır. Şu ana kadar, PKK’nın ağlattığı ana sayısı 40
bin civarındadır. PKK’nın kökünü kazımak üzere, girişilecek kapsamlı bir askeri harekat
sırasında, belki de ağlayacak ana sayısı onlarla ifade edilecektir!.. Bu noktada şu soruyu
sormak gerekir: 40 bin ananın sürekli ağlaması mı, yoksa bu analara birkaç ana daha
eklenip, başka da hiç bir ananın bir daha ağlamaması mı önemlidir?.. Terör bitirilince,
şehitler ve gaziler ile onların aileleri, hak ettikleri saygıyı gördüklerinde, bütün anaların
gözyaşları dinecektir!.. Türk anaları şehitlerine ağlamaz! Aksine, bu vatan için diğer
çocuklarını da ellerine kına yakıp, askere gönderirler. Onları ağlatan; çocuklarının “Niyazi”
muamelesine tabi tutulmasıdır. Kaldı ki, Y-CHP’nin, AKP ile kol kola girerek başlattığı “Analar
Ağlamasın Açılımı”na, terör örgütü olumlu yanıt da vermiş değildir!.. PKK’nın askeri
karargahının Kandil’de, siyasi kanadının ise Avrupa’da olduğu bilinmektedir. Bu
merkezlerden, silahlarını bırakacaklarına ilişkin en ufak bir işaret gelmemiştir. Aksi yönde
yapılan açıklamalar ise vardır…(8) 8
PKK‘nın “Akil Adamlar Projesi”ni sahiplenen Kılıçdaroğlu ile TR 705 no’lu CIA’nın haber
kaynağı Sezgin Tanrıkulu ve Hüseyin Aygün şahsında somutlaşan CHP’nin “yenilikçi”
7
8

a- http://www.ntvmsnbc.com/id/25107583/
b- http://www.haberturk.com/gundem/haber/752126-chp-her-turlu-bedeli-odemeye-hazir
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2013/01/bir-kredi-daha/
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kanadı, CHP’yi siyaseten bitirmepahasına, yukarıdaki politikalar içerisinde yer almakla ve
“etki ajanı” sıfatını fazlasıyla hak etmiş bulunmaktadır!.. O bakımdan Baykal’ın; “Türkiye’yi
işgalden kurtarmak için CHP’yi işgalden kurtarmak gerekir” anlamına da gelen
“”Türkiye’yi savunmak, CHP’yi savunmaktan geçer. Türkiye’yi değiştirmenin ilk aşaması
CHP’yi değiştirmekti. Onun için CHP’yi savunmak Türkiye’yi savunmaktır. Bunu çok iyi bilin.
CHP’ye muazzam haksızlıklar yapıldı ve yapılmaya da devam ediyor. Bu duruma meydan
okumak gerekmektedir“ sözlerini doğru anlamak gerekir!..

Eski CHP Genel Başkanı’nın bu sözleri çok önemlidir. Zira MetroPOLL şirketinin son anketine
göre, CHP ve MHP seçmeninin yüzde 50‘si, yeni parti aramaya başlamıştır bile!.. Bu sonuç;
Y-CHP yönetiminin yarı yıl karnesidir… Birkaç yılda yarı yarıya fire vermişlerdir!.. Sertifika
töreninde, Kılıçdaroğlu’nun esip gürlemesine bakmayın siz. CHP Parti Okulu’ndan
sertifikalarını alan katılımcılara: ”Okulda ne öğretildiğini” sorduk… Aldığımız yanıtlar iç
karartıcıdır. 2 gün boyunca, ne parti Programından bir satır okunmuştur ne Tüzükten.
Övünebildikleri tek şey, partililerin yol paralarını ceplerinden vermiş olmalarıdır!..
Eğitmenlere, Parti Okulu’nda “beden dili” öğretiliyormuş!.. Zahir ağızdan söyleyecek sözleri
yok!.. Halka söyleyecekleri, derli toplu olarak öğretilmemiş, ama sertifikaları verilmiş.
Eğitmenlerin eline Parti Programı ve Tüzük olmadığıa halde yola koyulmuşlar. Bunun da
bir nedeni olmalı: Y-CHP yönetimi, galiba Baykal’ın konuşmasından sonra, Programının
okutulmasını sakıncalı buluyor. Parti üyelerinin, görev ve sorumlulukları ile parti
programını bilmeleri istenmiyor anlaşılan. Partililer, Programı ve Tüzüğü özümseyerek
öğrenseler, buralarda yazılı ilke ve kurallara aykırılıklara da karşı gelebilirler diye korkuyorlar.
Düşünen, sorgulayan, yargılayan, üreten ve itiraz eden partili tipini, hiç sevmiyor Kılıçdaroğlu.
Hak ve hukuku bilen üyeler, kolaylıkla Y-CHP yönetiminin, CHP’li olmadığını da anlayıp
sorgulayabilirler çünkü!.. Yürekli ve inançlı olanlar, sorun da çıkarabilirler elbette. Bu nedenle,
suya sabuna dokunmayan, göstermelik, iki günlük bir “eğitim” ile partililer Anadolu yollarına
revan edilmiş. CHP’yi tarihi köklerinden kopartmaya çalışan Kılıçdaroğlu ve ekibi,
“formatladığı” 1915 partiliye, büyük olasılıkla “Atlantikçiliği” ve TESEV‘in raporlarını
yüklemeyi düşünüyor!.. Ama yemezler!..
Zaten bu nedenledir, söz dinleten yöneticiler yerine söz dinleyenleri öne çıkartıyorlar!..
***
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HÜKÜMET VAR MI NEREDEDİR?..
Patriotların Türkiye’ye yerleştirilmesine karşı çıkanların haklı olduğu bir kaç hafta geçmeden
kanıtlanmış oldu. Patriotların yerleştirilip çalışmaya başlamaları ile İsrail’in Suriye’yi
bombalaması bir oldu… İsrail ile AKP el ele Müslümanları katletmeye başladılar!..
Müslümanlardan ses yok! Patriotların savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı ve İsrail’i
korumak için getirildikleri ortaya çıkmıştı! Tık yok!…
İsrail’in Filistinlilere karşı yaptığı saldırıları protesto etmek için Cuma çıkışlarında İsrail
bayrağı yakan Müslümanlar yine arazi oldular!.. Kim derdi ki, Amerikan ve emperyalizmin
düşmanı gibi gözüken bu geniş yığınlar, bir kaç yıl içerisinde ABD’nin en ateşli savunucuları
haline gelecekler!..

Ülkede hukuk kalmadığının son kanıtı Başbakan’ın tutuklu subaylarla ilgili olan açıklaması…
Yargıçlara “Bu işi halledin” demekle, aynı zamanda yargının tarafsız ve bağımsız olmadığını da
itiraf etti. Başbakanın sözü ile hakimler karar veriyor veya karar değiştiriyorsa, ne hale
geldiğimiz buradan belli…
Anlaşılan Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’in istifasından sonra, yerine getirilmesi
düşünülen Koramiral Bülent Bostanoğlu’nun da istifa sinyali vermesi, Başbakan’ı iyice tedirgin
etti. Başbakan 3. Yargı Paketi’nin haksız yere tutuklanan subayların tahliyesi için yeterli
olduğunu söyleyerek, hakimlere alışık olmadıkları bir talimat verdi. Bu hareket, Ergenekon ve
Balyoz davalarının siyasi olduğunu göstermeye yeter de artar bile. Yargının bağımsız ve
tarafsız olmadığının en somut kanıtı; Başbakan’ın bu açıklamasıdır. Erdoğan, bazen savcı
cübbesini giyip tutuklamaya, bazen hakim cübbesini giyip tahliye kararı veriyor!.. Nitekim,
tutuklu asker sayısının 400′ü bulduğunu belirten Başbakan, bu yönde yeni planlar yapıldığına
işaret ederek, “Yargı bir an önce yeni adımlar atmalı” demiştir…

Yargıya doğrudan talimat vermek anlamında olan bu sözler üzerinde nedense yeterince
durulmadı… “İki kişiden biri”nin 12 Eylül Referandumu’nda verdiği “evet” oyunun sonuçlarıdır
bunlar!..

Başbakan’ın birden bire iyilik meleği olmasını doğru okumak gerekiyor. Savaş kapımıza
dayanmıştır! NATO’nun acil olarak TSK’ne ihtiyacı var. Ama ordunun komuta kademesi
hapistedir. Özellikle de donanma savaşamaz hale getirilmiştir. Bu konudaki yakınma,
Başbakan’dan önce, eski ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve eski Ankara Büyükelçisi Eric
Edelman’dan gelmiştir. Edelman TSK’ya karşı davaların “NATO ittifakı içinde önemli yere
sahip olan Türk ordusunun gücünü zayıflattığını”, “İlker Başbuğ ile Ergin Saygun gibi
isimlerin bir terör örgütü ile irtibatlandırılmasını inanılmaz bulduğunu” söylemiştir!..
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Edelman, Erdoğan için “Kendisinin bir dönem bu davlardan yararlanmış, asker ile hükümet
arasındaki sorunların çözümü için bunları kullanmış olabilir. Ama şimdi çok ileri gidildiğini
düşünüyor ve kendisi de aynı güçler hakkında kaygı duyuyor olabilir” diyerek, “Ergenekon
Hukuku”nun adalet arayışı peşinde olmadığını, özel görevli mahkemelerin tamamen siyasi
amaçlarla kurulduğunu ve TSK’nın komuta kademesinin bu davalar ile tasfiye edilerek ele
geçirildiğini itiraf etmiştir!..
Demek ki, şimdi bazı komutanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Conilerin yerine Mehmetçiği
savaştırmak ancak bu şekilde mümkün olabilecektir!.. Erdoğan’ın Ergun Paşa’yı hastanedeki
ziyaretini de bu kapsamda değerlendirmek gerekir!..

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, görevden alınması ile ilgili soruya verdiği yanıt da
ilginçti. Şahin, görevden alınmasını ”Birilerinin oyununu bozduğu”na bağlayarak
yanıtlamıştır. Oyunun ne olduğunu ve kimin oyunu olduğunu söylemedi. Burada iki husus
öne çıkmaktadır: Birincisi; demek ki, Şahin’in oyununu bozduğu kişi, her kimse bir bakanı
görevden aldırtacak kadar Başbakan üzerinde etkilidir. İkincisi, Başbakan İçişleri
Bakanlığı’na atadığı birini, başka birilerinin isteği üzerine görevden alacak kadar bir yerlere
bağımlıdır!..

Erdoğan’ın Kasımpaşa kabadayılığı, bir tek Şubat döneminde atanmak isteyen öğretmen adayına
söküyor!..

Bu gelişmeler üzerine, bizim “iki kişiden biri”ne; 12 Eylül 2010 Halkoylaması’nda yargı ile
ilgili anayasa değişikliklerine, ortaya böyle bir sonuç çıksın diye mi “evet” demiştiniz
sorusunu sormadan geçemeyiz!..

Gel gör ki, kullanılmış olmanın dayanılmaz hafifliği “iki kişiden biri”nden çok, Y-CHP
üzerinde etkisini göstermektedir…aldatılma

Patriotların Türkiye’ye yerleştirilmesine karşı çıkanların haklı olduğu bir kaç hafta geçmeden
kanıtlanmış oldu. Patriotların yerleştirilip çalışmaya başlamaları ile İsrail’in Suriye’yi
bombalaması bir oldu… İsrail ile AKP el ele Müslümanları katletmeye başladılar!..
Müslümanlardan ses yok! Patriotların savunma amaçlı değil, saldırı amaçlı ve İsrail’i korumak
için getirildikleri ortaya çıkmıştı! Tık yok!…
İsrail’in Filistinlilere karşı yaptığı saldırıları protesto etmek için Cuma çıkışlarında İsrail
bayrağı yakan Müslümanlar yine arazi oldular!.. Kim derdi ki, Amerikan ve emperyalizmin
düşmanı gibi gözüken bu geniş yığınlar, bir kaç yıl içerisinde ABD’nin en ateşli savunucuları
haline gelecekler!..

Ülkede hukuk kalmadığının son kanıtı Başbakan’ın tutuklu subaylarla ilgili olan açıklaması…
Yargıçlara “Bu işi halledin” demekle, aynı zamanda yargının tarafsız ve bağımsız olmadığını da
itiraf etti. Başbakanın sözü ile hakimler karar veriyor veya karar değiştiriyorsa, ne hale
geldiğimiz buradan belli…
Anlaşılan Donanma Komutanı Oramiral Nusret Güner’in istifasından sonra, yerine getirilmesi
düşünülen Koramiral Bülent Bostanoğlu’nun da istifa sinyali vermesi, Başbakan’ı iyice tedirgin
etti. Başbakan 3. Yargı Paketi’nin haksız yere tutuklanan subayların tahliyesi için yeterli
olduğunu söyleyerek, hakimlere alışık olmadıkları bir talimat verdi. Bu hareket, Ergenekon ve
Balyoz davalarının siyasi olduğunu göstermeye yeter de artar bile. Yargının bağımsız ve
tarafsız olmadığının en somut kanıtı; Başbakan’ın bu açıklamasıdır. Erdoğan, bazen savcı
cübbesini giyip tutuklamaya, bazen hakim cübbesini giyip tahliye kararı veriyor!.. Nitekim,
tutuklu asker sayısının 400′ü bulduğunu belirten Başbakan, bu yönde yeni planlar yapıldığına
işaret ederek, “Yargı bir an önce yeni adımlar atmalı” demiştir…

Yargıya doğrudan talimat vermek anlamında olan bu sözler üzerinde nedense yeterince
durulmadı… “İki kişiden biri”nin 12 Eylül Referandumu’nda verdiği “evet” oyunun sonuçlarıdır
bunlar!..

Başbakan’ın birden bire iyilik meleği olmasını doğru okumak gerekiyor. Savaş kapımıza
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dayanmıştır! NATO’nun acil olarak TSK’ne ihtiyacı var. Ama ordunun komuta kademesi
hapistedir. Özellikle de donanma savaşamaz hale getirilmiştir. Bu konudaki yakınma,
Başbakan’dan önce, eski ABD Savunma Bakanlığı Müsteşarı ve eski Ankara Büyükelçisi Eric
Edelman’dan gelmiştir. Edelman TSK’ya karşı davaların “NATO ittifakı içinde önemli yere
sahip olan Türk ordusunun gücünü zayıflattığını”, “İlker Başbuğ ile Ergin Saygun gibi
isimlerin bir terör örgütü ile irtibatlandırılmasını inanılmaz bulduğunu” söylemiştir!..
Edelman, Erdoğan için “Kendisinin bir dönem bu davlardan yararlanmış, asker ile hükümet
arasındaki sorunların çözümü için bunları kullanmış olabilir. Ama şimdi çok ileri gidildiğini
düşünüyor ve kendisi de aynı güçler hakkında kaygı duyuyor olabilir” diyerek, “Ergenekon
Hukuku”nun adalet arayışı peşinde olmadığını, özel görevli mahkemelerin tamamen siyasi
amaçlarla kurulduğunu ve TSK’nın komuta kademesinin bu davalar ile tasfiye edilerek ele
geçirildiğini itiraf etmiştir!..

Demek ki, şimdi bazı komutanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Conilerin yerine Mehmetçiği
savaştırmak ancak bu şekilde mümkün olabilecektir!.. Erdoğan’ın Ergun Paşa’yı hastanedeki
ziyaretini de bu kapsamda değerlendirmek gerekir!..

Eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, görevden alınması ile ilgili soruya verdiği yanıt da
ilginçti. Şahin, görevden alınmasını ”Birilerinin oyununu bozduğu”na bağlayarak yanıtlamıştır.
Oyunun ne olduğunu ve kimin oyunu olduğunu söylemedi. Burada iki husus öne çıkmaktadır:
Birincisi; demek ki, Şahin’in oyununu bozduğu kişi, her kimse bir bakanı görevden
aldırtacak kadar Başbakan üzerinde etkilidir. İkincisi, Başbakan İçişleri Bakanlığı’na atadığı
birini, başka birilerinin isteği üzerine görevden alacak kadar bir yerlere bağımlıdır!..
Erdoğan’ın Kasımpaşa kabadayılığı, bir tek Şubat döneminde atanmak isteyen öğretmen adayına
söküyor!..

Bu gelişmeler üzerine, bizim “iki kişiden biri”ne; 12 Eylül 2010 Halkoylaması’nda yargı ile
ilgili anayasa değişikliklerine, ortaya böyle bir sonuç çıksın diye mi “evet” demiştiniz
sorusunu sormadan geçemeyiz!..

Gel gör ki, kullanılmış olmanın dayanılmaz hafifliği “iki kişiden biri”nden çok, Y-CHP
üzerinde etkisini göstermektedir…

Başbakan Erdoğan, uzlaşma olmazsa, kendi anayasa önerilerini referanduma götüreceklerini
söylemesi, Y-CHP’nin moralini fena halde bozmuştur!.. Bu rest karşısında, Anayasa Uzlaşma
Komisyonu masasında çakılı kalan Y-CHP ve MHP’nin yöneticileri apışıp kalmışlardır. Biz
bunun böyle olacağını biliyorduk zaten, komisyona katılmakla “zaman kazandık” ve halka
gerçekleri anlattık çerçevesinde savunma yapmaya başlamaları durumlarını kurtarmaya
yetmeyecektir. Tam aksine, muhalefet halka zaman kaybettirmiştir. Kamdı ki, Milli Anayasa
Formu’nu, onlar kurmadıkları gibi, çalışmalarına da hiç bir zaman destek vermediler. AKP’nin
“Bölünme Anayasası” yaparak “Başkanlık Sistemi”ne geçme amacında olduğunu, bir kez olsun
ağızlarına bile almadılar!..
Kullanılmak ve bir köşeye fırlatılmak böyle oluyor işte!..
***

Hükümet “ekonomimiz çok iyi” yollu açıklamaları yaparken, kredi kartları üzerinden tefecilik
de yapılmaya başlandı. KDV’si sıfır olan külçe altın alınmış gibi, kredi kartından ödeme yapan
vatandaşlar, ödemiş gibi göründükleri parayı, tefeciye komisyon ödeyerek geri alıyorlar!..
Kuyumcu da bir iki gün içerisinde müşterisine vermiş olduğu parayı bankadan geri alıyor ve
bu kadarlık bir süre için yüzde 7-8 oranında faiz kazanmış oluyor!.. Bankerlik, dövizcilik derken
yeni bir iş kolu ortaya çıktı!..

Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, borcunu ödeyemeyen bireysel müşteri sayısı
773 bin kişiyi aştı… Ticari kredilerde ise bu rakam 512 bini buluyor…
Nasıl oluyorsa, ekonomimiz yine de tıkırındaymış!.. Vatandaşın parası yok!..

Yaklaşık 420 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik için 69 bin 320 yükümlü başvurunca,
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hükümet beklediği parayı toplayamadı tabi. Bugüne kadar, ancak 2 milyar 4 milyon 780 bin
lira gelir elde edilmiş. Bu yama bütçe açığını kapatmaya yetmiyor. 2B arazilerinden de beklenen
para gelmemiş. Başvurular yüzde 90 tamamlanmış ama başvuru ücretleri yatırılamıyor.
Hükümet ödeme güçlüğü içerisindeki köylüler için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Rayiç bedelin
yüzde 70′i üzerinden hesaplanan satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50′sine kadar indirildi…
Kredi kartı üzerinden tefecilerin tuzağına düşen vatandaşın, satın alacağı 2B arazilerini
sonunda tefecilere kaptırmasından korkuluyor!..
Serbest rekabet ortamında böyle şeyler olurmuş!.. Ekonomimiz iyiye gidiyor ya, hadi hayırlısı!..

Başbakan Erdoğan, uzlaşma olmazsa, kendi anayasa önerilerini referanduma götüreceklerini
söylemesi, Y-CHP’nin moralini fena halde bozmuştur!.. Bu rest karşısında, Anayasa Uzlaşma
Komisyonu masasında çakılı kalan Y-CHP ve MHP’nin yöneticileri apışıp kalmışlardır. Biz
bunun böyle olacağını biliyorduk zaten, komisyona katılmakla “zaman kazandık” ve halka
gerçekleri anlattık çerçevesinde savunma yapmaya başlamaları durumlarını kurtarmaya
yetmeyecektir. Tam aksine, muhalefet halka zaman kaybettirmiştir. Kamdı ki, Milli Anayasa
Formu’nu, onlar kurmadıkları gibi, çalışmalarına da hiç bir zaman destek vermediler. AKP’nin
“Bölünme Anayasası” yaparak “Başkanlık Sistemi”ne geçme amacında olduğunu, bir kez
olsun ağızlarına bile almadılar!..
Kullanılmak ve bir köşeye fırlatılmak böyle oluyor işte!..

***

Hükümet “ekonomimiz çok iyi” yollu açıklamaları yaparken, kredi kartları üzerinden tefecilik
de yapılmaya başlandı. KDV’si sıfır olan külçe altın alınmış gibi, kredi kartından ödeme yapan
vatandaşlar, ödemiş gibi göründükleri parayı, tefeciye komisyon ödeyerek geri alıyorlar!..
Kuyumcu da bir iki gün içerisinde müşterisine vermiş olduğu parayı bankadan geri alıyor ve
bu kadarlık bir süre için yüzde 7-8 oranındafaiz kazanmış oluyor!..

Bankerlik, dövizcilik derken yeni bir iş kolu ortaya çıktı!..

Bankalar Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, borcunu ödeyemeyen bireysel müşteri sayısı
773 bin kişiyi aştı… Ticari kredilerde ise bu rakam 512 bini buluyor…
Nasıl oluyorsa, ekonomimiz yine de tıkırındaymış!.. Vatandaşın parası yok!..

Yaklaşık 420 bin kişiyi ilgilendiren bedelli askerlik için 69 bin 320 yükümlü başvurunca,
hükümet beklediği parayı toplayamadı tabi. Bugüne kadar, ancak 2 milyar 4 milyon 780 bin
lira gelir elde edilmiş. Bu yama bütçe açığını kapatmaya yetmiyor. 2B arazilerinden de beklenen
para gelmemiş. Başvurular yüzde 90 tamamlanmış ama başvuru ücretleri yatırılamıyor.
Hükümet ödeme güçlüğü içerisindeki köylüler için yeni bir düzenlemeye gidiyor. Rayiç
bedelin yüzde 70′i üzerinden hesaplanan satış bedeli, rayiç bedelin yüzde 50′sine kadar
indirildi…
Kredi kartı üzerinden tefecilerin tuzağına düşen vatandaşın, satın alacağı 2B arazilerini
sonunda tefecilere kaptırmasından korkuluyor!..
Serbest rekabet ortamında böyle şeyler olurmuş!..

Ekonomimiz iyiye gidiyor ya, hadi hayırlısı!..
***
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İŞTE O YÜZKARASI MUHTARLAR!..
Y-CHP YEREL SEÇİMLERDE AKP’Yİ DESTEKLEME KARARI ALDI!..
Çankaya’da 116 muhtar var… (1) 1 Çoğunluğunu CHP’liler destekleyip seçmişler. Önce bu tespiti
bir yere not edelim. Kılıçdaroğlu’na göre: “Demokrasinin en saf, en temiz, en güzel tecelli ettiği
seçimler muhtarlık seçimler”idir. (2) 2 Doğrusunu söylemek gerekirse, bizim muhtarlar parklara
bile bekçi olamazlar!.. Muhtarların görevleri; 4541 Sayılı Kanunun üçüncü maddesi ile Şehir ve
Kasabalardaki Mahalle Muhtar ve İhtiyar Kurulları Tüzüğü’nün dördüncü maddesinde tek tek
sayılmıştır…(3) 3 Dolayısıyla yetkilerinin de bu görevlerini yapmakla sınırlı olduğu
tartışmasızdır…
Siyasi partilerden aday gösterilemeyen muhtarların, tek tek veya toplu olarak devlet
mührünü ve muhtarlık unvanını bir belge üzerinde kullanarak, siyasi partilere aday
önermeleri olanaksızdır! Siyasi etikle asla bağdaşmayan böyle bir davranış, Kılıçdaroğlu’nun
CHP Genel Başkanlığı dönemine rastlamıştır ve bir ilktir!.. Başka bir deyişle; Muhtarlar, ilgili yasa
ve tüzükte 23 madde halinde belirlenmiş olan (ilmuhaber verme, tutanak düzenleme ve yazılı
bildirimde bulunma) işlerinden başka, hiç bir faaliyet için devletin mührünü ve muhtarlık
unvanını kullanamazlar!..
Aksi ceza kanunlarımızda bir yaptırıma bağlanmamış olsa da, devletin mührünü ilgisiz ve
gereksiz bir yerde kullanmak, en azından yetkiyi kötüye kullanma olarak düşünülmelidir. Aynı
şekilde, bir siyasi parti üyesinin, başka bir siyasi parti adayı için çalışmasını da siyasi ahlaksızlık
ve seçmenlere karşı saygısızlık olarak kabul etmek gerekir. Bu işi yapan kişi veya kişiler seçilmiş
muhtarlar ise, durum çok daha vahim demektir. Nitekim, CHP’liler için böyle bir durum; CHP
Tüzüğü’nün 70. maddesinin (A) bendinin ( e) fıkrasında: “Parti adaylarına karşı veya başka
parti adaylarından yana açık veya gizli çalışmak” şeklinde formüle edilip, en ağır parti
suçu olarak belirlenmiştir. Başka bir söyleyişle, başka parti adaylarından yana açık ya da gizli
çalışmak “kesin çıkarma” cezası yaptırımına bağlanmış parti suçu olarak kabul edilmiştir…
Çoğu parti üyesi, biri de CHP Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan, Çankaya İlçesi’nin
muhtarları; İ. Melih Gökçek’in oğlu olmaktan başka bir özelliği bulunmayan Osman Gökçek‘in,
Çankaya Belediye Başkan adayı olarak gösterilmesi için mühürlerini de kullanarak AKP’ye
http://www.cankayakaymakamligi.gov.tr/default_B0.aspx?content=415
http://t24.com.tr/haber/kilicdaroglundan-muhtarlara-destek/214695
3 http://www.mevzuat.adalet.gov.tr/html/5013.htm
1
2
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dilekçe vermişlerdir!.. (4) 4 Parti tüzüğüne göre derhal haklarında soruşturma açılarak parti ile
ilişkilerinin kesilmesi gerekmektedir…
Yukarıda belirtilen hukuki durum karşısında; Botanik Park’a bekçi olması bile sakıncalı olan;
Çankaya İlçesi Muhtarlar Derneği Başkanı Adil Ağtaş’ın,AKP’ye aday önermesini hiçbir neden
mazur gösteremez. Ağtaş, şu anda CHP Çankaya İlçe Yönetim Kurulu Üyesi‘dir. Aynı zamanda
da Naci Çakır Mahallesi Muhtarı’dır. Adil Ağtaş’ın, Kemal Kılıçdaroğlu‘nun Çankaya İlçe
Başkanlığı için destek verdiği Başkan Mehmet Perçin tarafından ilçe yönetim kurulu listesine
yazıldığı hesaba katılırsa, ikisinin de CHP’deki varlığı başlı başına skandaldır!..
***
CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin’in, AKP’li ve MHP’lilerle birlikte türbeleri yeniden
canlandırmak üzere, vakıf kurup (5) 5 uzlaşması ise, ikinci büyük skandaldır!.. Bu konu Ankara
yerel basınında geniş yer almış, (6) 6 fakat Y-CHP’nin merkez yönetimi kulağının üzerine yattığı
için bu haberleri duyamamıştır!?..
Alevi oylarını AKP’ye pazarlama çalışması olduğu son derece açık olan bu faaliyet nedeniyle, İl
Başkanı Zeki Alçın‘ın, Mehmet Perçin ve Adil Ağtaş hakkında derhal soruşturma başlatması
gerekmektedir. İleride hesabı sorulduğunda, “haberim olmadı” diyemez. Zira bu köşe
yazısını ihbar kabul etmek zorundadır. Aksi halde CHP’nin siyasi tarihine, Ankara’nın İl Başkanı
olarak değil, Aşure Kolu Başkanı olarak geçecektir!..
AKP iktidarının, CHP’li belediyelere karşı başlatmış olduğu itibarsızlaştırma amaçlı
soruşturmalara karşı, siyasi bir duruş belirlemek için, belediye başkanlarını Ankara’ya toplayan
Kılıçdaroğlu; haklı olarak:”CHP’li bütün belediye başkanlarından onur duyuyorum, gurur
duyuyorum” demiştir. Şimdi çok merak ediyorum; CHP üyesi muhtarlar için de aynı sözleri
söyleyebilecek midir? Hadi diyelim ki, AKP’yi destekleyen o muhtarların tümü CHP’li değildir.
Peki, partili olanlar için ve parti hukukunu uygulamayanlar için ne yapacaktır? Sonuç itibariyle,
CHP’nin Ankara İl Başkanı ve Çankaya İlçe Başkanı’nın arkasında genel başkan vardır ve fatura
her şekilde kendisine kesilecektir!.. Bu hesabı er geç genel başkan ödeyecektir. Onun hesap
vereceği yer, kuşkusuz kurultaydır ve bu gidişle o da yakındır!..
Çankaya İlçesi, CHP’nin Türkiye’de en güçlü ve örgütlü olduğu yerleşim birimidir. Partinin en
ağır topları, siyasi faaliyetlerini bu ilçede yürütürler. Doğal olarak muhtarların yüzde 90′ı da
onların yönlendirmesi ve CHP’lilerin desteği ile seçilmişlerdir. Çoğunluğu parti üyesidir… Bu
gerçeği kimse inkar edemez!..
***
CHP içinde, tekkelerinaçılması için faaliyet gösterenler vardı. Bir süre sonra
bunlara dergahların açılmasını isteyenler eklendi. (7) 7 Şimdi de, türbelerin bakım ve onarımı
için (8) 8 CHP’li belediye başkanları ve Çankaya İlçe Başkanı, AKP’liler ile “uzlaşarak” bir vakıf
kurma işine giriştiler!… Laiklik ilkesini programının merkezine koyan CHP’nin, 2013 yılı
itibariyle Kılıçdaroğlu yönetiminde geldiği yer burasıdır işte… Atatürk Devrimlerinin en
İşte bizim adımıza karar veren o muhtarlar
http://tutkav.com/index.php
6 (a) http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/chp-ve-akp-uzlasi-vakfi-kurdu-turbeleri-onaracaklar-haberi-65991
(b) http://www.halkinhabercisi.com/chp-ankarada-vakif-depremi
(c) http://www.skyturk.net
(d) http://www.gercekgundem.com/?p=506102
(e) http://www.ankarahaber.com/haber/Yerel-yonetim-Baskent-te-uzlasi-ariyor-/123308
(f) http://www.yenimahalle.bel.tr/web/Haber/HaberIcerikGoster.aspx?id=1361
4
5

7

“Seyit Rıza’nın CHP Kolları” başlıklı yazı altındaki fotoğrafa bakınız:
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/12/chpnin-seyit-riza-kollari-4/

Vakfın Amacı:” Tarihsel ve manevi öneme sahip şahsiyetlerin türbeleri ile ülkemizdeki inanç
merkezlerinin kültürel dokusuna uygunluğunun araştırılarak bakımı, onarımı, çevresel düzenlemeleri
ile ilgili çalışmalar yapmak, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlemek” olarak
belirlenmiştir. (http://tutkav.com/hakk.php)
8
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önemlilerinden biri olan tekke, türbe ve zaviyelerin kapatılmasına ilişkin “Tekke ve
Zaviyelerle Türbelerin Kapatılmasına ve Türbedarlıklarla (türbede hizmet edenler) Birtakım
Unvanların Men ve İlgasına Dair (677 Sayılı) Kanun, (9) 9 Y-CHP yöneticileri
tarafından çiğnenerek, Atatürk Devrimleri’ne ciddi bir darbe daha vurulmuştur!..
Atatürk’ün koltuğunda oturan Kılıçdaroğlu’nun, kol kanat gerdiği ve arkalarında durduğunu
gizlemediği bu iki yüzlü kadroların, (10) 10 bundan böyle türbelerde hizmet etmeye talip
oldukları aşikardır!.. Kılıçdaroğlu’nun “kredisi” ile CHP’de hızlanan bu başkalaşım, İkinci Kürt
Açılımı’nda sıkıntıya düşecek olan hükümetin yolundaki taşları temizleme işlevini görmüştür…
Tıpkı PKK’nın “yol haritası”nı sahiplenme olayında olduğu gibi.. Y-CHP’de başlayan türbedar
olma yarışına paralel olarak, Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi de tekke ve zaviyelerin
kapatılmasına
ilişkin
yasanın,
Avrupa
İnsan
Hakları
Sözleşmesi
kapsamında
11
uygulanamayacağına ilişkin, enteresan bir karar almıştır…(11) Zamanlama ilginçtir.
Anlayacağınız Devrim Yasaları‘nın, anayasaya aykırı yorumlanamayacağına ilişkin hükmünü
çiğnemek suretiyle, yeni bir yol açma görevi Y-CHP’ye verilmiştir!..
Y-CHP’nin bu yöndeki yol temizleme çalışmalarından cesaret alan, BDP’li Altan Tan, “Şeriata
inanıyorum, Kemalizm tasfiye edilmeli” diyerek, Tevhidi Tedrisat Kanunu’nun kaldırılması
için yasa teklifi verdi!.. (12) 12 Anlaşılıyor ki, Y-CHP merkez yönetimi, eş-dost ve akrabalarının
AKP’li belediyelerde “güvenlik görevlisi”olarak çalıştırılması karşılığında, yerel seçimlerde
AKP’yi destekleme kararı almıştır!.. Bu nedenle olsa gerekir ilk uygulamaya CHP’nin en güçlü
ve Alevilerin en yoğun yaşamış olduğu Çankaya ilçesinden başlanmıştır!..
***
Başta Ankara Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Ali İhsan Ölmez olmak üzere, AKP’li
ilçe belediye başkanları ve bazı AKP’nin ağır topları ile birlikte kurdukları vakfın senedinden
anlaşıldığına göre; vakfın amacı kısaca; türbelerin bakımını yaptırmakmış!.. Son derece açıktır
ki, hedef; türbe bakımı görüntüsü altında, Anadolu erenlerinin türbeleri etrafında dolanmak ve
Alevi inancından olan dürüst insanları, siyaseten sömürmektir!..
Bu beyler işe, Hüseyin Gazi Tepesi’nde bulunan türbeden başlamışlardır. Alevilerin adak
kurbanı kestikleri ve Alevi inancını yaşattıkları bu türbe, eklentileri ile birlikte Kültür
Bakanlığı’ndan istenmiştir. (13) 13 Bütün hesap ,türbeyi ele geçirerek, inançlı Alevileri kontrol
altında tutabilmektir!..
Tunceli Dayanışma ve Kültür Vakfı’nın Onur Kurulu Yedek Üyesi olan (14) 14 Mehmet Perçin,
Kılıçdaroğlu’nun son dönem prenslerindendir. Göreve getirilmesine karar verildikten sonra,
kendisi gibi Alevi olan ve sadece “inanç siyaseti” yapacak durumda olan kafadarlarından bir
ekip kurmasına olanak sağlanmıştır. Muhtar Adil Ağtaş da bu ekibin içerisindeki yıldızlardan
biridir. Öyle muhtar deyip geçmeyin, bayağı aktif ve becerikli bir adamdır. Çankaya İlçesi
Muhtarlar Derneği Başkanlığına seçilebilmek öyle kolay bir iş değildi. Muharrem Ayı’nda
düzenlendiği “aşure partisi”ne Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık bile katılmak zorunda
kalmıştır. Muhtar Ağtaş, Y-CHP’nin son dönemdeki ağır topları arasına bu yetenekleri ile
girmiştir!..
Y-CHP’nin Kılıçdaroğlu çizgisindeki bu becerikli muhtarı, diğer muhtar arkadaşlarını toplayıp,
Çankaya Belediyesi’ne başkan adayı olarak; İ. Melih Gökçek’in oğlu Osman Gökçek’i, Başkan
adayı olarak neden tespit etmişlerdir? Bu sorunun yanıtını İ. Melih Gökçek’in seçim taktiklerinde
aramak gerekir. Gökçek bu hamlesi ile CHP’yi yerel seçimlerde rakip olmaktan çıkartmıştır.
Görüldüğü gibi Bülent Tanık’ın katıldığı o “aşure partisi” yeniden aday olmasına yetmemiştir!..
Biliyorsunuz muhtarlar temsil ettikleri mahalle veya köy halkı adına ak kağıt üzerine devlet
mührünü basarlar!.. Hiç kuşku yok ki, sadece kendi adlarına yapmaları gereken bir öneriye,
9

http://www.ataturkiye.com/metin/tekkezaviye.html

http://www.gercekgundem.com/?p=452469&com=all
http://www.memurlar.net/haber/333602/
12 http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/bdpli-tandan-seriat-cagrisi-tamami-h19035.html
13 http://www.gercekgundem.com/?p=518483&com=all
14 http://www.tunc-vak.org/yonetim/template.asp?articleid=163&zoneid=60
10
11
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görev ve yetkileri içerisinde bulunmayan “belediye başkanı önerme” işini de katmışlar ve
devletin mührünü kullanmışlardır. Bu iş iktidar yalakalığı yapmaktan başka “görev ve yetkiyi
kötüye kullanma” olarak kabul edilmelidir… Tekrar oluyor ama yine de söylemek istiyorum; işin
ilginç yanı, mührü basan muhtarların çoğunluğunun CHP’lilerin destekleyip seçtiği adaylar
olmasıdır…
Diyelim ki, muhtarlar Kılıçdaroğlu’nun SOROSÇU olmasına kızdılar veya Bülent Tanık’ın
hizmetlerinden memnun değiller. Bu nedenle de ayrı bir adayı destekleme kararı aldılar. Elbette
böyle bir karara saygı duyanlar çıkabilir!.. Ama çoğu CHP’li olan bu muhtarların gösterdikleri
adayın, en azından Atatürkçü çizgide olması gerekmez miydi?.. 20 yıldır CHP’lilere küfreden ve
Atatürkçü Düşünce’den nefret eden bir adamın oğlunu, bir dönem daha Ankara’nın başına bela
etmenin ne gereği vardı? Alevileri oy deposu gibi görüp, türbe ve dergahların bakım ve tamiri ile
aldatarak; gericilere, Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarına oy verme tuzağına düşürmek, CHP
kimlikli siyasetçilere yakışıyor mu? İlkesizliğin, saygısızlığı, soytarılığın ve siyasi ahlaksızlığın bir
belgesi olan o dilekçeyi Kılıçdaroğlu görmedi mi?..
***
CHP’li muhtarlar açısından işin bir de disiplin hukuku cephesi vardır. Yukarıda da belirtildiği
gibi, CHP Tüzüğü’ne göre, başka bir partinin adayını desteklemek, partiden ihraç nedenidir.
Basına yansıyan bu kepazelik karşısında, CHP Ankara İl Yönetim Kurulu’nun derhal toplanıp,
Adil Ağtaş’ı “tedbirli olarak” görevden alması gerekiyor. Bu durumunu bilerek, Adil Ağtaş’ı
listesine yazan ve AKP’lilerle türbe vakfı kuran CHP Çankaya İlçe Başkanı Mehmet Perçin’in de
hesaba çekilmesi gerekir… Y-CHP’nin Ankara İl Başkanı Zeki Alçın’ın “oybirliği” ile hareket
ettirdiği yönetim kurulu, bakalım bu durum karşısında ne yapabilecektir!.. Aynı zamanda
Mehmet Perçin’e kol kanat gererek, arkasından duran Kemal Kılıçdaroğlu’nun da hesap verme
zamanı elbette gelecektir!..
Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu, birkaç ay önce “iktidara gelmek gibi bir hedefimiz
yok” (15) 15 diyerek, saklı tuttuğu temel düşüncesini ağzından kaçırmıştı. Bir süre sonra da, bir
gazetecinin Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Abdullah Gül’ü destekler misiniz şeklindeki
sorusuna da, “bakarız neden olmasın” (16) 16 karşılığını vermişti!..
CHP’yi ele geçiren bir ekibin, CHP’lilerin oylarını doğrudan sağ partilerin adaylarına vermelerini
sağlaması oldukça zordur.. Böyle bir işi, ancak sağcıları ve cemaatçileri CHP’den aday
göstererek yapabilirlerdi ve şimdi onu yapmaya başladılar!..
Adayların önseçimle belirleneceği sözünü vererek, genel başkanlığa seçilen Kılıçdaroğlu, şimdi
kendi seçtiği delegeler için bile; “Bu delege yapısı ile ön seçim yapılmaz” (17) 17 deyip,
kıvırmaya başlamıştır…
Çünkü Kılıçdaroğlu, kapı kullarıyla birlikte, ülkeyi AKP’ye teslim etme görevini üstlenmiştir.
Şimdi İstanbul, Ankara, İzmir ve Eskişehir gibi büyük merkezlerin AKP’ye teslim edilmesine sıra
gelmiştir… Bunun için saptanan yol, CHP’li olmayan adayları CHP’den aday göstermektir…
CHP’lileri aldatarak, onları CHP’li olmayanlara oy verdirmek, ancak bu şekilde olanaklı hale
gelebilir!..
Kendileri için istedikleri ise, teslim edecekleri CHP’li belediyelerde sadece “muhalefet görevlisi”
olmaktan ibarettir… Atatürk’ün ve İnönü’nün partisinin başına getirdiğimiz bu adamların gerçek
yüzü böyledir işte!..
Bu haberleri öğrenen eski CHP’liler, kahırlarından vereme tutulmak üzeredir! 40-50 yıldır
CHP’nin iktidar olması için mücadele veren ve kendisi için hiçbir talepleri bulunmayan vefakar
partililer, Kılıçdaroğlu’nun göstereceği adaylara oy vermeme noktasına getirilmiştir!…
Başlarında Kılıçdaroğlu olmak üzere; bu utanmaz, arlanmaz rezil siyaset adamlarının CHP’yi
düşürdükleri durum ne yazık ki, böyledir!…
Alevilerin siyasetteki önderleri için ise, durum çok daha acıdır. Onlar şimdi, okka ile armut satar
gibi, Aleviliği Melih Gökçek’e pazarlamakla meşguldür… Anlaşılan, bu gidişle Başkent’in
Gökçeklerden kurtulacağı yok!..
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/12/asure-partisi/
http://www.haber7.com/partiler/haber/961889-kilicdaroglundan-abdullah-gule-oy-sinyali
17 http://www.ilk-kursun.com/haber/123630
15
16
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Bu kadar tekrardan sonra, dilerseniz özetleyelim ve bitirelim: Y-CHP ile AKP, İ. Melih Gökçek’in
oğlu Osman Gökçek’in Çankaya Belediye Başkanlığına aday gösterilmesi hususunda
uzlaşmışlardır!..
Cumhurbaşkanlığın seçimlerinde ise, Abdullah Gül’e oy vermemiz istenecektir!.. Kılıçdaroğlu’nun
iktidar olma gibi bir hedefi yok zaten. Yerel yönetimlerde, bu delege yapısı ile ön seçime
gidilemeyeceği için belediye başkan adayı olarak muhtarların üzerinde uzlaştığı kişiler
gösterilecektir.
Çankaya için en popüler başkan adayımız Osman Gökçek’tir!…
Oylarınız, milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun!..
***
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GÜYA MUHALEFET!..
CHP İzmir Milletvekili Prof. Dr. Birgül Ayman Güler’in TBMM’inde yaptığı konuşmada ifade
ettiği “Kürt milliyetçiliğini bana “ilericilik” ve “bağımsızcılık” diye yutturamazsınız. Türk
ulusuyla Kürt milliyetini eşit, eş değerde gördüremezsiniz” şeklindeki çok doğru ve
yerinde tespit, bir süre daha tartışılacağa benziyor. Konuyu anlamayan veya bilinçli olarak
saptıranlardan biri de ne yazık ki, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştur. İl
başkanları toplantısında söylediği: “Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden
siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim
kabul edebileceğimiz bir olay değildir” şeklindeki sözler, doğrudan olayı saptırmayya
dönüktür. Açıktır ki, Kılıçdaroğlu bu konuda ya çok bilgisizdir ya da bu fırsattan yararlanarak
Atatürkçüleri sindirmek istemiştir!..
Dersim üzerinden Atatürk ve İsmet İnönü’yü katliam yapmakla, hatta daha da ileriye gidip,
Kurtuluş Savaşı’mızda Atatürk ve arkadaşlarını Ege’de etnik temizlik yapmakla suçlayan
Hüseyin Aygün için ağzını hiç açmamış olmasını gerçekten ibretliktir… Söz konusu Sezgin
Tanrıkulu ve Hüseyin Aygün olunca Kemal Kılıçdaroğlu, nedense sağır ve dilsiz gibidir!..

Kılıçdaroğlu’nun “Parlamentoda konuşurken, üniversitede ders vermiyoruz biz.
Kullandığımız sözlerin nerelere çekiştirileceğine dikkat etmemiz gerekiyor“ sözleri ise
nasıl bir siyasetçi olduğunu gözler önüne sermektedir. Güler’in doğru tespitlerini
eleştiremeyen Kılıçdaroğlu, ona halka gerçeği söyleme, yanlış anlaşılabilir demek
istemektedir!.. Kılıçdaroğlu’nun halka verdiği değer ve bakış açısı ne yazık ki böyledir!..

CHP Genel Başkan’ına böyle bir durum karşısında:”Siz bilimsel doğruları, her zeminde
korkmadan, bıkmadan, usanmadan savunmaya devam edin. Halka her zaman doğruları
söyleyin. Siyasi rakipleriniz tarafından sözleriniz çarpıtılabilir. Böyle endişelerle doğruları
söylemekten çekinmeyin. Er geç halk sizi anlayacaktır. Ben de arkanızdayım” demek
yakışırdı… Gerçekleri halkın önünde savunan milletvekillerine; üniversite kürsüsünde
söylediğin gerçekleri, halkın duyacağı yerlerde söylemeyin, şeklinde tavsiyelerde bulunulması
en hafif tabiriyle ayıptır!..

Diğer yandan Hüseyin Aygün’ün saçma sapan fikirlerini “düşünce özgürlüğü” içerisinde
gören Kılıçdaroğlu, Prof. Dr. Birgül Aymar Güler’in parti programı ile bire bir örtüşen
sözlerini televizyon programlarında savunmasına “yasak” koymasını anlamak mümkün
değildir!.. Hele grup toplantısında Güler’in yuhalattırılması, vaktiyle Antalya İl Kongresi’nde
Deniz Baykal’ın yuhalattırılması olayını anımsatmıştır. Bu rezillikler karşısında Kılıçdaroğlu
tepki vermeyerek, yapılanları bir anlamda onaylamıştır!.. Bu tutum yuhalama olaylarının
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arkasında doğrudan Kemal Kılıçdaroğlu’nun olduğunu söyleyenleri haklı çıkarmaktadır!..

Daha da önemlisi; Kılıçdaroğlu’nun il başkanları toplantısında olayı “ırkçılık” olarak tarif
etmiş olmasıdır. Bu açıklama Kılıçdaroğlu’nun bu konularda ne kadar bilgi sahibi olduğunu
ortaya koymaktadır!..
***

CHP Gençlik Kolları Genel Sekreteri Özgür Ozan Doğru’nun CHP gençliğini “Biz Seyit Rıza’yız”
şeklinde tanımlamasından sonra, siyasetteki hedefini “Başbakan olmak” (1)1 şeklinde
açıklayan Gençlik Kolları Başkanı Emre Doğan (2)2 da nihayet safını belli etmiştir!..
“Atatürk’te Birleşelim” önerisinin nafile bir çaba olduğunu söyleyen Doğan, öneri için “farklı
ideolojik-politik grupların önerilerinden biri”dir dedi. Birinin bu çocuğa; aynı ideolojiyi
benimseyenler zaten kendi ideolojilerinde birleşmişlerdir, önemli olan farklı ideolojiyi
benimseyenler için bir ortak payda bulmaktır. Türk halkı için o payda “Atatürk”tür diyerek,
gerçeğini öğretmesi zamanı çoktan gelmiştir!..

“Milli Merkez”e dönüşen “Milli Anayasa Forumu” bu konudaki en somut örnek olarak
önümüzde durmaktadır,…
Y-CHP’nin Atatürk’çü düşünceyi terk ettiğinin son kanıtı, Emre Doğan’ın yukarıdaki
sözleridir… Genel seçimler sırasında Gençlik Kolları’nın siyasi yelpazedeki yerini “Gençlik
ana kademenin daha solundadır. Biz partinin daha soluyuz.” sözleri ile belirten Doğan’ın,
“Sol”u “yoksullukla mücadele” (3)3 olarak tanımlaması, kendi bilgi seviyesini ortaya
koymaktadır… Temelsiz saçma sapan düşüncelerini “sol” düşünce sanan böyle bir anlayışın,
TGB‘nin gölgesinde kaybolup gitmesi de son derece doğaldır…

Avukatlık mesleğinden hayatını idame ettirmeyi başaramayan Doğan’ın, Eylül ayında basına
yansıyan “rüşvet” konusu da unutulmuş değildir. CHP’li yerel yöneticiler tarafından Kıbrıslı bir
iş adamına yaşatıldığı iddia edilen mağduriyet, CHP Genel Merkezindeki yetkililere anlatılmak
istenmişti. Bu nedenle de Emre Doğan’la tanıştırılan iş adamı, daha sonra Doğan’ı kendisinden 1
milyon Dolar rüşvet istemiş olmakla suçlamıştı. Bu suçlama nedeniyle suç duyurusunda
bulunacağını söyleyen Gençlik Kolları Genel Başkanı’nın suç duyurusunda bulunmamış olmlası
(4) 4 ve olayı unutulmaya bırakması anlamlıdır!.. Böyle bir yeteneğin “Atatürk’te birleşelim”
önerisini elinin tersiyle itmesini ise, fazla garipsememek gerekir!..
***

Kılıçdaroğlu Erdoğan’a“ Eğer siz ‘AB’den çıkacağım‘ diyorsanız o zaman millete çıkıp hesap
vermek zorundasınız. Siz o çağdaş dünyadan kendinizi koparmak istiyorsunuz.
Kiminle konuştunuz, kime danıştınız. Eğer Şangay İşbirliği Örgütü’ne girecekseniz,
NATO’yu ne yapacaksınız? “ diyerek, kendi safını da belli etmiş ve emperyalizmin hizmetine
girmeye hazır olduğunu ifade etmiştir…

“Batı bir uygarlığın adıdır, ahlakın adıdır” sözleri doğru kabul edilebilirse de “O zaman NATO’yu
ne yapacaksınız” sorusu ile bu önerme anlamsız hale getirilmiştir! Zira NATO uygarlık değil,
askeri bir paktır, bir ittifaktır. Dolayısıyla ülkemizin yararları Şangay İşbirliği Örgütü’nde ise,
o ittifaka dahil olmamızda bir yanlışlık olamaz. NATO’dan da girdiğimiz gibi çıkar gideriz.
Komünizmin yayılmasını önlemek amacıyla Varşova Paktı’na karşı kurulan NATO, şimdi
emperyalizmin işgal ordusu olarak görev yapmaktadır. NATO içerisinde bulundukça başımız
da beladan kurtulmuyor. NATO’nun ülkemizde kurduğu füze kalkanı ile sınırlarımıza
yerleştirdiği patriotların ne işe yaradığı nihayet ortaya çıkmıştır. Hiç kuşku yok ki, savunma
1
2

http://www.milliyet.com.tr/ankara-1-bolge-7-sirada-ilginc-tesaduf/siyaset/sondakika/29.04.
http://emredogan.org/

3 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?
4

http://www.halkinhabercisi.com/chp-genclik-kollari-baskani-emre-dogan-hakkinda-1-milyon-
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amaçlı getirildiği söylenen patriotlar, İsrail’in Suriye’yi vurmasından sonraİsrail’i savunmak
görevini yerine getirmişlerdir. Savunulan Türkiye değildir ama düşmanları çoğaltılan
ülke Türkiye’dir.
Bu silahlar
aynı zamanda saldırı amaçlı olarak da kullanılabilirler.
Yakında onu da yaşayıp göreceğiz…

Kılıçdaroğlu’nun NATO’yu “uygarlık” gibi göstermesi, işe girmek için yazılmış bir dilekçe
gibidir. Kılıçdaroğlu bu mesajı ile AKP iktidarının beklenmedik bir şekilde yıkılması
gündeme gelirse, yerine göreve talip olduğunu söylemektedir. Kılıçdaroğlu bu konuda il
başkanlarına da bir açıklama yaptırarak CHP tabanından koptuğunu ortaya koymuştur.
Atatürk’ün CHP’sini, emperyalizmle işbirliği içerisine sokmak ona nasip olmuştur!.. Zaten
genel başkanlığa getirilmesinde de emperyalistlerin “kaset operasyonu” etkili olmuştu. Şimdi
onun diyetini ödemektedir!..
Böyle bir muhalefet olsa ne olur, olmasa ne olur!..
***
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CHP’DEKİ “İŞGAL BİRLİĞİ”!..
Yakın geçmişteki hatalı kullanımlar ve ön yargılar bir tarafa bırakılırsa, “Türk
milliyetçiliği”nin Mustafa Kemal Atatürk’ün şahsında ve eylemlerinde ete kemiğe
büründüğünü söylemekte bir yanlışlık yoktur!.. “Atatürk milliyetçiliği” olarak da bilinen
Türk milliyetçiliğinin temel karakteristiği, tam bağımsızlıkçı ve antiemperyalist oluşudur.
Bu fikir “Ya tam bağımsızlık ya ölüm” sloganı ile formüle edilmiş ve Birinci Dünya Savaşı
sırasında uygulamaya geçirilerek yaşama alanı bulmuştur. Anayasalarımızda da yer alan bu
milliyetçilik anlayışı; İkinci Dünya Savaşı sonrasında, mazlum milletlere rehberlik ederek, pek
çok ülkenin bağımsızlığını kazanmasında birinci derecede rol oynamıştır. Bununla birlikte
“Türk milleti” kavramı bir üst kimlik olarak, “Kürt milleti” kavramından içerik olarak
oldukça farklı bir anlam yüklenmiştir. Öyle ki, “Türk” sözcüğü, “Kürt” sözcüğü gibi, sadece
etnik olarak işaret ettiği milleti değil, vatandaşlık bağı ile Türkiye Cumhuriyeti’ne bağlı olan
bütün etnik grupları içerir…

Geçmişinden bu yana Kürt milliyetçiliğine bakıldığında; Şeyh Sait, Seyit Rıza, Talabani, Barzani,
Ahmet Türk, Abdullah Öcalan ve son olarak da BDP eş başkanları; Gülten Kışanak ile Selahattin
Demirtaş’ın kişiliklerinde anlam kazanmaya başlamıştır. Emperyalizme karşı her birinin
tutumunu ayrı ayrı ele aldığımızda; sicillerinin berbat olduğu açıktır. Kürtler, hiçbir zaman
emperyalizmin Ortadoğu’daki maşası olmaktan öteye bir misyon yüklenememişlerdir!.. En
iddialı gibi gözüken seçilmiş siyasi temsilcilerinin, emperyalistlerin ayağına (Beyaz Saray’a)
kadar gidip, BOP olarak bilinen ve Kürtlerin de üzerinde yaşadığı toprakların, yer altı ve yer
üstü zenginliklerinin yağmalanması sonucunu ortaya çıkartacak ihanet projesi içerisinde rol
istemiş olmaları, içerik olarak Türk milliyetçiliğinin çok ötesinde ve ters bir yerde
konuşlandıklarını ortaya koymaktadır…
Bir de bu durumlarını övünülecek bir şeymiş gibi anlatmaları var ki, yüz kızartıcıdır. Ne yazık
ki, Kürt milliyetçiliği, ne geçmişinde ne de şimdi -Türk (Atatürk) milliyetçiliği gibi- tam
bağımsızlıkçı ve antiemperyalist olamamıştır!..

Dolayısıyla, Türk milliyetçiliği ile Kürt milliyetçiliğini aynı ayarda ve değerde kabul etmek
olanaksızdır!.. Aksine olan düşünceler en hafif tabiri ile Atatürk milliyetçiliğine karşı yapılmış açık
bir haksızlıktır. Bu doğru tespiti Türk ve Kürt halklarının birbirine denk olmadığı şeklinde
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anlatmak, tartışmayı haksız olarak, bir ırkın diğerine üstün olduğu iddiasına getirip, asıl
anlamından saptırmaktan başka bir şey değildir!..

Bir başka açıdan bakıldığında, bu yapay tartışma, yeni anayasa çalışmalarında “Türk”
sözcüğünün anayasadan çıkartılıp, yerine “T.C. Vatandaşlığı” nın getirilmesi çabasının bir
devamı gibi de gözükmektedir…

Bilindiği gibi, 24.01.2013 günü TBMM’nde PKK’nın talebi olan “Anadilde savunma” ile ilgili
Hükümet tasarısı görüşülmüştür. CHP Grubu adına söz alan İzmir Milletvekili Birgül Ayman
Güler’in, “Kürt milliyetçiliğini bana ‘ilericilik‘ ve ‘bağımsızlıkçılık’ diye yutturamazsınız…”
sözlerine, BDP Grubu sert tepki gösterdi. Adeta suçüstü yapılan Kürt milliyetçileri, Güler için
linç kampanyası başlattılar. Y-CHP’li Sezgin Tanrıkulu’nun kampanyacılara katılması ise
kimseyi şaşırtmadı. Güler, Kürtlerin “temsilcileri”ne ayıp yanları göstermiştir. Y-CHP’nin
Adıyaman Milletvekili Salih Fırat, kendisi gibi milletvekili olmaktan başka bir görevi
bulunmayan Güler’in bu sözleri ile onu alkışlayan CHP Milletvekillerine tepki olarak, CHP’den
istifa etti. Bu istifa, Hüseyin Aygün’ün PKK’lı kardeşleri tarafından “kaçırılması” olayındaki
gibi danışıklı bir dövüşü akıllara getirmektedir…

Aygün’ün Kurtuluş Savaşı’mızı Yunanlılara karşı yapılmış “etnik temizlik” olarak göstermesi
üzerine hareketlenen gerçek CHP’lileri “disiplin” altına alıp susturmak ve TESEV‘Cİ “işgal
birliği”nin kaybetmek üzere olduğu kontrolü yeniden ele alabilmesine olanak sağlamak için,
Salih Fırat istifa ettirilmiştir!.. Nitekim, Kılıçdaroğlu da ilk defa ağzına, sürekli ihlal ettiği
parti programını almış ve disiplin kurallarını hatırlatmak zorunda kalmıştır… Açıktır ki, CHP
içerisindeki SOROS‘CULAR Birgül Hocadan oldukça rahatsızdır. Çünkü o gerçek bir CHP’li ve
katıksız bir Atatürkçüdür.(1) 1 34. Kurultay’dan önce, Genel Başkan Yardımcısı ve Parti
Sözcüsü olan Güler’i, Parti Meclisi listesine de bu nedenle koymamışlardı. Unutmayalım ki, bu
tercih, bizzat Genel Başkan tarafından yapılmıştır…

Gelelim Salih Fırat konusuna. Salih Fırat kimdir? Alınganlığı Birgül Hocanın yüzde yüz doğru
olan sözlerinden midir? İstifasının üzerinden bir gün bile geçmeden geri gelmesinin, ardından
yeniden istifasını uygulamaya koymasının bir anlamı olmalıdır!..

Salih Fırat; Hüseyin Aygün’ün Atatürk ve İnönü’yü “katliamcı-soykırımcı”, Kurtuluş
Savaşı’mızı

-Sotiriyu’nun kitabından öyle bir ana fikir çıkmadığı halde- Yunanlılara karşı “etnik temizlik”
olarak taktim etmesinden nedense hiç rahatsız olmamıştır. Bay Salih, herhalde Diyarbakır’da
İngiliz ajanı Şeyh Sait’i anma etkinliklerini de duymamıştır ki, bu konuda da ağzından bir
tek söz çıkmamıştır! Büyük olasılıkla Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli’ye dikilen Seyit Rıza
heykelinden de haberdar değildir! Anlaşılan Adıyaman’ın Y-CHP Milletvekili Ortopedi Doktoru
olan Salih, “Din adamı” sıfatıyla Ulusal Kurtuluş Savaşı karşıtı bildiriyi kaleme aldığı için idam
cezasına çarptırılan İskilipli Atıf Hoca’nın adının, İskilip Devlet Hastanesi’ne verilmesini de
duymamıştır!.. Paris’te öldürülen PKK‘lıların ailelerine taziyeye gidip, 40 bin yurttaşımızı
öldüren terör örgütünün bayrağını arkasına alıp, fotoğraf çektiren Hüseyin Aygün’e kızdı mı onu
bilmiyoruz. CHP Genel Başkanı’nın önünde “Hepimiz Seyit Rıza’yız” diye bağırtılan CHP
Gençlik Kolları Genel Sekreteri’ne, “Yanılıyorsun oğlum hepimiz Seyit Rıza değil, Atatürk’üz ve
onun askerleriyiz” de dememiştir! Ulusalcılara “geri zekalı, kafatasçı” diyen meslektaşı
Hüseyin’e bir kere olsun sitem etmemiştir! Sezgin Tanrıkulu’nun İmralı’ya CHP heyeti
gönderme teklifine de karşı çıkmamıştır! Salih Fırat, sanki Ergenekon Mahkemelerinde yapılan
hukuk katliamına mı ses çıkarttı? Hayır. TSK’ya kurulan komplolara, velhasıl adım adım
uygulamaya konan karşı devrimebir defa olsun tepki mi verdi?.. Ona da hayır. Tam aksine
susarak bu rezilliklere destek vermiştir ve suç ortaklığı yapmıştır!..

Her ay 10 bin lirayı cebine indiren Bay Salih’in, Milletvekili seçildikten sonra yaptığı işlere
bakalım:
1

http://www.birgulaymanguler.net/
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İstanbul Milletvekilleri Özgündüz ve Dinçer’in Cemevleri’nin resmi ibadet yeri olması teklifini
imzalamak, 35 köylünün öldürülmesiyle ilgili olarak Uludere’de incelemeler yapan grup içinde
yer almak, Suriye’de yaşanan olayların illerin ekonomik ve sosyal yaşamına olan etkilerini
belirlemek ve alınması gereken önlemleri tespit etmek için incelemeler yapan grupta
bulunmak,”4+4+4” diye bilinen yasal düzenlemenin iptali ile yürütmesinin durdurulması
dava dilekçesini imzalamak, Başbağlar Köyünde 5 Temmuz 1993′de PKK tarafından 33
masum vatandaşımızın katledilişinin 19. yıl dönümünde hazır bulunmak, Şemdinli’de
meydana gelen olayları incelemek üzere görevlendirilen CHP heyetinde yer almak,
Suriye’deki iç savaş nedeniyle başta sınır illeri olmak üzere; ticarette sıkıntı yaşayan esnaf ve
işletmelerin devlete olan vergi ve prim borçlarının 2014 sonuna kadar ertelenmesi, esnaf ve
işletmelerin devletten olan alacaklarının söz konusu kanuni borçlarına mahsuplaşmasına
imkan veren yasa teklifini imzalamak ve “Gölge Kabine”nin “Tütün ve Alkol Piyasası
Düzenleme Kurumu”nda görevlendirilmiş olması nedeniyle, Tokat Milletvekili Orhan
Düzgün’ün, hükümetin yanlış politikalarını eleştirdiği toplantıya katılmak!..
CHP listelerinden milletvekili seçildikten sonra yaptıkları sadece ve sadece bu kadardır!..

Salih Fırat CHP’li değil Y-CHP’lidir!.. CHP Programını içselleştirmiş değildir. O sadece CHP’yi,
Y-CHP’ye dönüştürmekle görevli elemanlardan biridir. CHP ile doku uyuşmazlığı vardır,
CHP’nin TBMM Grubu’na hiç mi hiç yakışmamıştır! Bulunması gereken en doğru yer; bir
travmatoloji hastanesinde alçı odasıdır. İstifa haberi ile internette yer tutan CHP’li ilk vekildir.
Onun için TBMM’nde yasama faaliyetleri içinde yoktur denebilir… Bugüne kadar Hükümet
üyelerine bir tek soru dahi yöneltmemiştir. Ne bir kanun teklifi hazırlamış ne de basın
açıklaması yapmıştır. Dişe dokunan iki eylemi vardır: Biri 705 sicil numaralı Sezgin
Tanrıkulu ve Binnaz Toprak ile Adalet Komisyonu’nu basmak, (2) 2 diğeri ise, CHP’den istifa
etmektir. Hazret, istifayı da gecikmeli ve eksik yapmıştır, milletvekilliğinden de istifa etseydi
çok iyi olacaktı… Zira CHP, Atatürk’ün koltuğu ve 6 oklu tabelası ile hiç çalışma yapılmasa da
yüzde 26′dan fazla oy alabilir… Onun gibilere hiçbir zaman ihtiyaç duyulmaz!..

Adıyamanlı Kürt Salih’in arkasından, “güle güle” diyerek su dökmeye hazırlanıyordum ki, bir
de baktım geri dönmüş. Tutarsız adamdan başka ne beklenebilirki? Bu durum CHP ve ülkemiz
için iyi olmadı tabi. Ekip arkadaşları Salih’i topluca takip edebilirler düşüncesiyle bayağı
sevinmiştim. Yine de giderken kapıda sıkışıp ezilmesinler diye arkasından “Çıktığın kapıyı
kapatma” diye seslenecektim. Olmadı yetiştiremedim. Bu arada yeni bir haber daha geldi; Salih
Efendi istifasında kararlıymış. “Bağımsız” devam edecekmiş!.. Arkasından gideceklerin sayısı
daha şimdiden 63′e dayanmıştır!..
CHP içerisindeki “işgal birliği” iki yıla yaklaşan süre içerisinde; ne CHP’li olabildi ne de bizi
Yeni CHP‘li yapabildi!..

O bakımdan, onlar için bir tek yol kalmıştır: Ya CHP’li olacaklar ya da GİDECEKLER!..
***

2

http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/komisyonda-tr705-darbesi-tamami-h17222.html
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MÜSAİT BİR “DİN”İMİZ VAR!?..
Tarlasını ekemeyen çiftçilerin ortak adı:”iki kişiden biri”dir. İki kişiden biri Türkiye tarihinde
ilk defa samanı ithal etmek zorunda kaldı. Son iki ayda 25 milyon doları samana yatırdı. İki
kişiden biri, son yıllarda çayırlarını da biçemedi. Ambarı veresiye veren esnafın kasası gibi
bomboş. Gelecek seneye ekecek tohumu bile yok. 10 yıl önce 1 lt mazotu 3,5 kg. buğdaya satın
alırken, şimdi 7 kg. buğday satarak alabiliyor. Elinde 35 milyon dekar arazisi var, ekemiyor.
Hükümet, 6 bin lira değerindeki süt ineğini 2 bin liraya satmayı teklif ediyor; alamıyor!..
Ekonomimiz çok iyi, çok şükür!..

Başbakan yardımcısı ve hükümet sözcüsü Arınç, 12 Eylül Halkoylaması‘nın “Askerlerin
dokunulmazlık zırhını kaldırmak” amacıyla yapıldığını açıkladı. Oylamadan önce AKP’nin
anlattığı; “pozitif ayrımcılık”, ”ileri demokrasi” ve “özgürlük” gibi vaatlerin palavradan ibaret
olduğu da bu şekilde kanıtladı…
Bu son açıklamaya göre, iki kişiden biri çok fena aldatılmış. Halkın yarısına yakını Atatürk
ile kalanı Allah ile aldatılmaya devam ediliyor. Başbakan grup toplantısında önümüzdeki
birkaç ay içerisinde son borç dilimi ödendikten sonra, IMF’ye borç verebileceğimizi söyledi.
Anlayacağınız ekonomimiz o kadar iyi durumda!.. Öte yandan, 400 bin emeklinin aylıklarında
yüzde 40′ a varan kesintiler yapılmış. Maliye Bakanı’na bakarsanız dünyada emeklilerine en
yüksek aylık ödeyen ülkelerden biriymişiz!.. Kredi kartlarının birini diğeri ile ödemeye çalışan
vatandaşın borcu her ay katlanarak artıyor o başka smesele! Başbakana göre, refah
düzeyimiz oldukça yükselmiş!.. Bu yüzden kendisine 400 milyon dolarlık bir uçak daha almış.
Oğluna 10,5 milyon dolarlık ikinci bir gemicik. Boğaz köprüleri ile oto yollar 7 yıllık geliri
karşılığında yandaş firmalara satılmış. Milletin efendisi köylü bir paket makarna ile teslim
alınmış!..
İşçilerin hali perişan. Hükümet kıdem tazminatlarına göz dikmiş. Memurlar tazyikli suya
alıştıklarından onlar için biber gazı ithaline devam edecekmiş. İşsizlik almış başını gidiyor.
Refah düzeyimiz nasıl yükseliyor anlamak mümkün değil!..

Emperyalist devletler, Ortadoğu’daki son enerji kaynaklarını yağmalamak için yarışıyorlar.
Bölge halklarını parçalayıp birbirine kırdırmak ve sonunda bekçi yapmak için, yine bölge
insanını
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kullanıyorlar. Allah ile aldatanların önde gideni Pensilvanya’da CIA ile içli dışlı imiş.
Amerika’nın kucağında oturup, terörist başının “el ve eteğinin öpüleceği” fetvasını veriyor!..

Coniler, İncirlik üssündeki camiyi kırıp dökmüşler; Kuran’ı Kerimi yırtıp, mimberi
parçalamışlar. Hükümet olayı gizlemek için bayağı çaba sarf etmiş. Cuma çıkışlarında “türban”
için üstünü başını parçalayanlar arazi oldular yine. Peygamberimizin karikatürünü çizenler
için “şahadet yemini “ yapanlar, şimdi istihkak hazırlamakla meşgul. İnançlarını yaşamak
uğruna kendilerini üniversite kapılarına zincirleyen kızlarımız, 4 çeker jipleriyle alışveriş
merkezlerinde!..

Yandaş medya, 80 yılda milletin dişinden tırnağından artırarak yarattığı ekonomik varlıkları
aralarında paylaşan yandaşların rahatını bozacak, huzurunu kaçıracak bu haberleri, haberden
bile saymıyor. İktidar yalakaları huzur için bir miktar toprak da kaybedilebilir diyorlar.
Anlayacağınız gemiciği kurtaran kaptanlar için Türkiye güllük gülistanlık bir ülke. Ne var ki,
Allah ile aldatılan iki kişiden biri, saman ithali için 25 milyon dolar ödemiş. Bu da bir ilktir
elbette. İki kişiden biri, 12 Eylül 2010 da besmele çekilerek verilen oylar ile TSK’nın yurtsever
en gözde subayları içeri tıktırmıştı!? Ancak ne halt ettiğini anlayan iki kişiden biri, şimdilerde
kafayı yemiş; suç ortaklarına “Hayırlı Cumalar “ diyebilmek için Perşembe gecelerini
beklemeye başlamış!..
Irak’ta öldürülen 1,5 milyon Müslüman kardeşine, Libya’da eklenen 100 binlerden sonra;
Mısır Tunus Cezayir ve Fas’ta ölenleri, toplama işleminde ihmal edilebilecek rakamlar gibi
gösteriyorlar. Yine de uykuları kaçıyor. Bir cana kıyanın bütün insanlığı öldürdüğü,
önermesine bağlı olarak yetiştirilen bu muhafazakar dindarlar, nasıl olduysa şimdi de
Suriye’deki ölümlere vize veriyor! “Ilımlı İslam” olarak dayatılan sapma bir din, acaba neden
en çok bizde taraftar buluyor!..
***
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SUSUN ARTIK YETER!..
ABDULLAH ÖCALAN’I DİNLEYECEĞİZ!..

AKP hükümeti tarafından Kürtlerin tartışılmaz lideri ve bir halk kahramanı yapılmaya
çalışılan; aralarında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu 40 binden fazla yurttaşımızın katili
“Sayın” Abdullah Öcalan diyor ki:
“PERİNÇEK, BİZE ABD’NİN VE AVRUPA’NIN PEŞİNE GİTMEYİN. BU YOLDAN BİR YERE
VARAMAZSINIZ. PKK’YI DAĞITIN, TÜRKİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE YER ALIN
TELKİNLERİNDE BULUNDU.”

(Öcalan’ın ifadeleri ve Hürriyet, 18 Mart 1999) Hey!..Öcalan’ı baş tacı eden akıl fukaraları!..

Hele sizler;” Öcalan’a inanmıyoruz, onu dinlemeyiz” diyemezsiniz…

Bir de siz elinde Öcalan’ın YOL HARİTASI ile kapı kapı dolaşan kapı kulları!.. Siz de Öcalan’a
inanmak zorundasınız…

Geriye kalıyorsunuz sizler. ”İki kişiden biri” olarak tarif edilen oy depoları. Sizin durumunuz
biraz daha farklı, siz dilediğinize inanıp inanmamakta serbestsiniz. Çünkü siz aldatılmak için
ayrılmışsınız ve seçimlere bir hafta kala, bütün inandıklarınızın tersine inandırılabilirsiniz… O
çok güvendiğiniz ve kendinizden biri olduğu için 3 dönemdir oylarınızı verip, iktidara
getirdiğiniz R.T.Erdoğan bile Apo’ya güveniyorsa, siz de güvenmek zorundasınız. Aksi halde
inandırılırsınız!..
Bu sorular “iki kişiden biri” için. İki kişinin diğeri onları okumadan son paragrafa atlayabilir…

SORU 1: Madem PKK’nın akıl hocası Doğu Perinçek’ti, bu “barış süreci“nde neden içeride
tutulmaktadır?..
SORU 2: PKK’nın liderine af çıkartmak için Anayasa değişikliği yapmayı bile göze alan
hükümete bağlı özel görevli mahkemeler, neden “PKK’nın akıl
hocası”
Perinçek’e,
savunmasında söylediği sözlerden (sert eleştiriler) ötürü 24 yıl hapis cezası verdiler?

SORU 3: PKK ile diz dize oturup, yanak yanağa konuştukları apaçık ortaya çıkanları görmeyip,
ısrarla ve inatla Atatürkçü düşünceyi savunan Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük gibi aydınları,
PKK’nın “destekçisi” veya “akıl hocası” olarak görmekte direnen ve bu şekilde göstermeye
çalışanlarda birazcık olsun insanlık onuru kaldı mı?..

SORU 4: Eski AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan‘ın ekibinde yer alan ORHAN
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AYKUT‘un, birkaç gündür Aydınlık gazetesinde yayınlanan itiraflarını okununuz mu?

Okumak size pek de yakışıyor!.. Bu sözler “iki kişiden biri” için… Aykut diyor ki:

“İstihbarattan bana bir kimlik verdiler, istediğim yere giriş çıkış yapabiliyordum… Üzerinde
‘Her türlü silahı taşıyabilir, arama yapılamaz‘ yazıyordu. Benim fotoğrafım vardı. Benim
adıma düzenlendi. Gerçek kimlik. Her yere girip çıkıyordum. Polisevi’nde, Orduevi’nde
kalıyordum… Görevi bölümünde ‘terör uzmanı’ yazıyordu. KADROLU DEĞİLDİM ama her yere
girip çıkıyordum. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki kayıtlarda ismim mutlaka olmalı…
Arabamda TBMM giriş kartı da o kimlik de vardı. İstihbarat bana uzun namlulu bir silah
verdi...Dedim ‘Bana silah verin‘ O da ‘Beğen buradan‘ dedi ve çıkardı keleşi verdi. Temiz
sıfır daha. Bir de benim silahım vardı, tabancam. Ruhsatsız.“
Sizin yaşadığınız yerlerde Orhan Aykut gibi yaşayan kimseyi tanıyor musunuz? Eğer varsa, o
kişiler şimdi acaba nerededirler? Ne iş yaptıklarını biliyor musunuz? “DERİN DEVLET”in ne
anlama geldiğini şimdi anladınız mı?

Bakın Demirel vaktiyle bu konuda ne demiş?

”Derin devlet, devletin kendisidir. Askerdir, derin devlet. Cumhuriyet’i kuran askerler,
devletin yıkılmasından daima korku duyar. Halk bazen sağlanan hakları suiistimal eder,
yürüyüş hakkı verildiğinde gidip cam çerçeveyi indirerek, polisle çatışır. Derin devlete
ülkenin muhtaç olması, ülkenin yönetilememesinden kaynaklanır. Derin devlet şu anda devrede
değil. Derin devlet, kanaatlerine göre, devleti yıkılma sınırına getirmediğiniz sürece hareket
halinde değildir. Onlar ayrı bir devlet değil, ama devlete el koydukları zaman derin devlet
olurlar.”

Askeri darbe ile 6 defa devrilip, 7 defa gelen Demirel bile “Derin Devlet” konusunda
yanılmıştır. Aksi düşünülemezdi zaten. Bu konudaki tespiti doğru yapabilseydi, 7 defa silah
zoru ile iktidardan uzaklaştırılmazdı…
Bir de düşünün ki, devletimizin üst düzey memurlarında:

“Derin Devlet” yabancı bir devletin kontrolüne girmiş ve “Eskiden kız türbanıyla
üniversiteye giderse okuldan atılıyordu. Biz bunlardan İNTİKAM almak zorundayız.
Türkiye’yi değiştireceğiz. BizAmerika’nın gücünü arkamıza aldık. Bunu yapacağız. Bir
taşla üç kuş vuracağız. Bir, ulusalcıları ve Atatürkçüleri diskalifiye edeceğiz. İki, Kürt’ü
“Kürdüm” diye korkmaktan çıkaracağız ve Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacağız. Terör
olayını bitiririz. Bunu yapmak için birkaç kişiyi içeri atacağız” düşüncesi hakimdir!..
O ülkede devlete güvenebilir misiniz?.. Hukuk güvenliğinden söz edebilir misiniz?..

SORU 5: Biri çıkıp, yukarıda 4. soru altındaki alıntılarda özetlenen işlerin neredeyse
tümünün GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ söylese inanır mısınız?..
Bu soruya yanıtınız “inanıyorum” şeklindeyse, kusura bakmayın ama bu defa da “Ülkenin bu
hale getirilmesinde sizin payınız nedir?” sorusunu sormak isterim…

Bu soruya vereceğiniz yanıt: “Evet benim de bir miktar payım vardır. Lakin AKP beni de
aldattı, keşke elim kırılsaydı da o oyları vermeseydim” şeklindeyse, bu günahınızın nasıl af
edileceğini hiç düşündünüz mü?..
ABDULLAH ÖCALAN’I DİNLEYECEĞİZ!..

AKP hükümeti tarafından Kürtlerin tartışılmaz lideri ve bir halk kahramanı yapılmaya
çalışılan; aralarında kundaktaki bebeklerin de bulunduğu 40 binden fazla yurttaşımızın katili
“Sayın” Abdullah Öcalan diyor ki:

“PERİNÇEK, BİZE ABD’NİN VE AVRUPA’NIN PEŞİNE GİTMEYİN. BU YOLDAN BİR YERE
VARAMAZSINIZ. PKK’YI DAĞITIN, TÜRKİYE’NİN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİNDE YER ALIN
TELKİNLERİNDE BULUNDU.”
(Öcalan’ın ifadeleri ve Hürriyet, 18 Mart 1999) Hey!..Öcalan’ı baş tacı eden akıl fukaraları!..
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Hele sizler;” Öcalan’a inanmıyoruz, onu dinlemeyiz” diyemezsiniz…

Bir de siz elinde Öcalan’ın YOL HARİTASI ile kapı kapı dolaşan kapı kulları!.. Siz de Öcalan’a
inanmak zorundasınız…

Geriye kalıyorsunuz sizler. ”İki kişiden biri” olarak tarif edilen oy depoları. Sizin durumunuz
biraz daha farklı, siz dilediğinize inanıp inanmamakta serbestsiniz. Çünkü siz aldatılmak için
ayrılmışsınız ve seçimlere bir hafta kala, bütün inandıklarınızın tersine inandırılabilirsiniz… O
çok güvendiğiniz ve kendinizden biri olduğu için üç dönemdir oylarınızı verip, iktidara
getirdiğiniz R.T. Erdoğan bile Apo’ya güveniyorsa, siz de güvenmek zorundasınız. Aksi halde
inandırılırsınız!..
Bu sorular “iki kişiden biri” için. İki kişinin diğeri onları okumadan son paragrafa atlayabilir…

SORU 1: Madem PKK’nın akıl hocası Doğu Perinçek’ti, bu “barış süreci“nde neden içeride
tutulmaktadır?..

SORU 2: PKK’nın liderine af çıkartmak için Anayasa değişikliği yapmayı bile göze alan hükümete
bağlı özel görevli mahkemeler, neden “PKK’nın akıl hocası” Perinçek’e, savunmasında söylediği
sözlerden (sert eleştiriler) ötürü 24 yıl hapis cezası verdiler?
SORU 3: PKK ile diz dize oturup, yanak yanağa konuştukları apaçık ortaya çıkanları görmeyip,
ısrarla ve inatla Atatürkçü düşünceyi savunan Doğu Perinçek ve Yalçın Küçük gibi aydınları,
PKK’nın “destekçisi” veya “akıl hocası” olarak görmekte direnen ve bu şekilde göstermeye
çalışanlarda birazcık olsun insanlık onuru kaldı mı?..

SORU 4: Eski AKP Diyarbakır Milletvekili İhsan Arslan‘ın ekibinde yer alan ORHAN AYKUT‘un,
birkaç gündür Aydınlık gazetesinde yayınlanan itiraflarını okununuz mu?
Okumak size pek de yakışıyor!.. Bu sözler “iki kişiden biri” için… Aykut diyor ki:

“İstihbarattan bana bir kimlik verdiler, istediğim yere giriş çıkış yapabiliyordum… Üzerinde
‘Her türlü silahı taşıyabilir, arama yapılamaz‘ yazıyordu. Benim fotoğrafım vardı. Benim
adıma düzenlendi. Gerçek kimlik. Her yere girip çıkıyordum. Polisevi’nde, Orduevi’nde
kalıyordum… Görevi bölümünde ‘terör uzmanı’ yazıyordu. KADROLU DEĞİLDİM ama her yere
girip çıkıyordum. Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı’ndaki kayıtlarda ismim mutlaka
olmalı… Arabamda TBMM giriş kartı da o kimlik de vardı. İstihbarat bana uzun namlulu bir
silah verdi...Dedim ‘Bana silah verin‘ O da ‘Beğen buradan‘ dedi ve çıkardı keleşi verdi.
Temiz sıfır daha. Bir de benim silahım vardı, tabancam. Ruhsatsız.“
Sizin yaşadığınız yerlerde Orhan Aykut gibi yaşayan kimseyi tanıyor musunuz? Eğer varsa, o
kişiler şimdi acaba nerededirler? Ne iş yaptıklarını biliyor musunuz? “DERİN DEVLET”in ne
anlama geldiğini şimdi anladınız mı?
Bakın Demirel vaktiyle bu konuda ne demiş?

”Derin devlet, devletin kendisidir. Askerdir, derin devlet. Cumhuriyet’i kuran askerler,
devletin yıkılmasından daima korku duyar. Halk bazen sağlanan hakları suiistimal eder,
yürüyüş hakkı verildiğinde gidip cam çerçeveyi indirerek, polisle çatışır. Derin devlete
ülkenin muhtaç olması, ülkenin yönetilememesinden kaynaklanır. Derin devlet şu anda
devrede değil. Derin devlet, kanaatlerine göre, devleti yıkılma sınırına getirmediğiniz sürece
hareket halinde değildir. Onlar ayrı bir devlet değil, ama devlete el koydukları zaman derin
devlet olurlar.”

Askeri darbe ile 6 defa devrilip, 7 defa gelen Demirel bile “Derin Devlet” konusunda
yanılmıştır. Aksi düşünülemezdi zaten. Bu konudaki tespiti doğru yapabilseydi, 7 defa silah
zoru ile iktidardan uzaklaştırılmazdı…
Bir de düşünün ki, devletimizin üst düzey memurlarında:

“Derin Devlet” yabancı bir devletin kontrolüne girmiş ve “Eskiden kız türbanıyla üniversiteye
giderse okuldan atılıyordu. Biz bunlardan İNTİKAM almak zorundayız. Türkiye’yi değiştireceğiz.
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Biz Amerika’nın gücünü arkamıza aldık. Bunu yapacağız. Bir taşla üç kuş vuracağız. Bir,
ulusalcıları ve Atatürkçüleri diskalifiye edeceğiz. İki, Kürt’ü “Kürdüm” diye korkmaktan
çıkaracağız ve Abdullah Öcalan’ı serbest bırakacağız. Terör olayını bitiririz. Bunu yapmak için
birkaç kişiyi içeri atacağız” düşüncesi hakimdir!..
O ülkede devlete güvenebilir misiniz?..

Hukuk güvenliğinden söz edebilir misiniz?..

SORU 5: Biri çıkıp, yukarıda 4. soru altındaki alıntılarda özetlenen işlerin neredeyse
tümünün GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ söylese inanır mısınız?..

Bu soruya yanıtınız “inanıyorum” şeklindeyse, kusura bakmayın ama bu defa da “Ülkenin bu
hale getirilmesinde sizin payınız nedir?” sorusunu sormak isterim…

Bu soruya vereceğiniz yanıt: “Evet benim de bir miktar payım vardır. Lakin AKP beni de
aldattı, keşke elim kırılsaydı da o oyları vermeseydim” şeklindeyse, bu günahınızın nasıl af
edileceğini hiç düşündünüz mü?..
Bazılarınızın “Düşündük ve bir de çözüm bulduk” dediklerini duyar gibiyim.”Bu hükümeti
demokratik yollardan iktidardan uzaklaştırılması için yarından tezi yok üzerimize düşeni
yapacağız, AKP’ye bir daha oy vermemekle işe başlayacağız şeklindeki düşüncelerine
katılıyorum!..
Sonrası gelir merak etmeyin…

Yalnız değilsiniz ki bu gök kubbenin altında. Yurtseverler, er geç doğru yolu gösterecekler bize…

Biraz daha bekleyelim mi ne dersiniz?AKP’yi iktidardan uzaklaştırılması için yarından tezi
yok üzerimize düşeni yapacağız, AKP’ye bir daha oy vermemekle işe başlayacağız şeklindeki
düşüncelerine katılıyorum!..

Sonrası gelir merak etmeyin…

Yalnız değilsiniz ki bu gök kubbenin altında. Yurtseverler, er geç doğru yolu gösterecekler bize…
Biraz daha bekleyelim mi ne dersiniz?…
***

428

MAHKEME BALYOZU KENDİNE İNDİRMİŞTİR!..
Delillerin tartışılması aşaması atlandıktan sonra, verilecek olan kararın mahkumiyet olacağı
belliydi. Çağdaş ceza yargılamalarında, sanıklara aleyhlerinde olan kanıtlar mutlaka gösterilir.
Ancak bu şekilde savunma yapılıp adil karar verilebilir. Sanıklar aleyhlerine olan kanıtların
gerçek ve güvenilir olup olmadıklarını kontrol etme hakkına sahiptir. Ancak bu şekilde
lehlerine olan kanıtları getirtip, aleyhlerine olanları çürütebilirler. Mahkemece iddia makamına
sağlanan olanakların tümünün savunma makamına da sağlanması şarttır… “Silahların eşitliği”
denen ilke ancak o zaman yaşam alanı bulabilir. Sanıklar aleyhine olan bazı kanıtların,
karar aşamasına kadar saklanması söz konusu olursa, bu noktadan itibaren, verilen kararın
adil olmadığı değil, kararı veren merciin mahkeme olup olmadığı tartışılır!..

Görünüşe bakılırsa, 1435 sayfalık gerekçeli karar, sanıklar ile avukatlarına verilmeden önce,
Nagehan Alçı ile Nazlı Ilıcak’a verilmiş. Hukukçu olmayan bu iki “gazeteci”, alelacele yandaş
kanallara koşarak, kararı savunmaya çalışmışlardır. “Ergenekon Mahkemesi” kamuoyu
oluşturmak için bu iki yandaş gazeteci ile kararını savunmak ihtiyacı duymuştur. Heyet,
gerekçeli kararında; 1 numaralı sanık Çetin Doğan’ın ameliyat olması nedeniyle “darbe”nin
yapılamadığını, başka bir söyleyişle “icra hareketlerinin” tamamlanamadığını da kabul
etmektedir… Yakın geçmişte gerçekleşmiş bir kaç darbeyi yaşayan Türk halkı, dış destek ve
yönlendirmeler bir tarafa bırakılırsa, darbelerin emir-komuta zinciri içerisinde yapıldığını
bilmektedir. Dolayısıyla bu zincire dahil askerlerin biri değil, çoğu hasta olsa dahi, uygulamaya
konulmasına karar verilmiş bulunan darbeyi kimsenin engellemeye gücü yetmez!.. Hele
yargılama devam ederken, Hilmi Özkök ve Aytaç Yalman Paşaların darbeyi engelledikleri
söylentilerine ise kimse inanmaz. Nitekim bu fikre, inandırıcı olmadığı ve yeterince taraftar
bulamadığı için mahkeme de itibar etmemiştir… Bunun yerine, Çetin Doğan Paşa’nın
hastalığına sarılan mahkeme, kendini daha da zor duruma düşürmüştür!..

“Ergenekon Mahkemesi”ni, üstelik de oybirliği ile vicdani kanıya ulaştıran kanıtların, suç
teşkil eden belgeler olmaması ise, tam bir hukuk komedisidir. Aynı CD içerisinde suç teşkil
etmeyen ve dolayısıyla kanıt değeri de bulunmayan belgelerin, suç unsuru olarak kabul edilen
fakat bu defa da asılları olmayanbelgelerle birlikte bulunmasından yola çıkarak, onların da
gerçek olduğunu kabul etmek; en hafif tabiri ile Türk halkının zekasıyla alay etmektir!..
Genelkurmay’ın hiç bir zaman asılları bizdedir demediği o belgeler için, kararın gerekçesinde
asıllarının Genelkurmay’da olduğu anlamına gelecek cümleler kurmak, kamuoyunu darbe
yalanlarına inandırmak amacıyla yapılmış olup, mahkemeye asla yakışmamıştır. Böyle bir
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mantık, bir kaç suçlunun seyahat ettiği otobüsteki yolcuların tamamını suçlu olarak kabul etmek
kadar akıl dışıdır!..

Bir diğer utanılacak durum ise:Sanıklar tarafından saygın bilim adamları ve kuruluşlara
yaptırılan bilirkişi incelemeleri ile sahte olduğu saptanan CD’lerin, daha sonra
“güncellenmiş” oldukları şeklindeki, bilimsel gerçeklerle uyuşmayan masalın gerekçede yer
almış olmasıdır. Mahkeme ilk defa, gazeteci Mehmet Baransu’ya söylettirilen bu yalana
sarılarak, daha da zor duruma düşmüştür. 2003 yılında kullanılan “Word” programında
bulunmayan “calibri” karakterini, daha sonra yapıldığı kabul edilen güncellemeden sonraki
yeniden kayıt ile açıklamak; bilimsel gerçeklerle örtüşmez. Çünkü son kayıt tarihinin 2003
olduğu tartışmasızdır. (1) 1 Bir an için bu tezin doğru olduğunu düşünelim. Kabul edelim ki,
2003 tarihli “Word” programındaki “times new roman” yazı karakteri, 2007 tarihli “Word”
programında açılmakla “calibri” karakterine dönüşmüştür. Peki, 2003′te olmayan sokak
adlarını, gemileri, rütbeleri, görevleri, kurulmamış şirketleri vb hususları, (2) 2 da program mı
dönüştürmüştür? Aynı şekilde 2006′da kurulan TGB‘nin, 2003′de hazırlanmış bir belgede nasıl
yer aldığı da gerekçeli kararda açıklanmalıydı. Son derece açıktır ki, 2007 yılında bu sahte planı
hazırlayanlar, bilgisayarın takvimini 2003 olarak değiştirmişlerdir… 5 Nisan 2012 tarihli
duruşmada dinlenen Bilirkişi Tevfik Koray Peksayar’ın “TÜBITAK Raporu’nda tek seferde
yazıldığı belirtilen CD’ler hiçbir şekilde güncellenemez” şeklindeki ifadesi de henüz
çürütülmüş değildir. Mahkeme bu rapora neden itibar etmediğini gerekçeli kararında açıklamak
zorundadır… “Güncelleme” fikrine değer veren mahkeme, “darbe planı” üzerinde birilerinin
bazı oynamalar (eklemeler ve çıkarmalar) yaptığını da kabul etmektedir. Ne kadar ekleme ve
çıkartma yapılmıştır? Bunu kim ya da kimler yapmıştır? Bu soruların cevabı bulunmadan ve
sanıklarla ilişkisi kurulmadan, toptancı bir anlayışla, bütün sanıkların suçlu
olduğunu kabul etmek, önceden verilmiş bir karara gerekçe yazmaktan başka bir anlama
gelemez!.. Ayrıca her bir sanığın hangi eylemleri ile isnat edilen suça katıldığının ortaya
konulması gerekirdi. Aksi halde, hareketle sonuç arasında illiyet bağı kurulamaz ve sanıklar
cezalandırılamaz…

Başka bir açıdan bakılırsa, Mahkemenin “güncelleme” kabulüne göre, bütün sanıkların
beraatine karar vermesi gerekirdi… Zira güncellemenin yapıldığı kabul edilen tarihte, artık
ortada yeni bir “darbe planı” olduğunu kabul etmek gerekir. Ayrıca “darbe” yapmayı
planladıkları kabul edilen askerlerin, emekliye ayrılmakla, söz konususuçu işlemek için
elverişli vasıta kabul edilen emir-komuta zinciri içerisindeki konumları (silahları) ellerinden
alınmıştır. Darbelerin emir-komuta zinciri içerisinde yapıldığı hususu göz önünde
tutulduğunda, emekliye ayrılmış subayların “darbe” suçunu işleyebilmek için zorunlu
olan elverişli vasıtadan yoksun oldukları açıktır. Elverişli vasıta olmaksızın, söz konusu
suça teşebbüs edilebileceği düşüncesi ise hiçbir şekilde kabul edilemez!..

Diğer yandan, Mahkeme Çetin Doğan’ın bir konuşmasını “ikrar” gibi değerlendirip, darbe
yapılacağının kanıtı olarak kabul etmiştir. Çağdaş ceza yargılamalarında “ikrar” delili,
sanığın suçlu kabul edilmesi için tek başına yeterli değildir. Örneğin bir sanığın “Cinayeti
ben işledim” demesi, onun katil olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmaz. O kişinin ikrar
ettiği cinayeti işlediğini, başka kanıtlarla da kanıtlamak gerekir. Aksi olsaydı, örneğin babanın
işlediği suçu, daha az ceza alacağı için yaşça küçük oğlunun üstlenmesi olaylarında olduğu
gibi, gerçek suçlular cezalandırılmaktan kurtulabilirlerdi. Bu nedenle Çetin Doğan’ın ağzından
sehven çıkan o sözlere itibar edilerek, sanıkların “darbe” yapacağını kabul etmenin hukuki bir
değeri yoktur!..

Her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı kanıtlar olmadıkça sanıklar cezalandırılamaz!
Ne yazık ki, yüzyılların deneyimi sonunda oluşmuş temel hukuk prensipleri “Silivri Hukuku” ile
ayaklar altına alınmıştır. Bu ilkelere uyulmadan yapılan yargılamalar sonunda verilen kararlar,
1
2

http://balyozdavasivegercekler.com/

http://www.youtube.com/watch?v=8Y4fzd4hK_c&feature=youtu.be0
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hukuk güvenliğini yok ettiği gibi, devletin temeli olan “adalet” duygusunun da zedelenmesine
yol açmaktadır…
Denebilir ki, “Ergenekon Mahkemesi” bu son kararı ile balyozu temel hukuk ilkelerine
indirip, görevini tamamlamıştır!.. (3) 3 Hukuk tarihimiz içerisinde kara bir leke olarak yer
alacak olan bu kararı; Nagehan Alçı, Nazlı Ilıcak ve Mehmet Baransu gibi kiralık kalemler
bile savunamıyor. “Mahkeme”nin düştüğü acıklı durumu varın siz düşünün!..
***

3

http://www.youtube.com/watch?v=cRND2nhR6mg
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BİR “KREDİ” DAHA!..
Y-CHP‘nin PKK’ya tanıdığı ilk resmi kredi; “ana dilde eğitimin” en ateşli savunucularından,
“Habur Açılımı”nda PKK’lı militanları savunan, eski Diyarbakır Barosu Başkanı, CIA’nın yan
kuruluşuStratford‘un 705 numaralı bilgi kaynağı Sezgin Tanrıkulu‘nu, Atatürk’ün partisi
CHP’nin, Kurultay’dan sonraki en yetkili organı olan, 80 kişilik Parti Meclisi’ne seçmekle
açılmıştı!.. (1) 1
İkinci kredi; CHP’nin “Kürt Sorunu”nun çözümüne ilişkin önerilerinin odak noktasına, Apo’nun
“Yol Haritasını” (2) 2 oturtmakla açılmıştır. Anımsayınız o tarihlerde Kılıçdaroğlu, bu yolda
“Siyasi hayatımı feda etmeye hazırım” demişti… (3) 3 Şimdi anlaşılıyor ki, bir kaset
operasyonu sonunda CHP’nin başına getirilen SOROS‘un bu has adamından, nihai olarak
beklenen görev; bugünlerde yaptığı açıklamalardır!.. Görevini gereği gibi yerine getiremezse,
siyasi hayatının sonlanacağını zaten göze almıştır, gerisi şansına kalmış!..

PKK’ya üçüncü kredi; biricik avukatları Sezgin Tanrıkulu’nun, Y-CHP’nin İnsan Haklarından
Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ile TBMM’nde kurulmuş olan İnsan Hakları İnceleme
Komisyonu Başkanvekilliği görevlerine, CHP kontenjanından atanmakla açılmıştı… CHP’de bu
görevleri yapabilecek olan daha yetkin kaç tane milletvekilleri vardır, bunu da siz hesaplayın.
Belli ki Kılıçdaroğlu, bugünleri düşünerek bu seçimini yapmıştır… Nitekim, ülkeyi kurtaran
ve Cumhuriyeti kuran bir parti olan CHP, şimdi ülkenin parçalanmasında ve Cumhuriyetin
yıkılmasında görev almıştır. Bu görev süresince de CHP’nin “tek ağızdan” konuşmasını (4) 4
sağlayacak kişi olarak, görev ve yetki Sezgin Tanrıkulu’na verilmiştir!..

Kılıçdaroğlu, Hükümet’e kredi veredursun, Erdoğan onu ciddiye bile aldığı yok!.. Büyük
olasılıkla hükümetin bu yeni açılımı, yaklaşan seçimlerde oy potansiyelini artırmak içindir.
Eskiden olduğu gibi yine PKK ile anlaşmaya varılmıştır. Süreci bu şekilde yöneten
Erdoğan’ın kurduğu tuzağa Kılıçdaroğlu balıklama atlamıştır. Çünkü Kılıçdaroğlu’nun siyasi
“vizyonu” yok, CHP’ye yakışan bir genel başkan değildir!.. Bu olasılık doğru çıkarsa, siyasi
1

Sezgin Tanrıkulu’nun: http://www.mirhaber.com/haber.php?haber_id=36553

Apo’nun Yol Haritası:
http://gomanweb.org/GOMANWEB2/Yeni-Dosyalar/A.Ocalan_Yol_haritasi/ocalanin_yol_haritasi.pdf
2

Kılıçdaroğlu’nun ”Siyasi hayatımı feda etmeye hazırım” sözü:
http://www.haberturk.com/gundem/haber/722978-siyasi-hayatimi-feda-etmeye-hazirim
3
4

06.01.2013 tarihli Cumhuriyet gazetesi
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rakibinin başarılı olması için üstünü başını parçalayan bir siyaset adamını dünya siyaset tarihi
ilk defa yazacaktır!.. Akıllarınca hep beraber kazanacaklar. Peki, o zaman kim kaybedecektir?..

“Tek ağızdan” konuşma kararı, aslında milletvekillerine ve partililere getirilen konuşma
yasağıdır ki, Parti Meclisi’nde değil, gizli odalarda alındığı bellidir. Kılıçdaroğlu, Parti Meclisini
toplamadan önce, AKP-PKK ortaklığına desteğini ve içerikten yoksun dört koşulunu (5) 5
peşinen açıklamıştır… Parti Meclisi toplaması, tamamen bir formaliteden ibarettir. Parti
Meclisi üyesi Ercan Karakaş’ın, 1989 tarihli ve Parti Programı’nda da belirtildiği gibi
“terörle mücadeleyi” esas

alan “Kürt Raporu”nun yenilenmesi isteği hiç dinlenmedi bile… Başka bir ifade ile CHP’nin
Kurultay’dan sonraki en yetkili organı olan Parti Meclisi, bizzat Kılıçdaroğlu tarafından
“bypass” edilmiştir!.. Görüldüğü gibi, en yetkili organın (Kurultay) kararı alınmadan, bir
emrivaki ile “terörle mücadele” yerine “terörle müzakere” esası dayatılmıştır. Bu noktadan
itibaren CHP’nin PKK’ya teslim edildiğini söylemekte de bir yanlışlık olmasa gerek!..
Y-CHP’nin SOROS‘cu yönetimi, “görev” söz konusu olunca, ne hukuk tanıyor ne de CHP’lilerin
iradesini takıyor!.. “Korku imparatorluğunu yıkmak” ve “Parti içi demokrasiyi işletme”
sözlerini vererek, CHP’lilerin desteğini alan Bay Kemal, yerini sağlamlaştırdıktan sonra
“karşı tarafın” politikalarını hayata geçirmek için kollarını sıvamıştır… Bu görevini yerine
getirmek için uygun bir ekip kurmuş ve her türlü eleştiriye kulaklarını tıkayıp, yoluna devam
etmektedir. Başka bir anlatımla, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’yi ABD’nin Büyük Ortadoğu
Projesi’nin uygulayıcı bir birimi haline getirmiştir!..

Bu iddialı sözlerimin arkasını dolduramazsam eğer müfteri ilan edileceğimi biliyorum. Bunun
için bu yazımın ekinde iki belge sunuyorum. Ayrıca dipnotlar arasına bağlantılarını koydum.
Bunlardan biri CHP’nin Parti Programı, (6) 6 diğeri Apo’nun “Yol Haritası”dır…(7) 7 Okuyucuya
kolaylık olması bakımından, CHP Parti Programı’nın konu ile ilgili sayfalarını da dipnotların
altına ekledim. Böylece “Kürt Sorunu” ve “Terör” konusunda, CHP’nin en yetkili organı olan
Kurultay’da kabul edilen fakat Y-CHP yönetiminin unutturmaya çalıştığı politikaları, son defa
hatırlatmak istiyorum. Zira bundan sonra CHP içerisinde yapılabilecek pek bir şey
kalmayacaktır. Atı alan Kemal ile TESEV‘ci arkadaşları Üsküdar’ı geçmiş olacaklar ve
kendilerine muhalif olanları birer birer tasfiye etmeye başlayacaklardır!..
Şimdi aşağıdaki bağlantıyı açıp, Apo’nun Yol Haritası’nı da bir zahmet okuyun. Söyler
misiniz, Y-CHP yönetiminin, “İkinci Kürt Açılımı” konusunda izlediği politika,
değiştirilmediği için halen yürürlükte bulunan Parti Programı’na uygun mudur?.. Bilindiği
gibi Parti Programı, partinin en yetkili organı olan Kurultay’da görüşülüp onaylanır ve genel
başkan dahil bütün parti yöneticilerini bağlar. Partililerin bu programa aykırı düşen
davranışları, Parti Tüzüğü’nün 70. maddesine göre, (8) 8 -partiden ihracı gerektiren- ağır
“Parti Suçu” sayılmıştır!.. Partinin anayasası sayılan Parti Programı’nı çiğneyen ve “Parti
Suçu” işlemekte ısrar eden bir Genel Başkan’ın, hiç vakit geçirilmeden olağanüstü Kurultay’ı
toplayarak görevine sonverilmesi yurtseverliğin gereğidir!.. Bu kadarla da kalmayıp, Tüzüğün
70. maddesini açıkça ve bilerek çiğnediği için ihraç edilmesi de gerekir!.. Bu görev; Bay Kemal’in
ifadesi ile “Brutus” dediği kurultay delegelerine düşmektedir. Aksi halde kurultay delegeleri
de işlenmiş olan bu ağır parti suçuna iştirak etmiş olacaklardır!..
“Analar ağlamasın” etkili sloganı ile başlatılan görüşmelerde; Y-CHP’ye verilen görevin, MHP
5
6

Kılıçdaroğlu’nun 4 şartı: http://www.chp.org.tr/?

CHP Programı (Sayfa 46 vd, sayfa 113 vd.): http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/chpprogram.pdf

Apo’nun Yol Haritası:
http://gomanweb.org/GOMANWEB2/Yeni-Dosyalar/A.Ocalan_Yol_haritasi/ocalanin_yol_haritasi.pdf
7
8

CHP Tüzüğü:http://www.chp.org.tr/wp-content/uploads/2012/05/CHP-Tuzuk.pdf
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ile birlikte, Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasında oturarak, süreci meşrulaştırmak olduğu
bellidir!.. Kılıçdaroğlu’nun hükümetin Öcalan’la görüşmesine önyargılı bakmadığını ve
“koşulsuz silah bıraktırmaile sonuçlanacak, halk doğru bilgilendirilecekse görüşme
yöntemine bir itirazları olmayacağını” söylemesi, tamamen bir aldatmacadan ibarettir. Zira
Kandil, silah bırakmaya niyetli olmadığını ve kendilerinden böyle bir talebin gelmediğini
açıklamıştır. Kılıçdaroğlu “Biz de terör örgütü silah bıraksın, analar ağlamasın istiyoruz”
(9) 9 sözleri ile kamuoyunu yanlış yönlendirmeye çalışmaktadır…

PKK’nın fiili lideri Karayılan, anayasa tartışmalarına ve sürece ilişkin olarak örgüte yakın olan
Fırat Haber Ajansı’na şu açıklamalarda bulunmuştur: “ Türk tarafının bizden istediği şey
silah bırakmak değildir. Altını çizerek belirtiyorum; hem Oslo-İmralı sürecinde hem de
şimdi bizden istenen şey silah bırakmak değil, silahlı güçlerimizin Türkiye sınırları
dışına (Kuzey Irak’a) çıkartılmasıdır. Devletin bizden istediği budur. Açıktır ki, Kürt sorunu,
anayasal bir sorundur. Madem anayasanın da yeniden yapılması gündemdedir. O zaman çözüm
prespektifini anayasaya
da yansıtmak lazım ve bu biçimde kalıcı-köklü çözüm temelinde toplumsal uzlaşmanın
temelini yeniden atmak gerekiyor”…(10) 10 Karayılan benzer bir açıklamayı 28 Kasım‘da da
yapmıştı!.. (11) 11

Bu açıklamalar karşısında Kılıçdaroğlu’nun sözleri ne anlama gelmektedir? Bay Kemal
görülmektedir ki, bu süreçte kraldan fazla kralcıdır!..

PKK ile Oslo’da yapılan görüşmelerde, PKK’ya verilen sözlerden biri “Eyalet Yasası” olarak
bilinen “Bütünşehir Yasası” idi ve bu yasanın dayanağı AB’nin dayattığı “Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı” gösteriliyordu. (12) 12 Bilindiği gibi bu sözleşmenin çekince
konulmuş bulunan bütün maddelerini imzalama sözünü veren de Kılıçdaroğlu’dur. AKP’nin
kamuoyu önüne getirmeye çekindiği bu konu, Y-CHP tarafından gündeme taşınarak, Apo’nun
yol haritası önündeki önemli taşlardan biri daha kaldırılmıştır. “Akil Adamlar Projesi”,
“Hakikatleri Araştırma Komisyonu”, “Ana Dilde Savunma” ve “Ana Dilde Eğitim” gibi
ülkenin parçalanmasına neden olacak, Yol Haritası’nın kilometre taşları da ne yazık ki, YCHP tarafından döşenmiştir!.. Örneğin; ülkenin bölünmesinin son adımı sayılan “Ana Dilde
Eğitim” konusunda görüşü sorulan Kılıçdaroğlu, “Türkiye’nin anadilde eğitim konusunda
hazır olmadığı kanısındayız” (*) şeklinde verdiği cevap ile asli görevinin bu kötü sona “halkı
hazırlamak”olduğu, bir kez daha ortaya çıkmıştır!..
Herkesin bildiği gibi AKP, ABD ve AB tarafından iktidara getirilmeden önce, PKK
ağır yenilgiye uğratılmış ve terör bitirilmişti! AKP iktidarı ile birlikte, terör örgütü yeniden
canlandırılmış ve bu defa terörle mücadele eden kahramanlar hapse tıkılmıştır! Teröristlerin
elinde, ABD yapımı modern silahların bulunduğunu hiç bir zaman gözden ırak tutmamamız
gerekir. Daha geçenlerde yakalanan bir silahla ilgili ABD’li askerlerin, bizimkileri sorgulaması,
Irak’ta yaşanan “Çuval Rezaleti”nden çok daha beterdir. İşbirlikçi ve yandaş medya, Apo’yu
parlatarak, “Kürtlerin ‘kült’ lideri” ve “kahramanı” haline getirmek için ne lazımsa yapmıştır.
Bu sürece AKP yöneticileri de dahil olmuştur. TSK’ya yapılan o kalleş operasyondan sonra, sanki
terör karşısında TSK yenilmiş gibi, bitmiş olan terör için “Görüyorsunuz 30 yıldır terörü
bitiremedik, silahla bu iş olmuyor, müzakere etmek lazım, Kürtlerin isteklerinin bir
kısmını vermek lazım” temelinde, korkunç bir bilgi kirliliği yaratılıp, işler bu noktaya kadar
getirilmiştir!.. Bu sürecin birinci derecedeki sorumlusu AKP ise, ikinci derecedeki sorumluları
Fikret Bila-Kılıçdaroğlu görüşmesi:
http://siyaset.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-onyargili-degiliz-/siyaset/siyasetyazardetay/03.01.2013/165
9

10

Aydınlık:

11

http://www.gazetecell.com/gundem/pkknin-kandildeki-elebasi-murat-karayilandan-silah-birakm

http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/18127-ocalana-verdiginiz-sozleri-aciklayin.html
12
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hiç kuşku yok ki, Y-CHP ile MHP’dir… Bu nedenle onlarla birlikte Türk halkının arayacağı bir
çözüm kalmamıştır!..

Bugün PKK’nın Suriye Kanadı PYD, “Özgür Suriye Ordusu”na katılmış ve ABD-AKP ittifakı
içerisinde Esat’ı devirmek için Suriye halkına saldırmaktadır. Garip ama gerçektir, AKP ile
PYD Suriye’de aynı safta bulunmaktadır!.. AKP ve PKK’nın ABD’nin Ortadoğu’daki piyonları
olduğunun bundan daha açık kanıtı olabilir mi?.. Y-CHP ile MHP bu ittifaka açıktan
katılamıyorlar elbette. Onların görevi ülkede yükselen muhalefeti kontrol etmek ve yanlış
yöne sevk etmektir!..
Sonuç olarak; koşullar 1919 öncesinden çok daha kötüdür. İktidar, İstanbul Hükümeti gibi
düşmanların baskı ve tehdidi altında acz içerisindedir. Başbakan’ın ofisi bile dinlenme aletleri
ile abluka altına alınmıştır. Basın “Mütareke Basını”ndan çok daha seviyesiz yayınlar
yapmaktadır. Onursuz Ali Kemal’ler yine yazı makinelarının başındadır. Muhalefet “dizayn”
edilmiş, düşmanın istediği gibi “tek ağızdan” konuşma kararı almıştır; savaşın sonunda kime
“yurttaş” olacaklarının hesabını yapmaktadırlar!..
Ne var ki, bu tablo asla “umutsuzluğun resmi” olarak anlaşılmamalıdır. Türk halkı, tarihte
olduğu gibi yine doğru önderliğibulacak ve bu felakati de atlatıp, kurulacak yeni dünyada
onurlu yerini alacaktır!..

(*) Kılıçdaroğlu’nun “Halk hazır değil” açıklaması:

http://yenisafak.com.tr/politika-haber/turkiye-anadilde-egitime-hazir-degil-05.11.2012-420967
“KÜRT SORUNU” İLE İLGİLİ C H P P R O G R A M I’ N I N İ L G İ L İ S A Y F A L A R I
“Etnik Farklılıklar Ülkemizin Zenginliğidir:

CHP, Lozan Antlaşması ile azınlık olarak nitelenmiş olan yurttaşlarımızın, kendilerine tanınmış olan
dini ve kültürel azınlık haklarından eksiksiz olarak yararlanmalarını amaçlar. Yeni azınlıklar
yaratılmasına karşıdır.
CHP daha 1989 yılında Kürt kökenli yurttaşlarımızın karşılaştıkları sorunları açık yüreklilikle ortaya
koymuş; etnik köken farklılıklarına, kültürel çoğulculuğa, bireysel kültürel haklara olan saygımız,
demokratik değerlere, eşitliğe ve hoşgörüye olan bağlılığımız çerçevesinde toplumumuza, üniter devletve
ulus devlet temeli dikkate alınarak kısıtlamaların kaldırılması ve çağdaş, kalıcı çözümler bulunması için
politikalarını sunmuştur.
CHP devletin etnik farklılıklar üzerine politikalar oluşturmasını benimsemez. Devletin görevi bütün
etnik kimlikleri din ve mezhep farklılıklarının üzerine çıkarak insanı odak yapan yaklaşımları ortaya
koymak, ortak değerleri bulup çıkarmaktır. Ancak etnik kimliğine bireysel olarak vurgulamak
isteyenleri saygıyla karşılar ve etnik kimliği insanların şerefi sayar. Devletin
vatandaşların etnik kökenini, dinini ve mezhebini görmeyen, bütün vatandaşlara eşit davranan bir yapıya
sahip olmasını savunur. Sorunların sadece yasalardaki eksikliklerden değil, uygulamadaki bazı
yanlışlıklardan kaynaklanabileceğini düşünerek bu evrensel insan hakları ve özgürlükler değerlerini hayata
geçirmeye özen göstermelidir. Yurttaşlarımızın farklı etnik kökenden gelmeleri, farklı kültürel, mezhepsel,
dinsel özellikler taşımaları, birlikteliklerinin ve ortak bir ulus oluşturmalarının engeli olamaz. Bu
farklılıklar ulus olarak zenginliğimizdir, güç kaynağımızdır.
Kişisel kültürel haklara saygı, kişinin kimliğine saygıdır; insana, insan haklarına ve çoğulcu demokrasiye
saygının gereğidir. Kişisel kültürel haklar hiçbir erk tarafından çiğnenemez.
Kimsenin ırkı ve kökeni diğerlerinden üstün değildir. Bu nedenle ırk temelinde çözüm arayışlarının
veya asimilasyon uygulamalarının tuzaklarından demokrasimiz her zaman
korumalıdır.
CHP’ninentegrasyon anlayışı farklı etnik kimliklerin ve inançların ortadan kaldırılmasını değil,
onlara saygı göstererek ülke bütünlüğünün ulus devlet anlayışı ile korunmasını öngörür.
Demokrasilerde devletin etnik kimlikleri yok sayma hakkı yoktur. Etnik kökeni ne olursa olsun
vatandaşların bireysel haklarının çağdaş ülkeler seviyesine yükseltilmesi hedefimizdir.
CHP, uygulamaya koyacağı, hoşgörü, demokrasi, kültürel çoğulculuk, eşitlik ve bölgesel gelişme
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politikaları ile ülkenin her yöresinde, her kökenden insanlarımız arasında toplumsal uyumun,
dayanışmanın, bütünlüğün ve refahın güvencesini oluşturacaktır.
Her etnik kökenden yurttaşlarımızın, kendi özgür irade ve talepleri çerçevesinde;
Kendi ana dilini özgürce kullanabilmelerine, özel dersaneler veya kurslar gibi
kurarakanadillerini özgürce öğrenebilmeleri ve öğretebilmelerine,

kurumlar

Kendi ana dillerinde gazete, dergi, kitap yayınlamalarına ve diğer her türlü yazılı ve sözlü yayında
bulunabilmelerine, müzik ve sanatın diğer dallarına faaliyette bulunabilmelerine,
Türkiye sınırları içinde yayın yapan radyo ve televizyon kurum ve kuruluşları üzerinden, RTÜK’ün genel
kuralları çerçevesinde, kendi ana dillerinde yayın yapabilmelerine,
Değişik
kültürel
geliştirebilmelerine,

etkinliklerde

bulunabilmelerine,

kendi

folklorlarını

yaşatabilmeleri

ve

Tüm bu ve benzeri bireysel kültürel haklara özgürce ve dilediğince ulaşabilmelerine, olanak
tanımayı çağdaş demokrasi anlayışının gereği sayar.
Ülkemizin aynı ana dili paylaşan ve etnik kökene sahip en yaygın unsurlardan birini oluşturan
Kürt kökenli yurttaşlarımızın yoğun biçimde yaşadıkları bölgemizdeki sorunlarını da bu anlayışla
çözeceğiz. Bu yöndeki çalışmalarımızı sosyal demokrat yaklaşımımızın gereği insanı temel alan bir
anlayışla sürdüreceğiz.
CHP bu ilkeler temelinde şekillenen politikaları ve uygulamaları ile başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu
bölgelerimiz olmak üzere Türkiye’nin her yöresinde yaşayan Kürt, Arap, Boşnak, Laz, Gürcü, Çerkez,
Abaza, Arnavut, Roman gibi farklı etnek kimliklere sahip tüm insanlarımızı huzura, barışa, gelişmeye ve
sosyal refaha taşıyacaktır. Bu yurttaşlarımızdan hiçbirine karşı ayırımcı muamele yapılmaması, hiç bir
alanda haklarının kısıtlanmaması, devlet hizmetlerinden yararlanmada güçlükle karşılaşılmaması için
gerekli önlemler alınacaktır.
Toplumsal gelişmeye uyum sağlamalarına ve katılımlarına engel olan sosyal dışlanma için kalıcı ve köklü
çözümler oluşturulacak, toplumsal kaynaklara eşit biçimde erişimlerini sağlayacak sosyal alanlar
yaratılacak, vatandaşlık haklarından eksiksiz yararlanmaları sağlanacaktır. (CHP Programı s. 46 vd.)(…)
Siyasal Şiddet-Terör:
Terör ülkemizin ve demokrasimizin en önemli sorunlarından biri olmaya devam etmektedir. Özellikle
Kuzey Irak’ta üslenen PKK terör örgütü vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğine yönelik saldırılarda
bulunmaktadır. Ne Irak Hükümeti ne de bölgede önemli bir güç bulunduran Amerika Birleşik Devletleri
bu örgüte karşı yasalardan ve uluslararası hukuktan kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirerek
doğrudan bir mücadele başlatmamışlardır.
Türkiye’nin Kuzey Irak’tan PKK’yı tamamen tasfiye etmek hem hakkı, hem de
görevidir.Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu görev eksiksiz yerine getirilecektir. Ancak,
Cumhuriyet Halk Partisi terörle mücadeleyi bölgede yaşayan vatandaşlarımızı teröristlerden ayırarak,
vatandaşlarımızın insan haklarına saygı göstererek gerçekleştirecektir. CHP, terörü olağan dışı yöntemlere
sığınmadan, güvenlik güçlerini yasalara uygun ve etkili biçimde kullanarak ve gerekli sosyo-ekonomik
tedbirleri alarak önleyecektir.
Terörü önlemeye yönelik kapsamlı bir ulusal politika oluşturulacaktır. Terörü sadece güvenlik güçlerinin
çabasıyla önleme yoluna gidilmeyecek, toplumun sivil-resmî tüm kurumları ile görev alması ve katkıda
bulunması sağlanacaktır. Demokrasinin ve toplumsal barışın teröre karşı top yekûn direnç, tepki ve
dayanışma ile korunabileceği bilinci bu programın özünü oluşturacaktır.
Şiddet ve terörü sürekli izlemek, incelemek bilgi ve haber toplayıp değerlendirmek, başka ülkelerdeki
kazanımlarından da yararlanarak uzun dönemli senaryolara göre seçenekli önlemler üretmek, önermek
ve uygun teknolojiyi sağlamakla görevli bir İç Güvenlik Araştırma Enstitüsü birimi oluşturulacaktır.
Devletin teröre karşı istihbarat olanakları, çağdaş teknolojiden de yararlanılarak geliştirilecek, halkın
bireysel özgürlüklerine, bu arada özel hayatın gizliliği ilkesine zarar vermeden istihbarat alanındaki
eksiklik ve yanlışlıklar giderilecektir. Bu çalışmalar yapılırken, gerektiğinde dost ve müttefik ülkelerle
istihbarat paylaşımı yoluna da gidilebilecek, ancak istihbarat kaynaklarının esas itibariyle
milliolmasına özen gösterilecektir. Devletin istihbarat örgütleri iç politikanın, cemaatlerin ve diğer
baskı guruplarının etkisinden tamamen arındırılacak, sadece ülke çıkarları doğrultusunda görev
yapan uzman kuruluşlar haline getirilecektir. Bu kurumlardaki kadrolaşmalar önlenecek, liyakat sistemi
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hayata geçirilecektir. Terörle etkili bir mücadele gerçekleştirmek için güvenlik güçleri yeniden
yapılandırılacaktır. Uzman ve profesyonel elemanlardan oluşacak özel eğitimli güvenlik güçleriterörist
saldırıları eylem aşamasına gelmeden ve mümkün olduğu ölçüde Türkiye sınırlarına ulaşmadanönlemeyi
amaçlayan bir yapıya kavuşturulacak ve yeterli olanak, yetenek ve teknolojiyle donatılacaktır. Güvenlik
güçleri mensupları halkla ilişkiler, demokratik, temel hak ve özgürlükler gibi konularda ve insan
hakları alanında Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler hakkında eğitilecek ve bu doğrultuda
davranış alışkanlıkları edinmeleri sağlanacaktır.
Terör örgütlerinin etkisiz kılınması ile eş zamanlı olarak koruculuk uygulamasına son verilecek;
görevlerinden ayrılacak korucular için istihdam olanakları yaratılacaktır. Koruculuk görevi yapanlar
sosyal güvenlik haklarından yararlandırılacaktır. Güvenlik güçlerinin esas görevi terör zanlılarını
yargıya teslim etmektir. Şiddet eylemlerinde bulunanlarla mücadele edilirken sivil halkın zarar
görmemesine özen gösterilecektir.
Terörle mücadele Türkiye’nin öncelikli hedefidir. Türk silahlı kuvvetlerinin terörle mücadelede en
etkin araç ve gereçlerle donatılması ve gerekli eğitim düzeyine kavuşturulması öncelikle hedef
olmalıdır. Yurt dışından kaynaklanan terörü destekleyen veya ona müsamaha gösteren ülkelere karşı
gerekli bütün diplomatik ve caydırıcı önlemler alınmalıdır. Terörü bir siyasi mücadele amacı olarak
kullanmak isteyenlere hiçbir şekilde müsamaha edilmemeli, dış ilişkilerin yönlendirilmesinde de ilgili
ülkelerin terörle mücadeledeki kararlılığı önemli bir ölçü olarak göz önün de bulundurulacak, terörü
destekleyen veya teröre müsamaha eden ülkelerle ilişkilerimiz gözden geçirilecektir.
CHP iktidarı, bir yandan terörle yurt içinde ve gerektiğinde yurt dışında en etkili mücadeleyi yaparken bir
yandan da ulusal bütünlüğü ve dayanışmayı koruyacak bir hoşgörü anlayışı içinde hareket edecektir. Bu
çerçevede demokrasimize çağdaş boyutlarıyla işlerlik kazandırmayı ve işsizliği önleyecek ekonomik ve
sosyal önlemleri alarak terörün beslendiği tüm olumsuz unsurları ortadan kaldırmayı ve terörü
toplumsal gündemimizden çıkartmayı hedef alacaktır.
(CHP Programı 113 vd.)

***
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“BÖCEKLER”!..
“MİT, Geçtiğimiz Şubat ayında ‘Dinleniyorsunuz’ diye uyarmış. Bu uyarı sonrasında önce
Erdoğan’ın Başbakanlık’taki makam odası aranmış, ilk böcek de burada çıkmış. Ardından
Başbakan Erdoğan’ın evi ve evin altındaki ofisi didik didik aranmış. Ofiste de böcek
bulunmuş”(1) 1 Haber bu kadardı fakat yorumlar uzayıp gidiyordu!..
AKP, iktidarının 11. yılında. TSK’nin en gözde subaylarını içeri tıkılmış. TSK’nın kozmik
odalarına girilip, en mahrem askeri planlar bile, didik didik edilmiş. Emniyet’te F Tipinin ne
kadar etkin olduğunu öğrenemeyen bir tek ana muhalefet başkanı kalmış. Başbakan, kuşatma
altında… İki ay önce bütün korumalarını değiştirmek zorunda kalmış!.. (2)2 Bir ara “özel
yetkili savcılar” MİT Müsteşarını, PKK ile Oslo’da görüştü diye ifadeye çağırmıştı. Başbakan,
“Beni de alacak mısınız” diye sorduktan sonra, müsteşarı için özel yasa çıkartıp onu da
kendini de kurtarmıştı. Hükümetin en başarılı emniyet müdürlerinden Hanefi Avcı, Cemaat’in
elinde Erdoğan’ın kasetleri olduğu hususunda iddialı. Suriye hava sahasını ihlal etmeleri
nedeniyle düşürülen iki uçağımızın, ölen pilotlarının aileleri, MİT Müsteşarının yargılanması
için başvuruda bulunmuş. Bu defa “özel yetkisi” olmayan savcılık izin istemeye hazırlanıyor…

“Bu ‘böcek’ler de neyin nesidir” sorusunun yanıtı aranırken, bu gelişmelerin de göz
önünde tutulması gerekir…
Başbakan, “Bu yargıya güvenmiyoruz” diyerek başlattığı kampanyayı, 12 Eylül
Halkoylaması’nda Anayasanın 26 maddesini değiştirme ve böylece yargıyı bağımsız olmaktan
tamamen çıkartıp, hükümete bağımlı hale getirmekle sonuçlandırdı. Erdoğan, üç dönemlik
iktidarı süresince, bütün kamu kurum ve kurumlarına yandaşlarını doldurarak kendisi için
“güvenli” bir devlet yaratmayı

başardı!Devletin önemli icra makamlarının hiç birinde, AKP muhalifi personel kalmadı
denebilir. Ayrıca ana muhalefet başkanı Kılıçdaroğlu’na, “’Kılıçdaroğlu adım adım
izleniyorsun. Nefes alışını bile izliyoruz” diyerek, devletin izleme ve dinleme yeteneğine tam
hakim olduğunu ve bunu muhalefete baskı aracı olarak kullanacağı tehdidini de savurdu. Bunları
unutmadık!.. (3)3
Şimdi ise, Başbakan’ın ofisinde istihbarat örgütlerinin kullandığı cinsten “böcek”ler bulunmuş.
http://www.radikal.com.tr/politika/erdoganin_makam_odalarinda_da_bocek_bulundu-1113496
http://www.sabah.com.tr/Gundem/2012/09/24/flas-basbakanin-tum-korumalari-degisti
3 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/19932033.asp
1
2
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Her türlü güvenlikten sorumlu olan hükümet, aynı zamanda aczi anlamına gelecek bu durumu,
halkla neden paylaştı? Başbakanlık şikayet makamı değil, şikayetlerin çözüm yeridir. Bu olay
nedeniyle halk hükümete nasıl yardım edebilir ki? Yoksa son aylarda hızla yükselen
muhalefeti bastırmak veya kontrol altına almak için yeni bir “Ergenekon yalanı” tertibine
mi ihtiyaç duyulmaktadır? “Böcek”ler bu işin bahanesi olabilir!..
Anlaşılan AKP iktidarının en yakın müttefiki olan bu elektronik “böcek”ler, bir süre daha
gündemdeki yerlerini koruyacağa benzer!..

Başbakanın yakınması, bir bakıma hükümetin güvenlik konusunda “başarısız” olunduğunun
itirafıdır. Böcekleri yerleştirenler ya iktidarın ortaklarıdır ya da gizli servislerin elemanları…
Birinci seçenek, hükümet içerisindeki bir iktidar kavgası olarak değerlendirilir ve çok da
önemli sayılmaz. Zira böyle bir durum; Erdoğan’ın iktidar ortaklarının, ellerindeki kamu
gücünü kişisel hesapları için kullandıklarını gösterir. Dolayısıyla sorunu “memuriyet nüfuzunu
kötüye kullanma” kapsamında değerlendirip, rahat uyuyabiliriz…

İkinci seçenek doğru ise, o zaman konu 74 milyon insanın güvenliğini ilgilendirir. Bu durumda iç
ve dış güvenliğimizin tehlike içerisinde olduğunu kabul etmek zorundayız.Bu nedenle uyumak
haram bize! Başbakanlık ofisine kadar girebilen ve “böcek” yerleştiren bir gizli servis, kim
bilir şantajla Erdoğan’a neler neler yaptırabilir! Bu noktada ulusal güvenliğimiz ve ulusal
çıkarlarımız tehdit altında demektir. Muhtemelen Başbakan’ın, bu olayı kamuoyuyla
paylaşması da bu nedenledir. Belki de Başbakan demek istiyor ki, bundan sonra ulusal
çıkarlarımıza zarar verecek kararlar alırsam eğer, bu kararlara halk muhalefet ederek
durdursun beni. Çünkü o zaman Başbakan, isteyerek değil, baskı ve tehdit altında karar alıyor
demektir!..

Bu olasılığa karşı da 74 milyon yurttaş, teyakkuz halinde olmalıdır!.. Bu ülke bizimdir ve başka
Türkiye yok!..

Bir olasılık daha var ki, o da: Bu marifetli “Böcek”ler, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı
seçimlerinde, Erdoğan’ın olası rakiplerini, partiden ve hükümetten tasfiye etmek için
kullanılabilirler. Erdoğan’ın akıl hocaları, “Böcek masalını” onu yarışa daha avantajlı
bir şekilde başlatmak için kurgulamış olabilirler… Tıptı iktidar ortağı Cemaat’in, elindeki
dershanelerinkapatılacağı tehdidinde olduğu gibi, istihbarat örgütleri içinde operasyon
yapılacağını duyurup, F Tipi’ni hizaya çekmek isteyebilir…

Dershanelerin kapatılmasına, okul ve üniversite açmakla yanıt veren Hoca efendi, bakalım
beyzbol sopası yerine geçen, “Böcek”lere karşı operasyon tehdidine ne cevap verecektir?..
***
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HALKI ALDATANLAR!..
CHP İzmir Milletvekili Rıza Türmen, “Ortada büyük bir emeğin olduğunu, 6 ayda 20 binden
fazla görüş aldıklarını, özgürlükçü ve demokratik Anayasa konusunda toplumsal beklenti
oluştuğunu” ifade ettikten sonra “AKP’nin tüm toplumu aldattığını” belirterek, AKP
iktidarının “Başkanlık Sistemi” önerisini geri çekmesi gerektiğini” (1) 1 söyledi… Türmen,
öyle kolay kolay aldatılacak bir adam değil!.. (2) 2

Genel seçimlerden sonra hayli uzun sayılacak bir süreyi, CHP’ye yöneltilen eleştirilere:
“Efendim, onun söylediği aslında şu anlama geliyor, onu demek istememiştir; siyasette
acemilikleri var, biraz daha anlayışlı olmak gerekir; kastını aşmıştır, doğru ifade edememiştir
veya dili sürçmüştür” savunmaları ile geçirdim. Y-CHP yöneticilerinin devirdiği çamları
düzeltmek hiç de kolay değil!.. Biteviye aynı adamların gaflarını tamir etmekle uğraşmak insanı
deli edebilir. Meğerse ne kadar da safmışım! Bu beylerin ağzından çıkan her söz, bilinçli olarak
söylenmiştir. Önceden belirlenmiş bir amaca hizmet eden benzer cümleleri tekrar etmek
suretiyle, bizleri de kendileri gibi düşünmeye sevk edeceklerdi. Bir tür şartlandırma yani!..
Nitekim bugüne dek yapılan fahiş siyasi hataların hiç birinden pişmanlık duyup, düzeltme
yapılmamış. Burunlarının dikine, bildikleri yolda yürüyorlar. Ayrıca samimi eleştirilere de
kulakları tıkalı!..
İzmir Milletvekili Rıza Türmen ile Konya Milletvekili Atilla Kart, 24.12.2012 günü yaptıkları
basın açıklamasında:”Anayasa Uzlaşma Komisyonu çalışmaları AKP’nin, 15 maddelik
mutabakat metniyle bağdaşmayan, uzlaşma ve müzakere kavramlarını göz ardı eden
dayatmacı anlayışı sebebiyle 40günden bu yana tıkanmış durumdadır. Komisyon çalışmaları
1
2

http://www.chp.org.tr/?p=98539

Rıza Mahmut Türmen, (d. 17 Haziran 1941, İstanbul), Türk diplomat.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirmiştir. Kanada’da ise yüksek lisans eğitimi almıştır.
Türkiye’ye dönünce Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde doktorasını tamamlamış,
Dışişleri Bakanlığı’nda çeşitli görevlerde bulunmuştur. 1985’te Singapur’a atanarak Türkiye’nin en genç
büyükelçilerinden biri olmuştur. 1995-1996 yıllarında da Bern Büyükelçisi ve 1996-1998 yılları atasında
da Avrupa Konseyi daimi temsilcisi olmuştur. Türkiye’nin uluslararası hukuk alanındaki en önemli
isimlerinden biri olmuş, 1998′de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yargıçlığına seçilmiş ve 2008′e
kadar bu görevde kalmıştır. 12 Haziran 2011 Seçimleri’ndeCHP İzmir 1. bölge 2. sıra adayı olmuş ve
milletvekili seçilmiştir.
http://tr.wikipedia.org/wiki/Rıza_Türmen
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fiilen askıya alınmış durumdadır.” diyerek şikayetçi olmuşlar!..

Söyleye söyleye gına geldi. 12 Eylül 2010 Halkoylaması ile kabul edilen ve yargıyı
yürütmeye bağımlıhale getireceği için “Hayır” dediğimiz değişiklikleri, Başbakan AKP‘nin
“kırmızıçizgisi” olarak ilan edip, komisyon çalışmalarının dışına çıkartmıştır. Erdoğan, bu
düşüncesine bir kaç kez kamuoyuna da açıklamıştır!..Bu andan itibaren CHP’nin bu masada
oturması kadar büyük aymazlık olamaz!.. Nitekim o değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra,
gerçekten de yargı hükümete bağımlı hale gelmiştir!.. CHP veMHP‘nin o zaman yürütmüş
oldukları “Hayırda hayır var” kampanyasının ne kadar haklı olduğu yaşanan süreç içerisinde
kanıtlanmış oldu…

O zamanki değişikliklerin yeni yapılacak anayasa çalışmalarında bir daha görüşülmeyeceği
ve değiştirilmeyeceği dayatması karşısında, yapılacak olan Anayasa’ya, kafamıza silah dayatılsa
dahi “Evet” denemez!.. Zira “Kuvvetler ayrılığı”nın olmadığı çağdışı bir anayasaya CHP’nin
“Evet”

demesi söz konusu olamaz. AKP’nin “kırmızıçizgi” olarak dayattığı maddeleri kabul ederek
o masada oturmak, 12 Eylül referandumunda “Hayır” dediğimiz maddelere, gerekçesiz olarak
“Evet” demekten başka bir anlama gelmez!.. Bu sözü tekrar etmekten benim de dilimde tüy
bitti!..CHP tabanını, CHP yönetiminden başka hiçbir güç böyle bir oyuna getiremez ve bu
değişikliklere hiç bir CHP’li “Evet” demez!..
Bu noktadan itibaren, CHP ve MHP’nin komisyondan ayrılıp, doğruca halkın arasına
karışarak, AKP’ninniyetini halka anlatmaları gerekirdi. Yeni halkoylamasının yapılacağı tarihe
kadar geçecek olan zaman içerisinde, belki halkı aydınlatmak ve halkoylamasında “Hayır”
denmesini sağlamak söz konusu olabilirdi. Aksine, komisyonda oturarak, altın değerindeki
bu kısacık zamanı israf etmişlerdir. Muhalefet asıl görevini yapma yerine, görevini
savsaklamıştır. Başka bir söyleyişle, Y-CHP ile yeni MHP, yapılacak antidemokratik yeni anayasa
için AKP ile suç ortaklarıdır!..

Geldiğimiz noktada, Rıza Türmen’in halkın karşısına geçip: “Biz de aldatıldık” demesinin
hiçbir anlamı yoktur. Bu ifade ile halk ikinci kez aldatılmak istenmektedir. Öyle bir
dönemden geçiyoruz ki, kimi“Allah” ile kimi de“Biz de aldatıldık” sözleri ile aldatıyor!..
Gerçekte aldatılan sadece halktır ve bunun için ortamı hazırlayanlar ise, “Masada sonuna
kadar oturacağız” diyen Y-CHP ile yeni MHP ‘nin yöneticileridir. Başka bir söyleyişle bizleri
aldatanlar: Kılıçdaroğlu ile Bahçeli‘nin “yurttaşları” ve SOROS’un CHP içerisindeki
askerleridir!..
Zira:

Anayasa Mahkemesi’nin oybirliği ile verdiği karara göre, “Laiklik karşıtı eylemlerin odağı”
olan AKP’nin Genel Başkanı R.T. Erdoğan;

-”Millet isterse tabii ki laiklik elden gidecek”;(3) 3

-“Başkanlık Sistemi” için “Bize Amerikan emperyalizminin tavsiyesi”; ”Demokrasi”
için ise, “Bize göre ancak bir araçtır”(4) 4 diyen bir Başbakandır…

Erdoğan bu ve benzer sözleri ile amacının demokrasi olmadığını birkaç kez açıkça ifade
etmiştir. 11.yılına girdiği iktidarında; Cumhuriyet’le hesaplaşmak için hiçbir fırsatı
kaçırmamıştır. ÖzellikleCumhuriyet Devrimi ile özdeşleşen Atatürk ve İnönü’yü
itibarsızlaştırmak için elinden ne gelmişse yapmıştır. ABD ve AB ile işbirliği yaparak,
Cumhuriyet Rejimi’nin yegane bekçisi olan TSK’nin ulusalcı subaylarını içeri tıkmış, kozmik
odalara kadar girmiştir. Cumhuriyet Devrimi’nin en önemli yasası olanTevhid-i Tedrisat
3
4

http://webarsiv.hurriyet.com.tr/2001/08/21/18523.asp
http://www.odatv.com/n.php?
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Kanunu‘nu ortadan o kaldırmıştır!..

Laikliği benimsemeyen, demokrasiyi araç olarak gören bir zihniyetin, aklında mutlaka başka
bir rejim vardı. “Demokrasi” olmazsa olmazı laiklik olan bir rejimdir. AKP laikliği en baştan
gözden çıkartmakla, demokrasiyi yerleştirmek gibi bir niyetininbulunmadığını belli
etmiştir.Yine 12 Eylül 2010 tarihindeki halkoylaması ile demokrasinin bir diğer olmazsa
olmazı olan “yargı bağımsızlığını” yok ederek,kuvvetler ayrılığı”nı da ortadan
kaldırmıştır… Dolayısıyla AKP’nin demokrasiyi benimsemediği sır değildir!.. Ayrıca bu
zihniyet, demokrasiyi amaç değil “araç” olarak kabul ettiğine göre, hedefinin
“demokrasi”olmadığını anlamak için alim veya kahin olmak da gerekmez!.. AKP, getirmeye
çalıştığı rejimin adını da hiç bir zaman gizlememiştir: “Başkanlık Sistemi”ne geçmek için
koşulların olgunlaşmasını beklemiş, sırası geldiğinde de yeni bir anayasa için çalışmalara
başlamıştır!..
Demek ki, AKP’nin ülkeyi götüreceği yer bellidir ve bunu hiç bir şekilde gizlemiş değillerdir!..

Karşıdevrimciler, açık açık, göstere göstere, hedeflerine kararlı adımlarla yürümüşler ve
yürümektedirler!.. Rejimi değiştirdiklerini de yetkili ağızlardan bir kaç kez açıklamışlardır…
Bunları duymazdan gelmek, söylenenleri abartılı açıklamalar olarak değerlendirmek;
yaklaşmakta olan tehlikeyi küçümsemektir. Şimdi bu durumu, “aldatılmış” olmakla
geçiştirmeyi kimse halka yutturamaz!..
AKP, aldatılmak istemeyen kimseyi aldatamazdı!… Her şeyden önce, bu tespitin dürüstçe
yapılması gerekir…

Baştan beri AKP’nin aklında elbette ki bir rejim vardı: Adım adım ülkeye getirdikleri bu
rejimin; totaliter ve baskıcı faşist bir rejim olduğu son derece açıktır. Adını “Başkanlık
Sistemi” olarak koymuş olmaları, bu gerçeği değiştirmez. Bir daha söylemek gerekirse, AKP
gizli saklı bir şey yapmış değildir!..

AKP kendi yolunda kararlı adımlarla giderken, Y-CHP ne yapmıştır bir de ona bakalım:
-”Laiklik tehlikede değildir”,(5) 5

-”Türbanı ve Kürt sorununu biz çözeriz”,(6) 6

-”Kılıçdaroğlu, ‘Yargıda cemaat yapılanması var’ iddialarının hatırlatılması üzerine net
konuştu: ‘Yargı içinde şöyle böyle kadrolaşma vardır demeyi doğru bulmuyorum”(7) 7
dedi…
-”Darbe hukukundan Türkiye Cumhuriyeti’ni kurtarmak her siyasal partinin,
her siyasetçinin namus görevidir”(8) 8 diyerek,“Silivri Hukuku”nu meşru göstermiştir,
-”Yargı kararlarına saygılıyız” (9) 9diyerek, yine yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı
yönündeki kanıyı boşa çıkartmıştır…
Silivri mahkemelerinde yargılanan milletvekilleri için ise;

-”Yargılanmasınlar demiyoruz. Bunlar için af çıksın demiyoruz” (10) 10 diyerek, “özel
görevli mahkemeleri” bağımsız ve tarafsız mahkemeler gibi göstermiş, böylece Silivri’de
yapılan yargılamaları meşrulaştırarak, yaklaşmakta olan tehlikeyi gizlemiştir!..
Bunları AKP’nin koalisyon ortağı olan bir parti yapamazdı!..

Ayrıca eğitim ve öğretim birliğini ortadan kaldıran, kamuoyunun 4+4+4 olarak bildiği yasaya
da göstermelik muhalefet etmiştir… “Din eğitimine karşı olan yok ki. Elbette
5 http://www.medyafaresi.com/haber/48555/guncel-kilicdaroglundan-ezber-bozan-cikis-laiklik-tehli
6 http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=RadikalDetayV3&ArticleID=1005558&CategoryID=98
7 http://www.zaman.com.tr/newsDetail_getNewsById.action?haberno=1235495
8

http://www.zaman.com.tr/politika

http://haber5.com/guncel/chp-yarginin-kararlarina-saygiliy
10 http://www.chp.org.tr/?p=32762
9
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çocuklarımız din eğitimi de alacak”(11) 11 diyerek, AKP’den daha ileri sözler söyleyip, bir
anlamda yapılanları desteklemiştir!..

Bütün bu rezillikler yetmezmiş gibi, bir de Anayasa Uzlaşma Masası’nda oturarak, yapılmakta
olan anayasa değişikliğine meşruiyet kazandırmıştır!..

Daha da önemlisi, bu gerçekleri halka anlatmak için elindeki kısıtlı zamanı kullanmamış, boş
işlerle uğraşarak harcamıştır!..
Bu şekilde tehlikeyi gizleyerek bizi asıl aldatan; iktidar değil, muhalefet olmuştur!..

Bu noktadan itibaren Y-CHP yönetimi, CHP tabanını temsil niteliğini de kaybetmiştir! Kendi
fikri olmayan, tabanının sesini dinlemeyen ve iktidar tarafından en temel konularda
aldatılabilen “saf” bir ekibin, CHP’yi iktidara getirme şansı yok denecek kadar azdır. Bir
şekilde iktidara gelinse bile, bu saflıkları ile iktidarda kalma şansları bulunmamaktadır!..

İşlerin bu noktaya gelinmesinde, parti yönetiminin saflığı mı yoksa iktidarla yapılan gizli bir
”işbirliği” mı etkili olmuştur? Bu en can yakıcı sorudur. Bunun mutlaka yanıtı bulunmalıdır. Ne
var ki, her iki seçenek de bizim açımızdan kabul edilemez durumdadır!..
Şimdi de düşürüldüğümüz duruma bir göz atalım:

Muhalefet etme aracı olarak, arkamızda Ulusal Kanal‘dan başka televizyon, Aydınlık’tan
başka gazete yok gibidir… Muhalif olan diğer birkaç gazete ise, “karşıdevrim yapılıyor”temel
tespitlerde hataya düşmüş, Y-CHP ile iktidarın değiştirilebileceği propagandasını işleyerek
zaman geçirmişlertir. Y-CHP ise, “Demokrasilerde şöyle olmaz, yok böyle olmaz” şeklinde
özetlenen
ayakları havadaki eleştiriler yapmış, bu da hiç bir işe yaramamıştır. Denebilir ki, muhalefet
havanda su dövmekle, en can alıcı noktaları halkın dikkatinden kaçırtmıştır…

AKP’nin iktidara gelmesi ile devletin radyo ve televizyon kanalları, hükümetin borazanı
haline geldiği açıktır. Dolayısıyla iktidar, yeni Anayasanın kabulü için TBMM’nde yeterli
çoğunluğu sağlayamazsa, müttefikleri ile yoğun bir propaganda kampanyası başlatıp, yeni
Anayasa’yı halkoyundan geçirebilir. Örneğin Erdoğan,“Ergenekon hala bitmedi, bakın hala
“Derin Devlet” Başbakan’ın ofisine bile böcekler yerleştiriyor” diyerek, yeni bir duygu
sömürüsü dalgası ile yine halkı aldatabilir!..

Bir kez daha belirtelim ki, muhalefet halkı aydınlatmak için gerekli zamanı, Anayasa
Uzlaşman sonra muhalefete “makul süre” vererek “rest” çekti. Partiler arasında “uzlaşma
sağlanamazsa ne olur” sorusu üzerine, daha önce kamuoyuna açıkladıkları, eğer burada
uyum sağlayabileceğimiz parti olursa, uzlaşabilecekleri parti ya da partilerle yollarına devam
edeceklerini kaydetti.
Sonuç olarak, Y-CHP temsilcilerinin söylediği gibi AKPkimseyi aldatmış değildir…

AKP’liler ne yapacaklarını ve neleri yapmayacaklarını “kırmızıçizgi” olarak zaten açıkça ilan
etmişlerdi. Onlar kendi yollarında yürüyorlar…

Bizi yolumuzdan şaşırtanlar, bizi aldatanlar; başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, yeni MHP
yönetimi ile Y-CHP yönetimidir!..

Komisyonu masasında oturup, AKP’nin anlattığı masalları dinleyerek geçirmiştir. Kim bilir,
bu noktadan sonra, belki de halkoylamasına bile gerek kalmayacaktır. Hükümet, döneklerin
desteği ile TBMM’nde de ihtiyaç duyduğu oyu alabilir! Örneğin, AKP’nin oylarına; CHP’nin
CHP’li olmayan Cemaat hayranı milletvekilleri, ikinci cumhuriyetçiler, “yetmez ama evet”çiler
ile Atatürk ve İnönü düşmanları eklendi mi istenen sonuç kolayca elde edilebilir. Yetmezse, bu
sonucun üzerine bir de BDP Milletvekilleri ile MHP’nin döneklerinı de koydunuz mu AKP
Anayasa’nın aradığı çoğunluğu fazlası bulur!..

11

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=240689
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Erdoğan yeni Anayasa konusunda partisinin gerçek niyetini açıklamıştır. Muhalefetin bunu
anlamamaktaki ısrarı, kullanılmış olmayı hazmedememekten kaynaklanıyor olabilir… Ama
gerçeği değiştirmez. Erdoğan, Cemil Çiçek’le görüştükten sonra muhalefete “makul süre”
vererek “rest” çekti. Partiler arasında “uzlaşma sağlanamazsa ne olur” sorusu üzerine, daha
önce kamuoyuna açıkladıkları, eğer burada uyum sağlayabileceğimiz parti olursa,
uzlaşabilecekleri parti ya da partilerle yollarına devam edeceklerini kaydetti. Erdoğan,
partisinin “C” planını da ilk kez açıklayarak uzlaşılamaması durumunda, 2006′daki taslağı
tek başlarına Meclis’e getirebileceklerini söyledi.(12) 12 Bu durumdan da açık olarak
anlaşılmaktadır ki, AKP, CHP ile MHP’yi Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda konu mankeni
olarak görmektedir!..
Sonuç olarak, Y-CHP temsilcilerinin söylediği gibi AKPkimseyi aldatmış değildir…

AKP’liler ne yapacaklarını ve neleri yapmayacaklarını “kırmızıçizgi” olarak zaten açıkça ilan
etmişlerdi. Onlar kendi yollarında yürüyorlar…

Bizi yolumuzdan şaşırtanlar, bizi aldatanlar; başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, yeni MHP
yönetimi ile Y-CHP yönetimidir!..
***

12

http://www.dunyabulteni.net/?aType=haber&ArticleID=240689
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MUHALEFET ELİYLE “ILIMLI İSLAM CUMHURİYETİ”NE
DOĞRU!..
Gül’ün “Kuvvetler ayrılığı” konusunda Erdoğan’la ters düşmesi üzerine, sözlerini düzelterek
“Cumhurbaşkanı ile aynı düşünüyoruz” dedi. Yalnız kalan Erdoğan, mecburen kaldığı için
böyle bir düzeltme yaptı, gerçekte düşüncesi değişmiş değil!

Erdoğan, demokrasinin temel direği olan “Kuvvetler ayrılığı” ilkesini içselleştirmiş değil.
Bunu kanıtı: “Galataport satışını yapıyoruz ama yargı bunu engelliyor. Benim Bakanım şube
müdürünü alıyor tayin yapacak. Ve bu tayini siz 11 kez 12 kez durduruyorsunuz” sözleridir.
Başbakan hukuk tanımıyor. Ne istiyorsa olacak. Dolayısıyla idarenin keyfi işlemlerinin de
denetlenmesini istiyor. Verdiği örnek bunu kanıtlıyor.

Mahkeme şube müdürü bir memurun atamasını hukuka aykırı bulmuşsa, buna saygı
gösterilecek ve hukukun gereği yerine getirilecek. Mahkemenin kararını boşa çıkartmak için
çeşitli bahanelerle o memur12 kez tayin edilmeye çalışılmayacak. Başbakan’ın rahatsız olduğu
durum budur. İdarenin keyfi işlemlerine yargının “dur” demesini kabullenemiyor. Erdoğan’ın
bilinçaltındaki düşünce böyledir ve bunu itiraf etmiştir. İstediği sultan olmaktır. Dikta
rejimine olan hevesini “Başkanlık Sistemi” ile tatmin edebileceğini düşündüğü için “Anayasa
Uzlaşma Komisyonu”nu kurarak bu suça muhalefeti de ortak etmek istemiştir.
Nitekim gerçek amacının “demokrasi” olmadığı 12 Eylül Halkoylaması ile kabul edilen ve
yargı erkinin bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıran değişiklikleri “kırmızıçizgi” olarak ileri
sürmesi ve değiştirmeye yanaşmamasıdır. Bu yalın gerçeğe rağmen muhalefet partilerinin
komisyondaki sandalyelere yapışması suç ortaklığından başka hiç bir anlama gelmemektedir.
Komisyon dışında kalmak suretiyle Erdoğan’ın “Başkanlık Sistemi” talebine karşı muhalefeti
örgütleyip, bu talebi engellemek mümkündür. Komisyonda kalarak yapılmak istenen değişikliğe
meşruiyet kazandırılmış olacak ve TBMM‘ndeki görüşmelerde yeterli oy desteği
bulunamazsa bu defa halkoylamasına gidilerek değişiklik gerçekleştirilecektir.

Halkoyuna başvurulduğunda, muhalefetin yeterli iletişim araçları olmadığından halkın
aydınlatması neredeyse imkânsız olacaktır. Kaldı ki, bu defaki değişiklikle birlikte Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nın daha önce çekince konulmuş bulunan maddeleri de Anayasa
maddeleri haline getirileceği için, BDP Anayasa değişikliklerine, bu arada “Başkanlık
sistemi”ne de “evet” diyebilecektir.
Aynı şekilde başta Kılıçdaroğlu olmak üzere, Y-CHP‘nin CHP mirasını reddeden milletvekilleri
445

de söz konusu değişikliklere evet diyerek Mecliste aranması gereken çoğunluğa ulaşamasalar
bile, halkoylamasından kolaylıkla geçebileceklerdir. Görüldüğü gibi bu defa AKP, BDP ve MHP
ile Y-CHP’nin bir kısım milletvekilleri bu değişiklikleri destekleyeceklerini belli etmişlerdir.
Dolayısıyla olası bir halkoylamasında Erdoğan istediği Anayasal değişikliği yaparak
“Başkanlık Sistemi”ne geçişi sağlayacaktır. Olası başkanımız Erdoğan, demokrat ve hukukun
üstünlüğüne inanmış bir lider olmadığı için, rejim kolayca faşizme doğru yönelecektir.

Başbakan’ın istediği rejimde: Örneğin stratejik ve benzeri açılardan yabancılara satışını ülke
çıkarlarına aykırı bularak Galata Limanının satışı engellenemeyecektir. Aynı şekilde (siyasi
düşünceleri veya inancı farklı olduğu için Bakanı tarafından sevilmeyen) işinin ehli bir şube
müdürü, haksız ve keyfi olarak tayin edildiğinde yargı yoluna başvurarak hakkını
arayamayacaktır. Bir gecede 7 bin sağlık memurunun istekleri dışında yapılması karşısında
yargı yoluna başvurup hak aranmasından iktidar rahatsızlık duymaktadır.

Haksızlığa uğrayan memurlara hakkının verilmesine karar veren mahkemeleri Başbakan
istemektedir. Başka bir örnek verelim: Köprülerin ve otoyolların özelleştirilmesine “Başkan”ın
isteği dışında şirketler katılamayacak ve ihale AKP’ye yakın Ülker Grubu’nun bulunduğu
konsorsiyuma 8 yıllık geliri karşılığında verilecek fakat kimse bu ihalenin iptali için dava
açamayacaktır!.. “Başkan”, oğlu Bilal ile Burak arasındaki “eşitsizliği” gidermek için 10.5
milyon Dolara ikinci bir “gemicik” satın alacak ve kimse bu kadar parayı nereden bulduğunu
veya nasıl kazandığını, vergisini verip vermediğini soramayacaktır.

Gerektiğinde yargı yoluna da başvurulamayacaktır!.. Aynı şekilde yabancılara 1.43TL’ye
satılan benzinin Türk vatandaşlarına neden 4.7 TL’ye satıldığını kimse soramayacaktır. Sosyal
medyada dolanan fıkra gibi bir başka örnek verelim: Başbakana en az 500 puanla girilen
OTDÜ‘ye, 8 TOMA, 3600 polisle ve 20 zırhlı araçla girip, gaz ve biber bombaları ile
çocuklarımızı hırpalamanın hesabını, kimse hiç bir organ önünde soramayacaktır. Erdoğan’ın
istediği; şehit kanıyla sulanarak vatan yapılmış bu kutsal toprakların “NATO toprağı”
olarak ilan edilmesinin, topraklarımızın yabancılara satılmasının, TELEKOM gibi stratejik
kurumlarımızın düşmana satılmasının hesabını hiç bir zaman kimsenin soramamasıdır… Başka
bir söyleyişle, Erdoğanların istediği rejimde; Deniz Fenerleri ve halkı soyanlar hiç bir şekilde
yargılanmazlar, hükümete muhalefet edenlerin ise, zindanlara doldurulur. Yargısız infaz
edilirler…
Erdoğanın şikâyetçi olduğu durum, yukarıdaki örnekleri soran, soruşturan ve gerektiğinde
yargılayarak gereğini yapan kurumların varlığıdır. Bunun adı “Kuvvetler ayrılığı”dır. Ne yazık
ki, böyle keyfi bir rejimin (faşizmin) gerçekleşmesi için yapılacak olan anayasa değişikliğine, en
büyük katkı, masada oturan muhalefet tarafından verilmektedir…
Bir kez daha vurgulamak gerekir ki, muhalefetin suç ortaklığı, bu gerçeklerin zamanında
halka anlatılmaması ve anlatacak olan aydınlara zaman kaybettirmeklegerçekleşmektedir.
TBMM’nde zaten bir şey yapamayacakları bellidir!.. Bu durum baş sorumluları Kılıçdaroğlu ile
Bahçeli olacaktır…

Yeni rejimin her ne kadar adı “Başkanlık Sistemi” olara konulmuşsa da gerçekte Büyük
Ortadoğu Projesi kapsamında Türkiye için öngörülen rejim “Ilımlı İslam Cumhuriyeti”dir, açık
bir faşizmdir!.. Anlaşılmaktadır ki, bu yeni rejim içerisinde Y-CHP ile yeni MHP “muhalefet”
görevi yapmayı kabul etmişlerdir. O bakımdan geçiş süresinde muhalefet yapar gibi
yapmaktadırlar. Başka bir söyleyişle, iş işten geçtikten sonra, yapılanlara muhalefet etmek;
gerçek muhalefet yapacak olanların ayrı bir merkezde örgütlenmesini engellemek anlamına
geliyor.
***
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CHP’NİN “SEYİT RIZA” KOLLARI!..
CHP’de slogan tartışması derinleşirken, bir tek Kemalizm karşıtı Mümtazer Türköne’den,
Parti Meclisi Üyesi Umut Akdoğan’a destek geldi. Türköne: “Mustafa Kemal’in askeri’ olmak
payesi ile ‘Aponun militanı’ olmak arasında ulusalcı tonlama arasında ne fark var?” dedi!..

Umut, Kemal Kılıçdaroğlu’nun canı ciğeri; CHP’nin Kurultaydan sonraki en yetkili organı olan
Parti Meclisi’nin en genç üyesi. 34. Olağan Kurultay’ın gözdesi, partideki TESEV grubunun
vazgeçilmezi! Son kurultayda Kılıçdaroğlu’ üç listesinde de adı vardı.(1) 1 Parti kayıtlarına
göre, “hukukçu”ymuş ama baroda kaydına rastlanmıyor. Mizah tutkunu olduğunu söylüyor, bir
tek esprisi var o da yeni bulduğu “yurttaşlık” sloganı! Yurttaş Umut askerliğe şiddetle karşı!
Yenimahalle İlçesinin 9. Olağan Kongresi’nde konuşmacıydı. O nutkunda birikimine uygun bir
de vurgu yapmıştı: ”İhtiyaç olan tek unsur ‘sol’dur…” veciz sözünden sonra “Sermayenin
içerisinden geliyorum” (2) 2 diyerek kendini tarif etti. Parti büyüklerinden çok da alkış aldı.
Sözlerine inanırsak, sanki sermayenin CHP içindeki temsilcisi gibi! “Sermaye”nin içimizdeki
bu temsilcisi; ne iş yapar, nasıl geçinir, partililere sordum bilen çıkmadı. Parti Meclisi
üyeleri için harcırah ödeniyor mu onu da bilmem. Ödeniyorsa bile bu delikanlıya yeterli
olduğunu sanmıyorum. Zira her tarafa o koşturuyor, her işin içinde var! Acaba parti
bütçesinden verilen “danışmanlık ücretleri”; mesleğini icra edemeyen böyle verimli
arkadaşların geçimini sağlamaya yeter mi?… Malum bizimkilerin gemicikleri yok! Genel
Başkan danışmanların ücretlerinde iyileştirme yapmayı düşünüyordur herhalde!…
Umut’un bir “twitter” hesabı var; şu ana kadar 3569 “tweet” atmış. Hepsi de yüzeysel ve
içeriksiz tabi, çürük dişin kovuğunu bile doldurmazlar!.. “Asker mevcudu korur, yurttaş
ülkesini bir adım daha ileri götürür” sözü, onların en iyisi… Sloganından ötürü kendini
bir tek kutlayan Tufan Türenç’tir. Onu da bilmenizi isterim!..

Bizim “dahi” çocuk, Tunceli il derneği ve vakfının toplantılarında; hep başköşeye oturtulur.
Hemşerilerine göre, Tunceli’nin gurur kaynağı. Umut, Gürsel Erol, Emre Doğan ve Mehmet
Perçin gibi Kılıçdaroğlu’nun prenslerinden… Hepsi de Hüseyin benzeri elemanlar, gelecek
için “umut” vaat ediyor!… Umut da arkadaşları gibi Dersim Spor taraftarı. (3) 3 Dersim Spor’un
sporla bir ilgisi yok!.. İşi gücü Hüseyin Aygün’ün saçma sapan fikirlerini yaymak. Atatürk’ü ve
İnönü’yü itibarsızlaştırmak için çorbada onun da karınca kararınca tuzu var. Umut’u tepelere
kadar tırmandıran biricik “amcası” Kemal Kılıçdaroğlu’dur, bunu bir yere not edin. Yukarıdaki
fotoğrafa bakar mısınız, birbirilerine nasıl da yakışıyorlar. Sanırsınız baba-oğul. Bu karede
http://www.bursaport.com/haber/politika/ulusal-politika/chpde-herkesin-bir-listesi-var-24955.html
http://www.youtube.com/watch?v=mP9UPC_uFKk
3 http://www.facebook.com/dersimspor1
1
2
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ne kadar da mutlular, değil mi? Tüh tüh tüh tüh, 40 bin kere maşallah! Biri çıkıp; bunlardan
biri CHP’nin genel

başkanıdır, diğeri 25 yaşındaki parti meclisi üyesi dese, vallahi kimse inanmaz!.. O kadar da
kolay mı ele verir bir fotoğraf insanı!..

“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” demek, faşizme ve emperyalizme karşı, Atatürk ve
arkadaşlarının yaptığı gibi; göze göz, dişe diş savaşmayı göze almaktır. 74 milyon Türk halkına
söz vermektir ve “Türk’üm” demekten utanmamaktır! Yemin tazelemektir bir bakıma.
Demek ki, siz “yurttaş” olup, sürekli genel merkezde oturacaksınız öyle mi? Yakışır size ne
diyeyim!.. Seçiminizi böyle yaptınız anlaşılan… Bizim o taraflarda; “Oynamayacak gelin, yerim
dar der” diye bir söz var. Sizinki de o misal. “Askerlik” ve “savaş” söz konusu olunca, hep o gelin
rolünü oynuyorsunuz!..

Mustafa Kemal’in askerlerini görmek istiyorsanız eğer, Köy Enstitüleri’nden mezun olup,
kendi yaptıkları tahta bavullarla, Anadolu’nun dört bir yanına karıncalar gibi dağılan
öğretmenlere bakın!.. (4) 4 Sanırım sizin kafanızda asker profili olarak hala yeniçerilerin resmi
var!..

Hatırlarsınız bir ara Kemal Amcanız, Bekir Coşkun’a çizmelerini giyme sözü vermişti. Baktı
ki, çizme giydikten sonra; boyuna dürbün takmak var, arkasından atı eyerleyeceksin, sonra
koynuna vatan haritası yerleştireceksin, ancak ondan sonra ata “deh” diyeceksin. Zor geldi
zahîr, yemedi. Hazret, bir daha da çizmeleri ağzına alamadı… Umut ise, postallarını zaten
1923’te çıkartmıştı! Sahi büyük dedesi o yıllarda ne ederdi, doğrusu çok merak ederim. Anlatsa
da öğrensek bari…

O taraftan bakınca, geriye bir tek kendi durumlarına uygun bir slogan bulmak kalıyor. Çok
şükür, Umut çift sarılı olarak onu da yumurtladı sonunda. Umut son demecinde, “Yurttaşlık
kimliğine sahip çıkmalıyız” demiş!(5) 5 Delikanlı CHP’lilerin, kendisi gibi kimlik sorunu
olduğunu sanıyor… Aynı gün “Atatürk yaşasaydı bu sloganı onaylardı” diyerek, buluşuna
bir de dokunulmazlık sağlayıp, son noktayı koymuş! Bu düşüncesinde de oldukça ısrarlı
delikanlı. Konuşmalarına bakılırsa, sanki Mustafa Kemal’i ondan iyi tanıyan yok!.. Bu yüzden
olacak, mal bulmuş mağribi gibi, kanaldan kanala koşarak, buluşunu anlatıyor…
Anımsarsınız, “amcası” Kemal de, ”Turbanı biz çözeriz” buluşunun mucididir. Çözdü de
hazret!.. Bu veciz sözünün üzerinden bir sene geçmedi, sayesinde dizilere bile turbanı
giydirdiler!.. Umut’un sloganın da aynı akıbeti paylaşacağına eminim!..

Konuyu fazla dağıttık galiba, sadede gelelim. Bugünkü konumuz Umut’un buluşunu
değerlendirmekti. Umut, CHP’nin Gençlik Kolları’ndan gelmenin övünülecek bir şey olduğunu
sanıyor. Sermaye olarak öne sürdüğü, daha önce Gençlik Kolları’nda değişik görevlerde
bulunmuş olmasıdır. Sanki başka gençlere kapılar açıktı da onlar, bu görevleri yapmadılar.
Abisi Zeki Alçın da Gençlik Kolları’ndan geliyor, sorsun bakalım ne kadar sermayesi kalmış?..
Yurtseverler Silivri’de iken o aynı gün suç ortakları ile birlikte “Dergahlarımız Geri Verilsin”
sözlerinin önünde vitrin süslüyordu!..
Siz Ey Dersimli Kemal’in Prensleri;

Bilesiniz ki, CHP Gençlik Kollarının asıl üyeleri; Çanakkale Savaşı’na katılan 50 İstanbul
Sultanisi öğrencisi, 100 Tıbbiyeli ve Dar-ül Funun öğrencileri ve onların takipçileridir!.. Hepsi
de (SOROS’un değil), Mustafa Kemal’in askerleridir!..
Mustafa Kemal’in askeri olmayan biri emperyalizmin uşağı sayılır!.. Uşaklık bize göre değildir!..

Atatürk’ün askerleri, CHP Gençlik Kolları’na alınmayınca, kısa süre içerisinde doğal olarak
Gençlik Kolları da “Seyit Rıza’nın CHP Kolları” haline dönüşmüştür! CHP’nin Tunceli il
4
5

www.egitimsenkars.org/news_index.php?

http://www.chp.org.tr/?p=97693
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derneğine dönüştüğü gibi!..
Bunu da yazın bir tarafa, sırası geldiğinde delil olarak kullanırsınız!..

Dünyanın en kalabalık barosu olan İstanbul Barosu’nun Başkanı Doç. Dr. Ümit Kocasakal’ın,
“Ülkemiz gizli işgal altındadır” diye diye, dilinde tüy bitti. Yurtsever aydınlar, gazeteciler
ve
subayların çoğu aynı görüşü paylaşıyorlar. Zifiri karanlık zindanlarda övündükleri tek şey
var: Mustafa Kemal’in askeri olmak!..

Çağımızda emperyalistler, işgal edeceği ülkelere, artık kendi askerlerini göndermiyorlar.
Kendileri ile işbirliği yapacak “yurttaş”ları bulup destekliyor ve iktidara getiriyorlar. Sonra
yine o ülkenin kendi askerlerine, ülkelerini işgal ettiriyorlar!..

Bu taraftan bakınca, ahval ve şerait 1919’dan önceki Anadolu’dan çok daha kötü görünüyor.
Başta ABDolmak üzere, düşmanlarımız Lozan’ı tanımıyor. Duvarlara Sevr Haritasını asmışlar.
Büyük Ortadoğu Projesi’ni gösteren haritaları da aynı amaçla çizilmiştir. Özetle söylemek
gerekirse; İkinci Kurtuluş Savaşı yapılmadan, kurtuluşumuz ufukta gözükmüyor. Hiç
kuşku yok ki, İkinci Kurtuluş Savaşı’nı yürütecek olanlar, Mustafa Kemal’in Askerleri’nden
başkaları olamaz!.. Dedeleri askerlikten kaçanlar, korkaklar ve kendi kabuğunun içerisinde,
zavallı bir midye gibi yaşayanların, bu savaşta yeri yoktur ve olamaz da… Öyleler, elbette
kendileri için mazeret tadında, yeni sloganlar üretecekler!.. Acımasız bir savaşı; “barış” gibi
gösterip, sade “yurttaşlık” numaraları ile yine sıvışacaklar!.. Ne var ki, Türk halkının direnme
gücünü kırmayı amaçlayan bu söylemlerin mucitleri ile onları arkalarından itenlere; er geç bu
yaptıklarının hesabı sorulacaktır!..
Bre gafiller! ..

Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgelerinde 30 yıldır süren savaştan da mı haberdar
değilsiniz? 40 binden fazla yurttaşımızın öldüğü o olaylar, barış içerisinde mi yaşanmıştır?
Ya Güney sınırlarımıza dikilen “patriotlar” neyin nesidir? Malatya-Kürecik’teki füze kalkanı
şehit kanlarıyla sulanmış o güzelim topraklara ne için yerleştirilmiştir? Duymadınız mı, bu
kutsal topraklar için “NATO toprağı” deniliyor artık?…
Bütün bu çıplak gerçeklere rağmen, her şeyi güllük gülistanlık gösterip, sade bir “yurttaş”
kimliğine bürünmek, Allah aşkına söyleyin kimin işine yarar?.. Siz kimin tarafındasınız?..

Anlaşıldığına göre Y-CHP yönetimi, Türk halkı gibi savaş şartlarında değil, sırça köşklerinde
“Lale Devri”ni yaşamaktadır… Aydınlar, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları konuşacak,
haksızlıklara karşı gelecekler ve gerektiğinde bedel ödeyecekler. Siz ceylan derisinden
yapılma koltuklarınıza gömülüp, onlardan “bedel ödemelerini” isteyeceksiniz ama sizin kılınız
bile kıpırdamayacak. Var mı öyle 3 köfte 5 kuruşa? Muhalefet olarak, bu eylemleri örgütlemek,
yapmak ve yapacak olanlara önderlik yapmak göreviniz değil mi? Neden talip oldunuz
Mustafa Kemal’in koltuğuna? Yoksa yüreğiniz yetmiyor mu öne geçmeye? Bu kavgada
başımızda durup, sadece “slogan” mı üreteceksiniz?..

Merak etmeyin, Türk halkı içerisinde bulunduğu durumdan kurtuluşu gösterecek doğru yolu
da bulacaktır. Bize slogan lazım değil. “Dağ Başını Duman Almış” marşı ile doğru bildiğimiz
yolda yürümeyi biliriz!…

Sahi bir yere gitmeden önce, bir de şu soruya bir cevap verseydiniz: Hangi özellikleriniz
nedeniyle CHP’nin Kurultay’ında başımıza seçildiniz? İster misiniz, şimdi size oy veren bu
ellerimi kırayım!..

Yanıtlarınızı gençlerle paylaşacağım, ona göre, bundan böyle düşünerek konuşun!..
***
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MEHMETÇİK TGB’LİDİR, TGB DE MEHMETÇİKTİR!..
Doğrusu beş buçuk yıl beklemeye değdi! Beklendiği gibi sonunda Silivri’den adil bir karar
çıktı! Yurtseverler, 13 Aralık 2012 günü Silivri zindanının duvarlarına kadar dayandı. “Mustafa
Kemal’in askerleriyiz” ve “Faşizme karşı omuz omuza” sloganlarını biraz daha atsalardı,
kampusun duvarları hükümetin eline gelebilirdi. Gençliğin önderi, ak saçlı gençlerin komutanı
İlker Yücel her zamanki gibi sağduyulu davrandı. Çıkan arbedede yere düşen bir Mehmetçiği
kaldırıp, yeniden görev yerinde, karşımıza dikti. Ne yaptığını soran arkadaşına:”Mehmetçik
vatan görevini yaptığına inanıyor, biz de aynı şeyi yapmıyor muyuz? O da bizim kardeşimizdir,
terhis olduğu gün bizimledir” demişti!.. İlker komutan, o gün çiğnesin diye ayaklarının önüne
atılan Yunan bayrağını, yerden kaldırtan Mustafa Kemal gibiydi!.. Türk halkının gözünde
büyüdükçe büyüyordu… 13 Aralık günü, Mehmetçik TGB‘li olmuştu, TGB zaten Mehmetçiklerle
doluydu. İlker Başkan, bekçi kulübesinin üstünde; Kocatepe’de durur gibi kararlı ve
cesaretli duruyordu. Anneleri yaşındaki kadınlara cop sallayan bir kaç densize; “Sakın ha!”
diyerek parmağını sallaması, gözümün önünden hiç gitmiyor!..
TGB üniformalı gençlerden biri; ”Amca!” diyerek söze başladı: “Tepeden tırnağa tecrübe ile
donanmış bu amcalar ve teyzeler engel olmazsa eğer; 8 dakika içerisinde, duruşma salonuna
girebilir ve son kararıTürk Milleti Adına BERAAT olarak açıklayabiliriz” dedi!.. İşte 13 Aralık
2012′nin önemi buradan geliyor. Türk gençliği artık birbirinden kopuk değil, geçmişin
birikimi ve

deneyimi ile harmanlanmıştır. O nedenle hata da yapmıyorlar. TGB’nin başarısı bence bu alçak
gönüllüğünde ve efendiliklerinde yatıyor!..

Benden de kocaman bir de aferin size çocuklar!.. Bu yaşta yine gözümüzü ıslattınız. Zaferiniz
kutlu, gazanız mübarek olsun! And olsun ki, sizler önümüzde yürüdükçe, daha ne Silivrilere
koşacağız!..

Gördüğünüz gibi 3200 yılda okunacak dava evrakı yetmemiş özel mahkemeye. Özel yetkili
savcılar,yetkileri bittiği halde, yeni bir iddianame hazırlayıp, 13 Aralık gününe yetiştirdiler. Ne
ilginç değil mi? Yetkileri kaldırılan “özel yetkili savcılık”ların yerini, TBMM’nde kurulan
“Darbeleri Araştırma Komisyonu” almış! Mahkeme, şimdi de bu komisyonun bir kaç hafta
önce hazırladığı raporları istemektedir. Böyle bir tutum, Ortaçağ engizisyonunda bile
görülmemiştir. Bu durum açıktan kanuna karşı hiledir. Soruşturma yetkisi kalmamış
savcılıkların (olmayan) işi, TBMM’nde kurulan komisyonlara yaptırılmaktadır. Aslında
mahkeme de özel yetkili savcılıkla aynı duruma düşmüştür. Onun da görevi, yasa çıktığı
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gün bitmiştir. Sadece elindeki davalara bakacaktı. Bu mahkemeler, birleştirme yoluyla dahi
gelse, yeni davalara bakamazlar. Birleştirme kararı da kanuna karşı yapılmış açık bir hiledir!..
Savcılığın esas hakkındaki mütalaayı okuyacağı gün, mahkeme ne yapmıştır?

Bu sorunun yanıtı esaslı bir başka kanıttır. Baktılar ki, Türk halkı davayı sahiplenmiştir,
Atatürk’ün askerleri, devrimciler karınca sürüsü gibi Silivri’ye doğru akmaya başlamıştır,
onlar da tembel taşeronlar gibi iş programlarını değiştirdiler!.. Tutumunu dışarıdaki
olaylara göre belirleyen bir mahkemeye “bağımsız ve tarafsız” mahkeme denebilir mi?
Mahkeme o gün verdiği birleştirme kararı ile 3200 yıla, sadece bir kaç yıl daha eklemiştir!.. 5
terebayt boyutlarındaki dava hacmi, 250 milyon sayfayı aşmaktadır. Sadece 21 iddianamenin
sayfa sayısı 17 bindir. Aslında Silivri’deki bu 17 bin sayfa iddianame ile Türk milletinin
iradesi tutsak edilmiştir… Evet aynen böyle olmuştur. İçeride tutuklu iken, milletvekili adayı
gösterilip seçilen milletvekillerimiz vardır. Onları seçen, bu milletin özgür iradesidir. Ve kim ne
derse desin, bu irade onların tutukluluğuna rağmen oluşmuştur. Milletin bu açık iradesine
rağmen, milletvekillerini tahliye etmemek, millet iradesine doğrudan karşı gelmek ve o
iradeyi tutsak etmektir. Doğal olarak millet, 13 Aralık günü bu hukuksuzluğa isyan etmiştir!..
Yukarıdaki çarpıcı verilere rağmen, “Davanın sonunu beklemek lazım”, “Hukuk çözer”,
“Yargıya saygılıyız”, “Bu işin bir de Yargıtay’ı var”, “Biz yargılanmasınlar demiyoruz
ki..” gibi sözleri söyleyenler; asrın bu en büyük tertibi içinde rol üstlenmişlerdir!.. Daha
fazlasını söylemeye dilim varmıyor!..

Böylesine iddialı sözler söylemeden önce, ortada “yargının çözebileceği” bir davanın
olmadığını
ortaya koymamız gerekir!..

Bir kere bizdeki “özel görevli mahkemeler”e mahkeme denemez. Demek ki, ortada çağdaş
anlamıyla bir “mahkeme” den söz edemeyiz. Bu düşüncemin birinci kanıtı şudur: Eğer
Silivri’dekiler mahkeme sayılsaydı, iktidar tarafından kaldırılmazlardı. İkinci kanıt: Hukuken
kaldırılan veya kaldırılması zorunlu görülen bu “mahkeme”lerin, son kararı vermesine olanak
tanınmazdı. Çünkü verecekleri hüküm, daha baştan meşruiyetini kaybetmiştir. Alın size bir
kanıt daha: Bildiğiniz gibi, bir önceki ara karara göre, esas hakkında mütalaasını vermesi için
dosya iddia makamına tevdi edilmişti. O gün beklenen; iddia makamının, esas hakkındaki
mütalaasını okumasıydı…
Türk milleti adına karar vermeye yetkili olan bir mahkeme, halk kapıya dayandı diye, geri
adım atmaz! Bağımsız ve tarafsız mahkemeler, hiç bir baskıya boyun eğmeden, yargılamaya
devam ederler. Salt bu tutarsızlık bile, mahkemenin “Türk Milleti adına” karar verme yetkisi
bulunmadığını kabul etmesi anlamına gelir!..
Öte yandan; mahkeme dediğin “bağımsız” ve “tarafsız” ise mahkeme sayılır. Bu nedenle,
insanım diyen biri, Silivri’deki “Özel görevli Mahkemeler” için bu iki sıfatı kullanamaz!.. Daha
da önemlisi; “bağımsız ve tarafsız” mahkemelerde, “masumiyet karinesi” esas alınır: Suçlu
olduğu kanıtlanana kadar, herkes masum sayılır. Kaçma ve delilleri karartma ihtimali
olmayan sanıklar tutuklu yargılanmazlar. Yurt dışında iken, hakkında soruşturma başlatıldığını
öğrenip, mahkemeye gelenler ise, “kaçma ihtimali” vardır gerekçesi ile tutuklanmazlar!

Türk halkının zekasıyla bu şekilde alay etmek kimsenin hakkı değildir! “Silivri hukuku” ile en
temel hukuk ilkeleri sürekli ihlal edilmiştir. Tutuklamalar infaza dönüştürülmüştür. Bu
mahkemelerde, bugün itibariyle söylersek; beraat eden bir sanıkla, 5 buçuk yıl hapis
cezasına mahkum olan arasında, hiçbir fark kalmamıştır. Suçlu bulunan da masum olan da
aynı cezaya çarptırılmış ve cezaları peşinen infaz edilmiştir!.. “Silivri Hukuku”nun hukuk,
“özel görevli mahkeme”lerin mahkeme olmadığını kanıtlamak için bu örnekleri çok daha
çoğaltabilirim!..

Hiç bitmeyecekmiş gibi giderek genişletilen bu dava, şimdi ne oldu da hızla bitirilmek
istenmektedir?
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Bu soruya yanıt vermeden önce, dışarıda hemen yanı başımızda neler olduğunu bilmemiz
gerekiyor. Şu ana kadar, Esat rejiminin yanında yerini alan PKK’nın Suriye’deki uzantısı
PYD, Suriye Ulusal Koalisyonu’na (SUKO) katılma kararı almıştır. Bu kadar kısa süre
içerisinde, emperyalizmin paralı askeri haline geleceği beklenmeyen PYD’nin, bu ani dönüşü,
Büyük Ortadoğu Projesi’nin uygulayıcılarına ek görevler yüklemiştir. Görünüşe bakılırsa,
Kuzey Irak’taki Kürt yönetiminden sonra, Suriye’de de benzer bir oluşumun tanınacağı
anlaşılmaktadır. Hiç kuşku yok ki, ondan sonra, sıra Türkiye’ye gelecektir. Patriotlar zaten bu
nedenle sınırlarımıza yerleştirilmektedir. Günü geldiğinde hem bize, hem de İran’a karşı
kullanılacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Türkiye’de dağınık halde ve her bölgede
yaşayan Kürtleri kontrol edebilmek öyle kolay bir iş değildir. Bunun için BDP yeterli
görülmemiştir. Diğer kontrollü Kürt gruplarının ise, bu işi başarabilmesi beklenmiyor. Bu
nedenlerle, KCK’nın açlık eyleminde, son sınavını vererek, Kürtlerin tartışmasız lideri olduğunu
kanıtlayan Öcalan’ın, bir an önce özgürlüğüne kavuşturulması gerekiyor. Kürtleri, ancak o
toparlayıp geçmişte olduğu gibi sopayla hizaya sokabilir. Zaten yıllardır kendisine bir ada
tahsis edilerek, beslenmesinin nedeni de budur. O da şimdi görevini yapıp, efendilerine can
borcunu ödeyecek! Lakin, bunun için genel af çıkartılması da lazım!
Genel af çıkartılması için, önce kamunun adalet duygusunun iyice kanatılması gerekir. Ancak o
zaman hükümet, bu kanayan yarayı “genel af” ile tımar edebilir!.. Herkes kabul etmektedir
ki, kamunun adalet duygusu “Silivri Hukuku” ile ağır bir şekilde yaralamıştır. Özellikle de bu
dönemde, TSK‘nin PKK ile savaşan komuta kademesine yapılanlar, unutulacak gibi değildir!..
Bütün hukuk kurallarını çiğneyerek, yurtsever komutanları, milletvekillerini ve aydınları
onlarca yıl hapis cezasına çarptırmakla, istenilen o uygun ortam zaten hazırlanmıştır.
Üstelik sanıklara savunma hakkı verilmeden en ağır cezalar verilmiştir ve verilecektir!..

Sonrası isyandır elbette. Hemen arkasından genel af ile durum kurtarılacaktır!.. Yalnız burada
bir incelik daha vardır: “AKP bebek katilini af etti” demesinler diye, yasa önce
Öcalan’ın yararlanamayacağı şekilde çıkartılacaktır. Sonrası kolay, Anayasa Mahkemesi’ne
bir başvuru ile yasa iptal edilip, genelleştirilecektir!..
Yüksek mahkeme kararıdır bu, kim ne diyebilir ki?!

Çok kısa süre sonra Abdullah dışarıdadır ve gittiği yerlerde “halk kahramanı” muamelesi
görecektir!..
Bu senaryonun devamını da görür gibiyim ama onu burada anlatmayacağım!..

***
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CUMHURİYET (AŞURE) PARTİSİ ve BİR TÜRKİYE KLASİĞİ!..

Birkaç gün önce bir dostum, Y-CHP’ye karşı çok acımasız ve sert eleştiriler yaptığım için sitemini
iletti. Yakın arkadaşlarım arasında bu tür eleştirilerin AKP’ye yarayacağını söyleyenler bile var!..

O halde onlar için bir kez daha söylüyorum: Kendinizi bir savaşta düşünün çocuklar. Öyleyiz de
zaten. Başınızdaki komutan, verdiği komutlarla düşmanın zafer kazanmasını yani bizim
sonumuzu hazırlıyorsa ne yapabiliriz? Komutanın emirlerini yerine getirmek; ülkemize,
halkımıza ve inançlarımıza ihanet etmek olmaz mı? Kılıçdaroğlu, son günlerde bana düşmanla
gizli bir işbirliği yapan komutan gibi görünüyor! Savaşma gücümüzü kırıp, bizi topyekün
düşmanın askeri haline getirmek için elinden ne geliyorsa yapıyor. Hal böyle olunca, ben öyle bir
komutanın emirlerini yerine getiremem! Ya kendime yeni bir komutan ararım, ya da emir ve
komutayı üzerime alırım!.. Benim Atatürk’ün Gençliğe Söylevi ile Bursa Nutku’ndan öğrendiğim
böyledir!..
Karşıdevrimi durdurabilecek veya tersine çevirebilecek en önemli siyasal güç olan CHP, tam
tersini yapıyorsa; bize düşen birinci ödev: Bu gerçekleri yüksek sesle haykırıp, tabanı
uyandırmak olmalıdır. CHP’yi işgal ederek, ele geçirenlerden partimizi geri almadıkça,
muhalefetin başarıya ulaşıp, iktidar olması imkansızdır!..
Yandaş köşe yazarlarından Engin Ardıç, Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir seyahatinde
söylediği: ”CHP‘yi iktidar yapmak gibi bir hedefimiz yok“ (1) 1 sözlerini ağzına pelesenk
yapmış. Bir diğer yandaş yazar Ahmet Kekeç ise, aklınca bu sözlerin “iktidar hırsım yok”
anlamında kullanıldığını söyleyerek, Kemal Bey’in ağzından kaçtığı belli olan bu sözleri,
gündemde tutarak CHP’yi vurmak istemişti!.. Yemedik tabi… Benim gibi düşünen çoğunluk pek
ilgilenmedi bu sözlerle!..
Ne var ki, Cumhurbaşkanlığı için CHP’nin bir adayları olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, “Hem
Gül hem Erdoğan aday olursa, kime destek verirsiniz? Gül’e destek verir misiniz?” sorusuna
“Bakarız, niçin olmasın” yanıtını vererek, (2) 2 en fahiş siyasi hatayı yapmıştır. Böylece
yukarıdaki sözlerinin “ağzından kaçmamış” olduğu, bilinç altında saklanmış düşüncesi olduğunu
kanıtlamıştır. Erdoğan ve Gül AKP’nin adaylarıdır be adam! Son genel seçim sonuçlarına göre,
AKP’nin oy oranı yüzde 49 değil miydi? CHP oyların yüzde 26′sını almıştı. Erdoğan ve Gül’ün ikisi
de aday olursa, CHP’nin göstereceği adayın şansı oldukça yükselecektir. Hatta bir tek böyle bir
1
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durumda, CHP’nin Cumhurbaşkanlığını kazanma şansı vardır. Kemal Bey daha baştan CHP’nin
adayı olmadığını ilan ederek, olası aday adaylarının da cesaretini kırmış ve Cumhurbaşkanlığını
altın tepsi içerisinde AKP’ye sunmuştur!..
Bu kadarına da “pes” !..

Yakışıyor mu sana Kemal Bey?.. Ne demek CHP’nin adayı yoktur… Doğruyu söylemek gerekirse
CHP’nin bir lideri ve genel başkanı yoktur!.. Söyleyeceksen bu gerçeği söyle. Bir şey yapacaksan,
bu gerçeğe göre gereğini yap!.. İstifa et, çekil git başımızdan!.. CHP tabelası ile seçime girse bile,
bu durumdan daha kötü olamaz!..
Gerçekten de Kılıçdaroğlu’nun, CHP’yi iktidar yapmak gibi bir hedefi yokmuş!. Engin Ardıç’la
Kekeç’e boşuna yere sövmüşüz!..

Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği “Türkiye’nin Demokratik Dönüşümü” panelinin
açılış konuşmasını yapan Beşir Atalay, devrimleri yeni CHP sayesinde yaptıklarını itiraf
etmiştir…
“22. dönem AKP ve CHP grup olarak, bağımsızlar vardı bir miktar; ikisi de Parlamento’ya yeni
girmişti. Bir önceki dönem CHP de Parlamento’da yoktu, AKP de ve yepyeni bir parlamento. O
atmosferi biz iyi değerlendirdik. Şöyle bakıyorum, en verimli dönem oldu o dönem, o hızlı
reformlar daha kolay gerçekleştirildi.”(3) 3 diyerek Y-CHP’nin karşı devrimdeki rolünü açıkladı!..
Bundan böyle mızrağı çuvala sığdırmanız oldukça zorlaştı Kemal Bey!.. Haydi onurlu bir şekilde
istifa edip, kurtulun bu işkenceden!..

Y-CHP’nin AB‘ne karşı tutumunun olumlu olduğu, AB’ye girmek için can attığı biliniyor.
Denebilirki, Kılıçdaroğlu AKP’nin AB sürecini yavaşlatmasından şikayetçidir. Kılıçdaroğlu değil
miydi Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun CHP’li üyelerine, “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik
Şartı”nın ruhunu yeni anayasaya yansıtma talimatını veren? Genel af konusunu ilk dillendiren
de ne yazık ki yine bizimkiydi. Hazret, bu aralar anadilde savunma “anadilde
eğitim” konusunda bile, PKK’dan önde gidiyor. Kemal Bey için tek sorun, “halkın hazır
olmamasıdır” sadece. “Anaların gözyaşı dinecekse, herkesle görüşülebilir” diyerek, İmralı’ya
selam duran da odur!..
Kıçıdaroğlu’nun içine girmek için balıklama daldığı AB Parlamentosu’nda 9. Uluslararası Kürt
Konferansı yapılmış. Alınan kararlar ibretlik fakat Kılıçdaroğlu ile paralel: AB, Öcalan’ın
İmralı’dan çıkartılmasını istiyor. Ancak o zaman eşit koşullar altında görüşmeler
yürütülebilirmiş. Anlayacağınız, PKK ile Türkiye Cumhuriyeti AB’ye göre “eşit” kabul ediliyor.
Belli ki, AB de Kılıçdaroğlu gibi Oslo’da başlatılan görüşmelerin kesintisiz olarak
sürdürülmesinden
yana.
O
toplantı
sonunda,
PKK’nın
terör
örgütleri
listesinden çıkartılması için bütün devletlere bir de çağrı yapılmış! Yerinden yönetimlerin
güçlendirilmesi de unutulmamış tabi. Başka bir deyişle; Kılıçdaroğlu’nun daha önce çekince
konulan maddelerin tümünü imzalayacağız dediği ve ruhunun yeni anayasaya yansıtılması
görevini komisyon üyelerine verdiği “Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı” da yerel
yönetimlerin güçlendirilmesini öngörüyordu. Yani bizimki bu konuda da AB’den önde gidiyor!..
Ayrıca AB’nin PKK ile yapılacak olan görüşmelere resmi olarak destek vermesi de karara
bağlanmış!..
Bu durum karşısında, Y-CHP’nin tutumu ne olacak sorusunu sormak bile gereksizdir. Y-CHP,
tutumunu değişik zamanlarda “Biz ancak memnuniyet duyarız” şeklinde açıklamıştır!..
İktidara bu kadar destek verdikten sonra, Y-CHP için koalisyonun gizli ortağıdır demek pek de
yanlış sayılmaz!..
Kemal Bey, Cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah Gül’e oy vermemiz gerektiğine da karar
vermiştir!.. O istedikten sonra vereceğiz her halde!?.. Parti disiplini öyle diyor! Şu geldiğimiz
noktaya bakar mısınız? Seyit Rıza eşkıyasının hayranı, feodal kafalı bir çapsız adam, 63 arkadaşı
ile birlikte Atatürk’ün partisini ele geçiriyor ve emperyalizmin hizmetine sokuyor! Yetmezmiş
gibi bir de Atatürkçülere diyor ki: Adayımız yok Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlarından birine
oy vereceksiniz!..
3
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Peki, bu olup bitenler karşısında o koca CHP’nin örgütü ne yapıyor?..

CHP Örgütü Kızılay’da ve Cumhuriyet’in ilan edildiği Ulus Meydanı’nda “Aşure Partisi”
düzenliyor!.. Kuvayi milliyecilerin Cumhuriyet Halk Partisi, Kılıçdaroğlu’nun başkanlığında
“Cumhuriyet (Aşure) Partisi”ne dönüştürülmüştür!.. “Laiklik tehlikededir diyemem”(4) 4 diyen
de aynı kafalar değil miydi? “Yargı’da cemaat yapılanması var” iddialarının hatırlatılması
üzerine:
“Yargı
içinde
şöyle
böyle
kadrolaşma
vardır
demeyi
doğru
5
bulmuyorum” (5) diyen de aynı adamdı unutmayın!..
“Ordu darbecilerden ayıklansın” teranesi ile “Silivri Hukuku”nu yaratanların başında da
Kılıçdaroğlu geliyor!.. Şimdi örgütü 13 Aralık’ta Silivri’ye çağırıyormuş! Sevsinler senin eylemini.
İyi güzel de beş sene gecikmiş bir karar değil mi?.. Zaten muhalefet ettiği bütün işlerde, izlediği
yöntem hep aynı olmuştu: İş işten geçtikten sonra muhalefet etmek. Kılıçdaroğlu kesinlikle
samimi bir adam değildir!.. Atatürkçü düşünceyi benimseyenler yollara çıktı bile. Ne haber! Bu
eyleme de katılmazsaydı, gelecek seçimde nal toplayacaktı!.. Bu kadarını biliyor. Yoksa Silivri’ye
karşı değildir!..
Emin olun, 29 Ekim’de Y-CHP’yi Ulus’a getiren korku ne idiyse, şimdi Silivri’ye yönlendiren de
aynıdır!..

“Laiklik ilkesi”ni ideolojisinin merkezine oturtan ve hilafet-saltanat rejimini yıkarak,
Cumhuriyet’i kuran bir parti, karşı devrimde neden rol üstlenebilir? Böylesine önemli olayların
yaşandığı günlerde “aşure günü” gibi dinsel ağırlıklı adetleri, gündemine nasıl alabilir, anlamak
mümkün değildir!..
Cemevleri kapatılmış mıdır? Hükümet, Alevi Bektaşi Derneklerinin “Aşure Günü” tertip
etmelerinin önünde bir zorluk mu çıkartmıştır? Laikliğe kesinlikle aykırı olan”Aşure Günü”nü,
CHP hangi düşünce ile organize etmiştir!.. Bir de utanmadan, sıkılmadan yerel radyolardan
ilanlar vermişler!.. Beyler! CHP siyasi bir parti midir, yoksa Alevilerin tekkesi veya dergahı mı?..
Bu soruya birinin çıkıp adam gibi yanıt vermesi gerekiyor. Peşinen şu kadarını söyleyebilirim ki,
“Aşure Günü” siyasi nitelikli ve CHP’nin sahiplenmesi gereken bir olay değildir!..(*)
CHP’nin her yıl kutlayarak, yaşatması gereken pek çok çağdaş ve aydınlığa dönük, övünülecek
özel günleri var iken,(6) 6 iktidarın daha da gerici uygulamalar yapmasına meşruiyet ortamı
yaratacak, böylesine ilkesiz ve tutarsız tutum ve davranışların içerisinde olması, Beşir Atalay’ın
“10 yılda AKP ve CHP ile birlikte sessiz devrim yaptık” sözlerine doğruluk kazandırmıştır!..
İş yine başa düştü, 13 Aralık’ta Silivri’deyiz!..

(*) -AŞURE GÜNÜArapça 10 anlamına gelen “aşara” kelimesinden türetilmiştir. Saygın hadis kitaplarının hemen hepsinde
geçen aşağıdaki olaylar, Hicri takvime göre, “Aşure Günü” olarak bilinen, Muharrem Ayının 10.
gününde yaşanmış kabul edilir…
Musevilik inancında; “Büyük Kefaret Günü”; Adem‘in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edildiği
Muharrem Ayının 10′ncu günüdür. İdris‘in diri olarak göğe yükseldiği, Nuh‘un gemisinin tufandan
kurtulduğu, İbrahim‘in ateşte yanmadığı, Yakup‘un oğlu Yusuf‘a kavuştuğu, Eyüp‘ün hastalıklarının
iyileştiği, Musa‘nın Kızıldeniz’den geçip İsrailoğulları’nı Firavun’dan kurtardığı, Yunus‘un balığın
karnından çıktığı, İsa‘nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltildiği günler de hep Muharrem’in
10 gününde yaşanmış kabul edilir… Musevilerin bu günü oruçla geçirdikleri, Hz. Muhammed’in ise, bu
günde oruç tutmayı tavsiye ettiği bilinir…
Hatırlatmak isterim ki:Yukarıdaki paragrafta geçen özel isimlerin tümü peygamberlerimizdir!..
Aleviler, Hz. Muhammed’in torunu Hüseyin’in, Kerbala’daki acısı başta olmak üzere, 12 imamların acılarını
anmak ve anlamak için “Muharrem Matemi” tutarlar!.. Matemin amacı: Bu türlü acıların bir daha
yaşanmaması için gerekli olan insanlık değerlerini ve Alevi öğretisini özümsetmektir. “Muharrem
4
5
6

http://www.youtube.com/watch?v=gnB2D-ijJ3Q

http://www.cnnturk.com/2012/turkiye/01/25/kilicdaroglu.yeni.mi.fark.ettiniz/646356.0/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Atat%C3%BCrk’%C3%BCn_Devrimleri
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Matemi”aşure geleneği ile son bulur… 12 gün orucun ardından “Aşure Günü” yapılır. Canlara 12 değişik
malzemeden yapılan aşure tatlısı ikram edilir…
Dinsel yönü ağır basan bu geleneğin, CHP gibi laikliği benimsemiş bir partide yaşatılması doğru
değildir!.. Sırası gelmişken, diğer dini bayramların kutlamalarının da parti merkezinden yapılmasının
aynı derecede yanlış olduğuna işaret etmek isterim. Alevi dernekleri, Cemevleri dururken, oralarda
yapılması gereken dini tören veya ibadetlerin, CHP örgütlerinde yapılması, partiye bir mezhebin
egemen olduğu şeklinde anlaşılır ve bu durumdan hiç bir şekilde siyasi yarar elde edemez!.. Böyle bir
durumun yaşatılması, çoğunluk durumundaki Sünnilerin, CHP’ye oy vermemesi sonucuna kadar
gidebilir. Y-CHP’nin parti yönetimine egemen olması ile başlayan bu gericilik, bir tek AKP’nin elinin
güçlenmesine ve dizginlerinin tamamen boşalmasına yaramaktadır!..
CHP’nin, bundan böyle “dini siyasete alet ediyorlar” diyerek AKP’den şikayetçi olması da ciddiye alınmaz.
Eline fırsat geçer geçmez, laiklik ilkesine bağlı bir partiyi, Alevi mezhebinin tekkesi haline getirenlerin,
Sünnilerin “laiklik karşıtı eylemlerin odağı olmaları”na da söyleyecek sözleri kalmaz!..
Cumhuriyet tarihi boyunca, din ticaretine ve yobazlığa karşı fren görevi yapan Aleviler, ne yazık ki, bu son
hamle ile gaz pedalı işlevi görmeye başladılar. Aleviliği “sapkınlık” olarak tanımlayan Sünnilerin, devlet
aygıtına tam olarak hakim olduktan sonra, Alevilere yaşam alanı bırakmayacakları kesindir!.. Osmanlı
döneminde “rafizi, zındık ve sapık” oldukları düşünülerek öldürülen Alevilerin, Cumhuriyet’in ilk
yıllarında da “ibadetleri ibadetten sayılmamış”, dedeleri “üfürükçü” seviyesinde aşağılanmıştır.
Tekkelerin kapatılmasından sonra Atatürkçü düşünce ile tanışan Aleviler, uzun süre siyasetin
ilericikanatlarında yer almışlardı. Örgütlü olmalarına rağmen Çorumları, Kahramanmaraşları ve
Madımakları da yaşamak zorunda kalmışlardır. Yakın geçmişte yaşanan bu üzücü olaylar, Alevilerin
kendilerini en rahat ifade edebilecekleri ve inançlarını özgürce yaşayabilecekleri tek rejimin; laik
demokratik cumhuriyet olduğunu bir kez daha ortaya çıkartmıştır. Şimdi yaptıkları gibi, Alevilik inancını
siyasete bulaştırmaları, demokrasinin olmazsa olmazı olan “laiklik ilkesini” dinamitlemekten başka bir
anlama gelemez!..
Alevilik sonuç itibariyle, İslam devletlerindeki iktidar savaşlarının ortaya çıkarttığı mezhep temelli bir
muhalefet harekettir. Ortaya çıkışında siyasi sebepler bulunsa da o sebeplerin hiç biriCHP’ye yol gösterici
olamaz. CHP’nin rehberi, kurucusu olan Ulu Önder’imizin defalarca vurguladığı gibi; dinsel doğmalar
değil, çağdaşlıktır, ilim ve fendir...
Unutmayınız ki, Hz. Muhammed’in amcası Abbas Bin Abdülmüttalip’in soyundan gelen Abbasiler, Emevi
yönetimine karşı ayaklanıp, 750 yılında halifeliği ve iktidarı ele geçirmişlerdir. Emevi hanedanın kurucusu
olan Muaviye ise, Mekke şehrinin hakimi ve İslamın en büyük düşmanlarından, o dönemde oldukça
varlıklı olan Ebu Süfyan’ın oğludur. Mekke’li Kureyş kabilesine bağlı Ümeyye (Emevi) ailesindendir. O
da Hz. Muhammed ile aynı kabileden olup, yakın akrabasıdır…
Tarih bilgilerimize göre, “Kerbela Savaşı” Irak’ın Kerbela şehrinde 680 tarihinde Hz. Muhammed’in torunu
Hüseyin ve 72 yoldaşı ile birlikte Emevi Halifesi I. Yezid‘e bağlı ordu arasında geçmiştir. Şii ve
Aleviinanışının belkemiğini oluşturan en önemli olay budur. İmam Hüseyin’in ölümü her sene “Aşure
Günü”nde anılır ve o gün Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem’in 10. günü olarak kabul edilir!..
Kısaca bu şekilde özetlenecek olan Aleviliği, Cumhuriyet Halk Partisi‘nin içerisine eklemlemeyeçalışmak;
Türk halkına yakın tarihimizi unutturmaktan başka hiç bir işe yaramaz. Oysa bizim bir kurtuluş
tarihimiz ve kuruluş felsefemiz vardır. AKP iktidarı, Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet tarihini müfredat
dışına çıkartırken, CHP’nin bir adım öne geçmesi acı ve ibret vericidir! Cumhuriyet tarihimiz yerine Arap
tarihini geçirmeye çalışmak; gaflet ve dalalet değilse, açıktan ihanettir!..

***
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Y-CHP’DE PARTİ SUÇU!..
Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu
Başkanvekili Binnaz Toprak, Komisyonun CHP’li üyelerinin “Anadilde savunma” konusunda
MYK’da belirlenmiş olanparti görüşüne uygun olarak sundukları muhalefet şerhine itiraz
ettiler. Üstelik üyesi olmadıkları bir komisyonda bu görüşlerini dile getirdiler. Komisyon
başkanının bu milletvekillerine neden söz verdiği ise ayrı bir bilinmezlik. Bu işin bir yanı. Asıl
önemli olan, düşünceleriyle doğrudan genel başkanı temsil eden bu iki milletvekilinin,
uymak
zorunda
oldukları
MYK kararını tanımamış olmalarıdır. Onların bu korsan
hareketinden Kılıçdaroğlu’nun haberdar olmadığını ve böyle bir konuşma yapılmasına onay
vermediğini düşünemeyiz.. Eğer öyleyse Kemal Bey’in, liderliğinden sonra genel başkanlığı
sorgulanmaya başlanır!..
Diğer yandan, bir başka Genel Başkan Yardımcısı Gülseren Onanç, CHP’nin “devrimcilik”
ilkesinin işletilemediğini ve bu yüzden de CHP’nin kendisine uygun bir parti olmadığını
söylemiş.(1) 1 Bu hanımefendi, PKK’nın temel talepleri arasında bulunan “özerklik” konusunu
da savunuyor. (2) 2 Aynı şekilde “Anadilde eğitim”i çocuk sorunu olarak görüyor!.. “Kürt
sorunu” konusunda kendileri gibi düşünmeyenlerden ise şikayetçi. Bu yüzden partide “fikir
birliği” olmadığını söylüyor!.. Bu da bir genel başkan yardımcısı. İş bölümü içerisinde kendisine
bırakılan alanda, genel başkanı temsil ediyor. Görüşlerinin Kılıçdaroğlu’ndan farklı olduğu
söylenemez!..
Bunlar gibi daha onlarca örnek sayabilirim!..

CHP bağımsız bir parti mi yoksa taleplerini TBMM’nde dile getirmekle görevli PKK’nın bir
uzantısı mı belli değil!?..

CHP’nin halen yürürlükte olan bir programı var. Parti Tüzüğüne göre, yürürlükteki programla
uyuşmayan söylemler yaptırıma bağlanmıştır. Hem de en ağır bir şekilde…

CHP Partı 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
1
2

http://t24.com.tr/haber/chpli-onanc-chp-devrimci-degil/217007
http://www.facebook.com/GulserenOnanc
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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…” 3
Görüldüğü gibi CHP üyeleri onurlu geçmişleriyle övünürler!.. Geçmişlerine küfretmezler!..

“Kürt sorunu” ile ilgili olarak da CHP’nin belirli ve tutarlı görüşleri vardır. Etnik farklılıkları
ülkemizin birzenginliği olarak kabul eden CHP, “Yeni azınlıklar yaratılmasına karşıdır…
CHP daha 1989 yılında Kürt kökenli yurttaşlarımızın karşılaştıkları sorunları açık yüreklilikle
ortaya koymuştur. (…) Üniter devletve 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’ninentegrasyon
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 öğrenebilmeleri ve öğretebilmelerine; (…) olanak tanımayı
çağdaş demokrasi anlayışının gereği sayar” 4

“Dinin siyasallaştırılmamasını, siyasetin dinselleştirilmemesinin güvencesi” olarak kabul eden
CHP’nin, “laiklik ilkesi” hakkındaki görüşü de son derece anlaşılır haldedir. 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 ileçelişen bir davranış olarak görür. 5

Demek ki, CHP “üniter devlet” ve “ulus devleti” savunur, laiklik ilkesinden de hiç bir şekilde
ödün veremez… Aksine bütün söylemler parti programına aykırılık teşkil etmektedir…
CHP’nin Programında “özerklik” konusunda da net bir duruş sergilenmiştir:

“Küreselleşme adına çok sayıda yerel iktidar odağı oluşturmayı dayatan, merkezi devlete
rakip olarakcemaat, 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.” 6
“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.” 7

CHP’nin Terör ve PKK konusunda parti programında belirlenmiş ve kurultay tarafından da
benimsenerek onaylanmış bulunan görüşleri ile Y-CHP yönetiminin 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. Terörle mücadele esas alınmıştır…
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“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 mücadelegerçekleştirmek 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.” 8

NATO kuvvetlerinin İzmir üzerinden Libya’ya saldırmasına destek veren Y-CHP’nin tutumu,
CHP Programı’na tamamen aykırı düşmüştür:

“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. 9
Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü’nün parti suçları ile ilgili 70. maddesine göz atalım.
70.Maddenin (A) bendinin;
(a) fıkrası:

“Programa ve Tüzük kurallarına, kurultay ve yetkili organ kararlarına aykırı davranmak,”
(b) fıkrası:

“Partide aldıkları görev
davranışlarda bulunmak,”

ve

sorumlulukla

(d) fıkrası:

ve

üyelikle

bağdaşmayan

tutum

ve

Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda
bulunmak,”
(f) fıkrası:

“Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının yasa, tüzük ve
yönetmelik

kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili organlara ve
kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak”
şeklindeki eylemler, kesin çıkarma cezası gerektiren parti suçları olarak hüküm altına
almıştır…

Milletvekili adayı oldukları gün CHP’ye üye olan 63 milletvekilinin, özellikle de başta Genel
Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, yetki ve sorumluluk makamlarında bulunanların
söylemleri, tutum ve davranışları dikkate alındığında, hiç birinin CHP’de üye olarak
kalamayacakları son derece açıktır. Ve sanırım bu nedenledir ki, Kemal Kılıçdaroğlu,
uzunluğunu bahane ederek parti programını değiştirmek istemektedir. Böylece hiç bir zaman
CHP’li olamayan arkadaşları ile birlikte, işledikleri suçları suç olmaktan çıkartmayı
düşünmektedirler…
Genel başkanın hesap vereceği tek organ Kurultay olduğundan, onu hesaba çekmek için o günü
beklemek gerekirse de diğerlerinin tümü hakkında gecikmeksizin Parti Meclisi’nin gerekli
işlemleri başlatması gerekir. Harekete geçmek için “ihbar” bekleniyorsa, bu yazımı ihbar
kabul edebilirler. Aksi halde, “Deniz Feneri” soruşturmasında olduğu gibi, disiplin soruşturması
başlatma mevkiinde bulunanlar, parti suçu işleyenler tarafından soruşturulmaya başlayacak!..

Benden söylemesi!..
***
8
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EŞKIYANIN İTİBARI!..
AKP’nin Tekke ve Zaviyelerin Açılması ile ilgili yaptığı açıklamalar Alevi kesimin bir bölümünü
pek heyecanlandırdı. Y-CHP milletvekili Hüseyin Aygün, Başbakan’ın :”CHP Genel Başkanı, Seyit
Rıza’nın izinden gitmek yerine işbirlikçilerle Dersim’in üzerini örtmeyi tercih etmiştir”
şeklindeki uyarısı üzerine, kendi dedesini ayrı tutup, Seyit Rıza ve arkadaşlarının
“itibarının” iadesi için derhal bir kanun teklifi hazırladı. Hüseyin Aygün’ü Dünya Ehl-i Beyt
Vakfı Başkanı Fermani Altun:”Tekke ve Zaviyeler Kanunu kaldırılmazsa, belki açlık grevine
gideceğim” diyerek, destekledi. AKP, Alevilerin bir bölümü ve Y-CHP’nin bu konudaki söylemi
bire bir örtüştü… Hiç kuşku yok ki, her iki tasarı da gündemi saptırmaya yöneliktir. Türk
halkının gözünden asıl kaçırılmak istenen PKK ile yapılan anlaşmadır!..

Hükümet ile PKK’nın Oslo’da başlayıp aralıksız olarak sürdüğü anlaşılan görüşmelerin böyle
bir sonuca bağlanacağı bekleniyordu. Türk halkının böyle bir finale “hazır olmadığı” daha
önce yaşanan “Habur açılımı”ndan belliydi. “Anadilde eğitim” konusunda görüşü sorulan
Kılıçdaroğlu da “Halkın henüz hazır olmadığını” söylediğini anımsayınız. Y-CHP, hükümetin
PKK ile Oslo’da vardığı mutabakata karşı değil. Bu duruşunu Kılıçdaroğlu çeşitli vesilerle
defalarca açıklamıştır. Ona göre sorun halkın hazırlanmasıdır ve bunun için Y-CHP’ye görev
düşmektedir…

PKK’nın şehir yapılanması olan KCK’nın son açlık eylemi de halkı “hazırlamak” içindi!..
Eylem sonunda varılan mutabakata göre, PKK’nin isteklerinin tamamı kabul edilmiştir.
Hükümet, Kürtçeyi “ikinci resmi dil” olarak kabul
edebileceğini
ilan
etmiştir.
Anadili öğrenme ve anadilde savunmahususlarında pratikte bir sorun kalmamıştır. Şimdi
“anadilde eğitim” için kollar sıvanmaktadır. Abdullah Öcalan’a “tecritin kaldırılması” için de
gerekenin yapılacağı sözü verilmiştir. İlk adım olarak, İmralı’ya her hava koşulunda gidiş gelişin
sağlanması için donanımlı bir deniz aracı tahsis edilmiştir. İlk deneme Apo’nun kardeşi Mehmet
ile yapılmış, Mehmet İmralı’dan “Serok”un “açlık grevini bitirin” talimatını alarak yerine
ulaştırmıştır… Apo’nun Kürtlerin tartışmasız lideri haline getirilmesi ile sonuçlanan bu
sürece, Y-CHP yönetiminin bir itirazı olmamış, aksine en üst seviyede memnuniyet dile
getirilmiştir…
ABD’nin sözünden çıkmayacağı kesin olan ve zaten bu şartla canı bağışlanan Abdullah Öcalan,

bundan böyle Türkiye Cumhuriyeti’nin muhatabıdır!.. Başka bir anlatımla, kurulmakta olan
ikinci İsrail’in, yani “Bağımsız Kürdistan”ın başkanı olduğu “resmi” olarak kabul edilmiştir!..
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Yapılan bu hamle, Büyük Ortadoğu Projesi ile de son derece uyumludur!.. Bu noktada YCHP‘nin, Büyük Ortadoğu Projesi’ne bir itirazı olmadığını da işaret etmek gerekir. Böylece
Kılıçdaroğlu’nun Bayburt mitinginde “Büyük Ortadoğu Projesi’nin eşbaşkanı kimdir?”
şeklindeki sorduğu sorunun, boş bir laftan ibaret olduğu ortaya çıkmıştır!..

Kurulması neredeyse kesinleşen ikinci İsrail’in, güvenliği için de ne gerekiyorsa
yapılmaktadır. Malatya Kürecik’teki radar üssü (füze kalkanı) zaten bu iş için kurulmuştur.
Şimdi de Suriye sınırına yerleştirilmek üzere, NATO’dan “resmen” Patriot füzeleri talep
edilmektedir. Rusya’nın, sınırın “askerileştirilmesi” bölgedeki istikrarı bozar itirazına
rağmen, süreç gözü kara bir şekilde işletilmektedir… Denebilir ki, bundan böyle her iki İsrail’in
güvenliği Türkiye üzerinden sağlanacaktır! Tam da bu sırada İsrail Gazze’ye saldırmıştır. Bir
yandan İsrail’in güvenliği için en önemli adımları atan Türkiye, diğer yandan da Gazze’de
öldürülen masum siviller için bağırıp çağırmaktadır. Erdoğan Arap ülkelerini İsrail’e karşı
bir şey yapmamış olmakla suçlayıp azarlamaktadır!.. Adeta ikinci Davos şovu yaşanıyor!..
İlginç olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Osman Faruk Loğoğlu’nun, Y-CHP adına “NATO’ya da
Patriot’a da karşı olmadığını” açıklamış olmasıdır!.. Bu açıklama ile Y-CHP’nin daha önce
“Kürecik’teki radar üssüne karşı olduğu” şeklindeki yaptığı açıklamalar da açığa
düşürülmüştür!..

Bu arada Tayyip Erdoğan, federasyona doğru bir adım daha atıp; Büyükşehir Yasası ile
sınırlarını belirlediği “eyaletlere”, valilerin seçim yoluyla atanmaları tartışmasını da
başlatmıştır!.. Başkanlık Rejimi’ne “evet” demesine karşılık, BDP’ye verilen taviz gibi durduğuna
bakmayın, bu iş de BOP ile son derece uyumludur… Bu duruma da Y-CHP’nin bir itirazı yoktur!..
Bu kadar destekten sonra, yeni rejimde Kılıçdaroğlu’na da herhalde bir tekkenin şeyhliğini
verirler!.. Öte yandan, “Teröristler silah bırakarak başka ülkeye gidebilirler” diyen Başbakan’ın,
geniş bir af hazırlığı içerisinde olduğu da anlaşılmaktadır. Afla birlikte KCK’nın üçüncü talebi
olan “Öcalan’ın cezaevi koşullarının iyileştirilmesi” talebi de karşılanmış olacaktır. YCHP’nin Genel Başkanı “Bundan da ayrıca memnuniyet duyarız” diyerek AKP ile aynı görüşü
paylaştığını ifade etmiştir. Zaten genel seçimler sırasında genel affı dile getiren
Kılıçdaroğlu’ydu. “Genel af” da BOP ile son derece uyumludur!..

Artık “Özgür Kürdistan”ın kurulması için basit son bir hamle kalmıştır: KCK‘nın ikinci bir
açlık grevi eylemi veya PKK’nın şehirlerde başlatacağı “serhildan” bu iş için yeterli
olacaktır. Zaten böyle bir başkaldırı için Kürt halkına yeterince antrenman yaptırılmıştır.
Olası böyle bir gelişme karşısında, hükümetimizin tavrı bugünden belli olmuştur.
Başbakanımız, “Bizim topraklarımız aynı zamanda 4. maddeye göre NATO’nun da
topraklarıdır” diyerek, topraklarımız üzerindeki “egemenlik” haklarından vazgeçmiştir.
Dolayısıyla bu topraklar üzerinde Kürtlerin başkaldırısı söz konusu olunca hükümetimiz,
inisiyatifi NATO’ya bırakacağını daha baştan ilan etmiştir!..
Daha ne yapsın?..

NATO “kendi toprakları” üzerinde Ortadoğu’nun “baEŞKIYANIN İTİBARI!..rış ve istikrarı”
için ikinci bir İsrail’in kurulmasını zorunlu görebilir!.. O zaman biz istesek de bir şey
yapamayız. Zira kendi elimizi kolumuzu bağladık!..

Bu noktada asıl acı veren ve düşündürücü olan; emperyalizme karşı ilk kurtuluş
mücadelesini verip, zaferle sonuçlandıran, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün
Cumhuriyet Halk Partisi’nin içine düşürüldüğü durumdur. CHP, Yeni CHP adıyla bu büyük ve
hain oyunun içerisinde rol üstlenmiştir!.. CHP, Türk halkının bu aşağılık plan karşısında
mücadelesini örgütleyecek yerde, Y-CHP adını alarak, direnişi kırmak ve halkı bu kötü sona
hazırlamakla ne yazık ki, düşman saflarına katılmıştır!.. Başsız ve örgütsüz bırakılan halk,
artık başının çaresine bakmak zorundadır!..

Cumhuriyet Halk Partisi yönetiminin üyeleri ile birlikte, yukarıda özetlenen gelişmeleri
tartışmak, çözümler üretmek ve sağlam bir duruş belirlemek üzere beyin fırtınası yapma
zamanı çoktan gelmiştir. MuhalefetinSeyit Rıza haininin, olmayan itibarının iadesi gibi gereksiz
tartışmaların içerisinde eritilmesi de planlıdır… Pırıl pırıl üniversite öğrencilerinin:”Biz
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Menemen’de Kubilay, Ulucanlarda asılan üç fidan, Dersim’de Seyit Rıza’yız…” (1) 1 diye
bağırtılması ise, bu adi işbirliğinin içerisinde yer almanın en açık kanıtıdır!..
“Herkes kendi görevini yapıyor” sözü defalarca doğrulanmıştır!..

AKP yönetiminin Atatürk’ü “itibarsızlaştırmak” için yaptığı bütün hamleler tersine etkiler
yapmış, halk Atatürk’e daha çok sarılmış ve sahip çıkmıştır. Bu nedenle bu rol, şimdi Bay
Kemal’e verilmiştir… Kılıçdaroğlu, “Dersim’in mağduru benim, mağdur hiç özür diler
mi?” sözleri ile doğrudan Atatürk’ü hedef almıştır. Aslında yangına benzin döküyor da
denebilir. Zira biliyoruz ki, Dersim İsyanı’nın bastırılmasında harita üzerindeki “taktik
işaretler” bile bizzat Atatürk tarafından çizilmiştir. (2) 2 Onun sağlığında bilgisi dışında bu
boyutta bir isyan bastırılamayacağı açıktır!..

Türk halkının önünden gerçek gündemi kaçırmak için Kılıçdaroğlu ve ekibinin, eşkıya başı
Seyit Rıza’yı “devrimci” bir lider, “Dersim İsyanı”nın bastırılmasını da bir “katliam” veya
“soykırım” gibi gösterip, bir süre daha kullanmaya devam edecekleri anlaşılmaktadır. O
bakımdan, daha önce işlediğimiz bu konuya, bu defa da sol cepheden bakmakta sayısız yararlar
vardır:
“23 Şubat 1934 tarihli Komintern 3 raporu, Kürt aşiret reisleri ve bulundukları cepheyi
şöyle değerlendirir: Aşiret reisleri ve Kürt şeyhleri, İngiliz ve Fransız emperyalizminin basit
birer paralı askeridir. (…) Emperyalizmin, eski padişahlığın ve halifeliğin doğrudan ya da
dolaylı ajanı olan Kürt beyleri, iki büyük isyan örgütlediler. (1925 ve 1930) 4 Bu isyanlar, gerici
bir karakter taşıyor, doğrudan İngiliz emperyalizmi tarafından himaye ediliyordu.(…) Bu
isyanlar, Doğu’da Sovyet karşıtı kampanyanın bir parçası ve Türkiye’yi bir dost olarak
SSCB’den ayırmak için siyasi ve ekonomik alanda Kemalistlere baskının bir aracıydı. (…)

20 Aralık 1935 tarihinde yeniden çıkmaya başlayan TKP’nin yayın organı Orak Çekiç‘te
Yazı Komitesi imzası ile şu satırlar yer almıştır:Kemalist inkilabın başarılması ülkede bir çok
zümre ve elemanların hoşnutsuzluğunu da beraberinde getiriyordu. (…) Türkiye
emperyalizm için siyasal bakımdan bir yarı sömürge olmaktan çıkmıştı. Ekonomik
bakımdan da bu tehlikenin alametleri görünüyordu. Onun için, emperyalist sermaye Türkiye’de
reaksiyonerleri tutuyor, onlara para yardımı yapıyor, onları teşkilatlandırıyor,
ayaklandırıyordu. (…) İşte 1925 yılında Kürdistan’da patlayan irtica kalkışması Türkiye içinde
bu gibi reaksiyoner ayaklanmaların en önemlilerindendir. (…) Kemalist burjuvazi haklı olarak
bu irtica hareketlerine karşı koydu ve onu ezdi. Reaksiyonun ezilmesiyle inkilap namına iyi bir
iş de görülmüş oldu.” (…)

27 Haziran 1937′de Rusça ve Almanca olarak “gizli” ibaresiyle Komintern’e sunulan
raporda İsmail Bilen (Marat) imzası ile şunlar yazılmıştır: Dersim’de muntazam yollar yoktur.
Bütün yollar patikalardan ibarettir. Pazar münasebetleri az inkişaf etmiştir.(…) Dersim’de
yetişen mamulleri, (…) Elaziz veya civar pazarlara pek cüzi miktarda indirirler. Bu ticaret de
daha ziyade yerli ağaların alış verişle uğraşan taife-i celebinin elindedir. Dışarıdaki tüccar veya
celep oraya mal gönderemez yahut oradan mal ve davar toplayamaz. Çünkü daima soyulur.
Yabancı tüccarın, soyulmadan burada alışveriş edebilmesi için muayyen mıntıkalara hakim
aşiret reislerine, beylere adeta bir ‘yer bastı‘ parası vermesi gerekir. (…) Bütün aşiretler
silahlıdır. Silahlı kuvvetler aşiret reisinin emri altındadır. (…) Derebeyliğin en iptidai
şekilleri burada devlet nüfuzunun ve idare aparatlarının kurulmasına engel olmuştur. (…)
Dersim’de talan ve plaçka 5 pek tamim6 etmiştir. Plaçkacılık yapanlar, ağanın namına iş
1
2
3
4
5

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/11/sevgili-ozan-ozgur-dogru/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2012/11/417/

Komintern:Komünist Enternasyonal

1925 Şeyh Sait İsyanı, 1930 Ağrı İsyanı
Plaçka: Çapul
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görürler. Soygunculuk aşiretler arasında olduğu gibi Dersim’e civar kazalara da baskınlar
yapılır. (…) Aşiretler kendi aralarında şiddetli kan davaları güderler. Birbirlerini talan etme
yüzünden pek çok çarpışırlar. Fakat bütün bunlar

tamamen harice karşı, hükümet kuvvetlerine karşı aşiret reisleri daima birleşirler. (…)
Dersim şimdiye kadar hiçbir zaman doğru dürüst hükümete ne asker ne de vergi
vermiştir. Vergi ve asker daima ağalar ve şeyhler vasıtasıyla ve muayyen pazarlıkla ‘kesim‘ 7
şeklinde alınmıştır. Vergiyi ‘kesim’ şeklinde vermek, asker vermemek, silah vermemek, eşkıyayı
himaye etmek ağanın menfaatine göre olmuştur. Ağa, bey köylüden halktan istediği gibi
istediği kadar vergi topluyor. O asker kaçağını kendisine müsellah8 fedai yapıyor. Eşkıyayı
taşıyor. Çünkü bu kuvvet onun için bir gelir menbaıdır. 9 (…)

TKP yetkilisine göre, Dersim’de halk ağaların, beylerin, şeyhlerin, mirlerin tahakkümü
altındadır ve kapkara cahildir. Seyitler, 10 binbir türlü hurafeyle, kör inançlarla halkın
kafalarını doldurmuşlardır. (…) Dersim ne 1925 mürteci Şeyh Sait isyanına ne de
1930′daki irticai Ağrı hareketine iştirak etmiştir. Dersim’de patlak veren isyanların pek
çoğu, ya bir vergi tahsildarını vurmak, ya asker kaçağı toplamak isteyen jandarmaya
ateş etmek, yahut soygunculuk yapan eşkıyayıtedip etmek için gönderilen hükümet
kuvvetleriyle çarpışmak yüzünden çıkmıştır. (…) Bu hallerin hepsinde ağa ile halk, beyle
köylü daima bir olabiliyor; aşiretler hükümete karşı tek cephe kesilebiliyor. Fakat her
seferde bu biçare birleşmeler, fakir dairesiyle halkın kötülüğüne olmuştur. (…)
Derpiş edilen idari tedbirlerle Dersim’de mektep, yol, köprü, kışla ve sık sık karakollar
kurulmaya, askerlik ve vergi işleri sıkı tutulmaya başlandı. Dersim şeyhleri, beyleri, aşiret
reislerini batı vilayetlerine yerleştirmek işine girişildi. Hatta bunların bir listesi hazırlandı. (…)

Ardından hükümetin Meclis’ten çıkardığı aşiret yapısını kaldırmaya yönelik kararları sıralayan
TKP ve Komintern yetkilisi, bu suretle Dersim aşiret reislerinin elinde bulunan halkın
malının tapu idareleri tarafından tespite başlandığını ifade eder. Marat’a göre Dersim İsyanı’nın
esas sebebi de burada yatmaktadır.(…)
Dördüncü Ordu Müfettişliği’nin icraatına karşı, halk içinde şu şiarları yaydılar: ‘Ey Dersimliler!
Nasıl oluyor da sizler üç yüz seneden beri kimseye teslim olmadığınız halde askersiz,
leşkersiz11 sakin Hüseyin Abdullah Paşa’ya teslim olursunuz. Hükümetin elinde asker yoktur.
Hem hükümet buraya asker sevk etmeye kalkışırsa İngiliz ve Fransızlar derhal ilanı harp
edecekler ve bizi kurtaracaklar. Araplar da bizimle beraberdir.’ (…)

Marat isyanla ilgili şu satırları kaleme almıştır: İlk kıvılcım Nisan’da çıktı. Şeyh Hasan kolunun
başı ve Koçuşağı’nın reisi Seyit Rıza’nın adamları ‘İn’ karakolunu basıyorlar ve beş askeri
öldürüyorlar. Bu sırada köprüyü de yıkıyorlar. (…) Vaziyet bu şekli alınca, hükümet Dersim’de
tam bir operasyon harekatı yapmaya karar verdi. Elaziz garnizonu bütün cüzitamları 12 da
Dersim üzerine sevk edildi.(…) İsyancılar etrafına 700 kilometrelik bir çember vücuda
getirildi. Harekata tayyara filosu iştirak etti. (…) İsyancılar son çıktığı yerler: 1. Kutu Deresi
(Burada 3000 kişilik silahlı bir grup oluşturuldu.) 2.Subtanbaba Dağı (Buralarda ise yaklaşık
7000 kişilik silahlı gruplar bulunmaktadır.) 3.Kızılbağ (Buralar yüksek, sarp, yalçın ve
geçilmesi zor yerlerdir. Haziran’akadar bu yerlerde çarpışan asilerin yekunu 10.000′i
buluyordu.
6
7
8
9

Tamim etme: genelleşme

Kesim:Hazineye ait bir gelirin belirli bir bedel karşılığında verilmesi
Müsellah:Silahlı

Menba: Nimetin veya herhangi bir şeyin çıktığı yer

10
11
12

Seyit: Hz. Muhammet’in soyundan olan kişi
Leşker:Ordu, asker

Cüzitam:Askeri birlikler
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Yani mürteci Dersim beylerinin kaldırdıkları irtica isyanında Kürt köylülerinin, Dersimli
fakir ve emekçi halkının; asker Türk köylülerinin ve halkının kanları akmıştır. (…)
Ayrıca TKP, başka bir raporunda Dersim İsyanı’nın ezilmesini İsmet Paşa hükümetinin
feodal gericiliğe karşı en büyük zaferi olarak yorumlamıştır.

Sovyet tarihçi Dr. S. Zavriyev ise Dersim isyanının bağlarının Suriye’ye kadar uzandığını ve
emperyalist devletler tarafından kışkırtıldığını ifade eder. (…) Yazara göre, Kürt
ayaklanmaları antiemperyalist hareketi zayıflatmak için kullanılmaktadır ve bu sebeple de
nesnel olarak gerici bir rol oynamaktadır.(…)

Prof.Dr.A.F. Miller, isyan sebeplerini ele alırken, (…) ‘Bölgede yapılan reformlara karşı
çıkılması ve Hatay meselesinden dolayı Fransızların kışkırtması temel sebeplerdir. Ayrıca vergi
sisteminin bölgede düzene sokulması de isyanda rol oynamıştır.’ demektedir.

25 Temmuz 1948 tarihli Zarya Vostoka‘da çıkan bir değerlendirmede, Amerika’nın “Büyük
Kürdistan” projesinin zengin petrol yataklarının olduğu Musul’u (Irak), Kırmanşah’ı
(İran) ve Diyarbakır’ı kapsadığı ifade edilmektedir. Yapılan tahlile göre artık ABD, Kürdistan
projesinde devreye girmektedir.” 13
Bu noktada Başbakan Erdoğan’ın “BOP’nde Diyarbakır bir yıldız olabilir” sözlerini
hatırlatmak isterim…

Seyit Rıza‘yı kahraman yapmaya çalışan zavallıların da aynı projenin görevlileri olduğundan
hiç kuşku duyulmasın. Kürt feodal ağaları, hiçbir şeyden haberi olmayan, kara cahil ve gariban
Dersimlilerin erkerlerini hükümet kuvvetleri ile çarpışmak üzere dağlara sürmüş, kadın ve
çocuklarını ise kendilerine siper ederek öldürtmüşlerdir. Tarihi gerçekler böyledir. O
insanların ölümünden birinci derece sorumlu olan Kürt ağa ve beyleridir. Dersim’in kızlarının
kaybolmasının sorumluluğu da bugün Seyit Rızalara iade-i itibar isteyenlerin dedeleri
olduğu kanıtlanmıştır!.. Hiçbir şeyden haberdar olmayan Dersimli kadın ve çocuklara yaşatılan
korkulardan üretilmiş anıları dinleyerek ve aktararak Dersim anlatılamaz. Devletin arşivinin
de tek başına yeterli olamayacağı söylenebilir. O bakımdan komşuların ve iç isyanları
kışkırtan devletlerin arşivleri birlikte incelendiğinde gerçekler ortaya çıkar. Nitekim başka bir
bakış açısı ile daha önce kaleme aldığım iki yazıda görüşleri, Rus devlet arşivindeki belgeler
doğrulamaktadır…
***

13

Mehmet Perinçek, Sovyet Devlet Kaynaklarında Kürt İsyanları (sy165-178)
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Sevgili OZAN ÖZGÜR DOĞRU!..
ÖZGÜR DEĞİLSİN BELLİ, ÖN ADIN GİBİ OZAN DA OLAMAZSIN BELKİ, BARİ SOYADIN GİBİ DOĞRU
OL!..
EMİNİM FARKINDA DEĞİLSİN; SENİ ÇOK KÖTÜ BİR ŞEKİLDE KULLANIYORLAR OĞLUM…

SENİ KULLANAN ÖRGÜT; EMPERYALİZMİN TÜRKİYEDEKİ “SOL” AYAĞI GİBİ DURAN, BAY
KEMAL’İN “ORADA ÇOK SAYGIN ADAMLAR VAR” DİYE ÖVDÜĞÜ, KURUCULARI ARASINDA YER
ALDIĞI, SOROS‘UN UŞAKLARININ TOPLANDIĞI VAKIF: TESEV‘DİR!..
O GÜN NE DEDİĞİNİ HATIRLIYOR MUSUN?

“BİZ DERSİM’DE SEYİT RIZA’YIZ” DEMİŞSİN!.. (1) 1

BİR KERE SEN SEYİT RIZA OLAMAZSIN OĞLUM, SEN HAİN DEĞİLSİN!.. SEN DEVRİMCİSİN OZAN
ÖZGÜRÜM!..
İKİNCİ KURTULUŞ SAVAŞI BAŞLADIĞINDA, PEK YAKINDA MUSTAFA KEMAL DE OLACAKSIN!..

GENÇ VE HEYECANLISIN BELLİ!..

BİRAZ DA DENİZ GEZMİŞ VE MAHİR ÇAYAN‘SIN BELKİ..

AMA ASLA GERİCİ, YOBAZ, FEODAL BİR AĞA OLMAYA ÖZENEMEZSİN!..
KUBİLAY OLABİLİRSİN, ONA EYVALLAH DERİM!..

ÜÇ FİDAN (DENİZ GEZMİŞ, HÜSEYİN İNAN VE YUSUF ASLAN) OLMAK ÖYLE KOLAY DEĞİL AMA
MADIMAK’TA YANABİLİRSİN OĞLUM!..
ONA DA KARIŞAMAM!..

YOKSA SEN DENİZLERİN VE MAHİRLERİN ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEYİ BENİMSEDİĞİNİ
BİLMİYOR MUSUN?..

BENDEN SANA BİR AĞABEY/AMCA NASİHATI OZANIM:

1

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=7JhVMnYzyHU

465

BUGÜNDEN TEZİ YOK; YAKIN TARİHİMİZİ OKUMAYA BAŞLAMALISIN!.. BUNA ŞİDDETLE
İHTİYACIN VAR.
HEM DE HAVA VE SU KADAR…

BANA SORARSAN, MEHMET PERİNÇEK’İN “SOVYET DEVLET KAYNAKLARINDA KÜRT
İSYANLARI” ADLI KİTAPTAN BAŞLAMALISIN!..
ÖNCE 165-169 ARASINDAKİ SAYFALARI OKU!..

BÖYLECE SEYİT RIZA‘NIN NASIL BİR İŞBİRLİKÇİ VE CUMHURİYET DÜŞMANI OLDUĞUNU
GÖRÜRSÜN…
BİR KAÇ GÜN BEKLEYEBİLİRSEN EĞER, BU İŞİ SENİN ADINA YAPIP TÜRK GENÇLİĞİ İLE
PAYLAŞABİLİRİM!..
BİRAZ BEKLE HELE… SONRA;

GERİ DÖNÜP 68-128 SAYFALAR ARASINA BAKARSIN… SIRASI GELMİŞKEN ŞEYH SAİT‘İ DE
TANIRSIN OĞLUM!…

ONUN NASIL BİR HAİN OLDUĞUNU BİRİNCİ ELDEN ÖĞRENİRSİN!.. ŞİMDİLİK BU KADARI YETER
SANIRIM…

ZİYANI YOK ÜNİVERSİTELİM!..

İKTİSAT DERSLERİNE DE ÇALIŞACAK ZAMANIN OLACAK…

DAHA GENİŞ BİLGİ İSTİYORSAN Kİ, İNANIYORUM SENİN İÇİN ÇOK GEREKLİDİR…

O ZAMAN YAZ TATİLİN BAŞLAYINCA TURGUT ÖZAKMAN AMCANIN “ŞU ÇILGIN TÜRKLER“,
“DİRİLİŞ” VE “CUMHURİYET” ADLI KİTAPLARINI OKURSUN…
ADRESİNİ BİLDİR, KİTAPLARI HEMEN GÖNDEREYİM…

OKU DA ADAM OL OĞLUM, SENİ ALDATANLAR GİBİ ÇAPSIZ OLMA!.. OKUMADAN OLMUYOR
GÖRÜYORSUN!..

AKSİ HALDE, SAHİBİNİ TEKRAR EDEN PAPAĞANA DÖNERSİN… BİLİRSİN; SIRASI GELDİĞİNDE
PAPAĞAN DÖNÜP SAHİBİNE SÖVEBİLİR!...
CHP GENÇLİK KOLLARI GENEL SEKRETERİ UNVANINI TAŞIDIĞIN SÜRECE, AĞZINDAN ÇIKAN
HER SÖZÜ TARTMALISIN!..

OTURDUĞUN KOLTUĞUN GERÇEK SAHİPLERİNİ TEMSİL EDİYOR MUSUN?.. SÖYLEDİĞİN
SÖZLERLE O MAKAMA LAYIK MISIN BAKALIM?
ACABA ADD VE TGB GENÇLİĞİNİN ÇAĞRILMADIĞI BİR YERE SEN NEDEN ÇAĞRILDIN?..

19 MAYIS’I, 29 EKİM’İ VE 10 KASIM’I ÖRGÜTLEYEN O GENÇLERDEN NEDEN KORKULUYOR HİÇ
DÜŞÜNDÜN MÜ?..
ONLARIN BULUNMADIĞI BİR TOPLANTIDA “GENÇLER VARDI” DENEBİLİR Mİ?..
OZANIM!..

TARİH BİLMEMİŞ OLMAN, ÇAĞRILMA SEBEBİN OLABİLİR Mİ? BU NEDENLE Mİ SEÇİLİP O
KÜRSÜYE İTİLDİN?..

BU SORULARIN YANITINI BULDUĞUN ZAMAN, İŞİN İÇİNDE NASIL BİR İŞ DÖNDÜĞÜNÜ DE
ANYACAKSIN?..
HAYDİ KENDİNİ TOPARLA VE 75 MİLYONA DİLİNİN SÜRÇTÜĞÜNÜ SÖYLE…

DİLİN SÜRÇTÜĞÜ İÇİN ÖZÜR DİLEMEN GEREKMİYOR AMA, BİLMEDİĞİN BİR KONUDA

BAŞKASININ YAZDIĞI BİR METNİ OKUDUĞUN İÇİN ÖZÜR DİLERSEN İYİ EDERSİN!.. BÖYLE
ZAMANLARDA DİLENDİĞİNDE “ÖZÜR” ERDEMDİR!..
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SENİ YİTİRMEYE HİÇ NİYETLİ DEĞİLİZ ÇOCUĞUM!.. GÖRECEKSİN BİR DAHAKİ SEFERE
BİRLİKTEYİZ!… SEVGİLERLE…
***
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“DERSİM” BAHANE!..
BAŞTA Y-CHP‘LİLER OLMAK ÜZERE; “DERSİM İSYANI“NI ÇARPITARAK GÜNDEME
TAŞIYANLAR, UYDURULMUŞ MASALLARLA, GERÇEKLERİ TERS YÜZ EDEBİLECEKLERİNİ
SANIYORLAR…
DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPAN İSYANCI DEDELERİNİ “MASUM” GÖSTERİP, BAŞTA ULU
ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK OLMAK ÜZERE, DÖNEMİN YÖNETİCİLERİNİ “KATİL”
VE “SOYKIRIM” YAPMAKLA, SUÇLAYABİLECEKLERİNİ HAYAL EDİYORLAR!..
BÖYLECE DEDELERİNİ DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPARAK DEVLETE BAŞKALDIRAN “ASİ”
OLMAKTAN ÇIKARTIP, KENDİLERİNE “TEMİZ” BİR GEÇMİŞ HAZIRLAMIŞ OLACAKLAR!..

AYNI ZAMANDA ŞİMDİ İŞLEDİKLERİ DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ SUÇUNU GİZLEMİŞ OLACAKLAR!..
BAŞKA BİR İFADE İLE BOP‘UN GÖREVLİLERİ OLDUKLARINI SAKLAYACAKLARDI!..
BU GÜRUHUN, BİR DÖNEMİ KARALAYARAK, ŞİMDİ YAPILMAKTA OLAN KARŞI DEVRİMİN

DEĞİRMENİNE SU TAŞIMAKLA GÖREVLİ OLDUKLARI, AYAN BEYAN ORTAYA ÇIKMIŞTIR!..

GERÇİ DÖNEM ONLARIN DÖNEMDİR: ASTEĞMEN KUBİLAY‘IN BAŞINI KESEN DERVİŞ
MEHMETLERİN TORUNLARI DA BAŞ TACI EDİLMEKTEDİR!.. TÜRK HALKI, ASİLERİN
ÇOCUKLARINI DİĞERLERİNDEN AYIRMAMIŞTIR. BUNU SORUN DAHİ ETMEMİŞTİR.
“SUÇLARIN ŞAHSİLİĞİ” DİYE BİR İLKE VARDIR VE BU İLKEYE GÖRE, SUÇU KİM İŞLERSE
CEZAYI DA O ÇEKER… BU NEDENLE DEDELERİN YAPTIĞI İHANETİN HESABI, TORUNLARA
SORULAMAZ!..

AMA ONLAR DA AYNI YOLDAYSA EĞER, YALAN KONUŞUYORLARSA, HALKI ALDATIYORLARSA,
TARİHİ GERÇEKLERİ TERS YÜZ EDİYORLARSA, DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ EDİYORLARSA O ZAMAN
ONLARI DA “SUÇU VE SUÇLUYU ÖVMEK“LE SUÇLAYABİLİRİZ!..
BU DA BİZİM EN DOĞAL HAKKIMIZDIR…

ELBETTEKİ GENETİK BİR BENZERLİĞE İŞARET EDENLERE DE SES ÇIKARTAMAYIZ!..

CUMHURİYET VE ATATÜRK DÜŞMANI OLAN BU ZAVALLILAR; HEDEF TAHTASINA DOĞRUDAN
ATATÜRK’Ü KOYMAYI GÖZE ALAMADIKLARINDAN, GERÇEKLERE AYKIRI OLARAK
ANLATTIKLARI OLAYLARIN SORUMLULARINI, CELAL BAYAR VE İSMET İNÖNÜ İLE SINIRLI
TUTUP, KENDİLERİNE YOL AÇABİLECEKLERİNİ SANIYORLAR!..

EMPERYALİSTLERİN UYDURARAK CUMHURİYET DÜŞMANLARINA EZBERLETTİĞİ BU
MASALLARI TEKRAR EDEREK, GERÇEĞE AYKIRI BİR ALGININ OLUŞMASI SAĞLANDIKTAN
SONRA, NASIL OLSA O DÖNEMLE BİRLİKTE ATATÜRK VE ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DE
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KARALANMIŞ OLACAKTI!..

PLANLANAN OYUN BU KADAR BASİTTİ İŞTE!..
YUTTURAMAZ!..

TÜRK HALKINA BU DOLMAYI KİMSE

NE VAR Kİ, DÜŞMANLA İŞBİRLİĞİ YAPIP, GENÇ CUMHURİYETİN ASKERLERİNE PUSU KURAN
VE ONLARI CANİCE ÖLDÜREN VATAN HAİNLERİNE KARŞI, DERSİM HAREKATINI BİZZAT
ATATÜRK’ÜN YÖNETTİĞİ, TRABZON’DA ATATÜRK KÖŞKÜNDEKİ HARİTA ÜZERİNDEKİ KENDİ
EL YAZISI İLE SABİTTİR!..
DOLAYISIYLA “DERSİM” İLE İLGİLİ DEVLET ALEYHİNE SÖYLENEN SÖZLER DOĞRUDAN
ATATÜRK’Ü HEDEF ALIR!..
BUNUN HİÇ AMA HİÇ KIVIRMA PAYI YOKTUR!..

Y-CHP‘NİN GENEL BAŞKANI KEMAL KILIÇDAROĞLU‘NUN
AÇIKLAMASINI DA BU KAPSAMDA DEĞERLENDİRMEK GEREKİR!..

“DERSİM

HOBİMDİR”

YA SEYİT RIZA VE ARKADAŞLARININ İŞBİRLİKÇİ VE ASİ OLDUKLARINI KABUL EDECEK YA DA
(HOBİSİNE UYGUN OLARAK) ONLARIN İZİNDEN YÜRÜMEYE DEVAM EDECEKTİR!..
TERCİH KENDİSİNE KALMIŞTIR…

İKİNCİ SEÇENEĞİN TERCİH EDİLMESİ HALİNDE, ULU ÖNDERİN KOLTUĞUNDA OTURMAYA
HAKKI YOKTUR!.. ONURLU BİR İNSANA YAKIŞAN DERHAL İSTİFA EDİP ÇEKİLMEKTİR!..

ZATEN ORAYA OTURURKEN DE CHP DELEGESİNİ “GÜLER YÜZÜ” VE ”SEMPATİKLİĞİ” İLE
ALDATMIŞTI!.. BU NEDENLE DE AYRICA HALKA KARŞI SUÇ İŞLEMİŞTİR!.. İŞTE ŞİMDİ
SÖYLEDİKLERİMİN KANITINI GÖSTERİYORUM!..
YUKARIDA GÖRDÜĞÜNÜZ FOTOĞRAF, YÜCE KOMUTAN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN
DERSİM İSYANINI BASTIRMAK ÜZERE; ÜZERİNDE BİZZAT ÇALIŞTIĞI HARİTANIN ALTINA
YAZILMIŞ BİLGİ NOTUDUR… HALEN DE MÜZEDE DUVARA ASILI BULUNMAKTADIR…
“SOSYAL PAYLAŞIM SİTELERİ“NDE BU YAZININ VE
SAĞLAYARAK, GERÇEKLERİ DE MİLYONLARA HAYKIRALIM!.
***
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FOTOĞRAFIN PAYLAŞILMASINI

Y-CHP’NİN GİZLİ AJANDASI:TESEV’İN RAPORLARI!..
BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın “Öcalan’ın heykelini dikeceğiz” açıklamasından sonra,
Başbakan, neden BDP’ye “Güneydoğu’nun CHP’si” benzetmesi yapma ihtiyacı hissetti? AKP
iktidarının özellikle de CHP’nin geçmişi ile uğraşmasının bir nedeni olmalı! Profesyonelce
hazırlandığı belli olan sinsi bir planın uygulayıcıları arasında, yakasında CHP rozeti olanlar da var.

AKP’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında “Baskı yapmada CHP’den hiç farkları yok,
susturmada CHP’den hiç farkları yok, öldürmede, sindirmede CHP’den hiçbir farkları
yok… Kusura bakmayın, bu millet yeni bir CHP zulmüne, yeni bir faşizm dalgasına asla
ve asla geçit vermez… CHP Genel başkanı ne kendi kişisel tarihini ne de CHP tarihini
konuşamaz. Zira her ikisinde de Dersim var. Her ikisinde de Dersim ile yüzleşmek
zorunda” diyerek CHP’yi en ağır ithamlar altında tutan Erdoğan’a neden yanıt verilmiyor?..
Başbakan’ın “Kemal Kılıçdaroğlu, Seyit Rıza’nın izinden gitmek yerine Dersim’in üzerini
örtmeyi tercih etti” sözleri üzerine, Kılıçdaroğlu’nun dublörü Hüseyin Aygün, kaleme sarıldı.
Vakit geçirmeksizin “Dersim 1938 büyük bir katliamdır” içerikli bir kanun teklifi hazırladı.
Hazret, “75 yıl sonra da olsa, idam edilenlerin halk nezdinde zaten var olan itibarlarının
resmen iadesi ile bir haksızlığın kaldırılması”nı istedi, Hazırladığı kanun teklifine ise, Kemal
Kılııçdaroğlu, sessiz kalarak destek verdi!..

Nitekim, Beşiktaş Mustafa Kemal Merkezi’nde düzenlenen “Gençler Konuşuyor,
Kılıçdaroğlu dinliyor” başlıklı toplantıda bu desteğini açığa vurdu. Menderes’in kabrini
ziyaretini soran gence yanıt verirken: “Adnan Menderes’in deSeyit Rıza‘nın da özel
mahkemelerde yargılandığını” söyleyerek Hüseyin Aygün’ün arkasında olduğu mesajını da
vermiş oldu. Aynı zamanda da Başbakan’a Seyit Rıza’nın izinden gittiğini göstererek görevini
yaptığını kanıtladı!..

Cumhuriyet gazetesinin, bu haberi verirken “küçük” bir değişikliğe uğratması, bu gazetenin
ciddiyeti ile hiç bağdaşmadı! Haberi yazan muhabir Şule Köktürk, Kılıçdaroğlu’nun
Menderes’in kabrini ziyaret etmesi ile ilgili soruya cevap verirken, söz etmediği Deniz
Gezmiş’i, Seyit Rıza ile değiştirerek aklınca bir düzeltme yaptı. 1 İyi niyetli olduğu belli olan bu
düzeltme çabası, gerçekte Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzünü gizlemeye hizmet ediyor! O nedenle
üzerinde durulması gerekir!..
Hüseyin Aygün, yasa teklifinin gerekçesinde; 15 Kasım 1937′de Elazığ Sıkıyönetim
Mahkemesi kararıyla idam edilen, asi Seyit Rıza ve 7 suç ortağının, güya bu yıl ortaya
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çıkan yeni “resmi belgelerle” masum olduklarının kanıtlanmış olduğunu ileri sürüyor!.. “Resmi
belge” ile hangi belgeleri kastettiği ise belli değil!..

CHP’ye yöneltilen ağır ve haksız eleştirilere, ne yazık ki, genel başkanlık makamından bir
karşılık verilmedi. Büyük olasılıkla, aynı amaca hizmet eden bu sözler beğenilmiştir de!.. CHP’li
milletvekili veya Genel Başkan sıfatını taşıyanlar, Erdoğan’ın o sözlerini çok kolay söyleyemez
elbette. Bu nedenle, Erdoğan’ın söylemine karşılık verilmeyerek, desteklemek asıl amaca
daha iyi hizmet ediyor!..

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğan Toprak, Bursa Girişimci İşadamları Derneği’ni ziyareti
sırasında, “Türk bayrağını dalgalandırdıkları için” yurt dışındaki okulları yapan iş
adamlarını övmüş. Yurt dışında bir tek Fetullah Gülen’in okulları var!.. Bir kanat Seyit Rıza’yı
öne çıkarırken, diğer kanat Gülen’e övgülerini sürdürüyor!..
Bütün bu olup bitenle, biz Atatürkçülere ne anlatılmak isteniyor? Bu sorunun en doğru yanıtı
TESEV raporlarında vardır.

Bildiğiniz gibi Kılıçdaroğlu, sonunda “TESEV’ci” suçlamalarına yanıt vererek, gerçek
düşüncesini açıkça ortaya koydu: “Evet TESEV’in kurucuları arasındayım. Çok saygın
isimler, bu vakfın kurucuları arasında. Suçlayanlar acaba TESEV’in kaç yayınını
okumuş, merak ediyorum” diyerek TESEV’i öven Genel Başkan, CHP’nin temel ideolojisi ile
uzaktan yakından ilgisi olmadığını da itiraf etmiş oldu!.. Bu noktadan sonra kurultay
delegelerinin şapkalarını önlerine koyarak, ona verdikleri destekle ne halt ettiklerini sorgulama
zamanı gelmiştir!..
Kılıçdaroğlu’na haksız yere eleştiriler yöneltmemek için TESEV raporlarına göz atarak
hedeflerini saptadım…

TESEV’in “bilimsellik” görüntüsü altında yaptığı çalışmaların tümünde, Genişletilmiş Büyük
Ortadoğu ve Kuzey Afrika Projesi’nin, Ortadoğu halkları yararına olacağı düşüncesinin
propagandası yapılmaktadır!.. Doğal olarak bu yıkıcı proje içerisinde aktif olarak yer alan
Türkiye’nin izlemekte olduğu dış politikanın doğru ve ülke yararına olduğu kanısı verilmeye
çalışılmaktadır…

Örneğin; yaptıkları bir anketin sonuçlarına göre, güya Ortadoğu halkları, “tehdit” olarak
ABD’yi değil, İsrail’i görüyorlarmış! En “olumlu ülke” olarak da Türkiye’yi gösteriyorlar!..
“Bölgesel güç” algısında, Türkiye yüzde 12 ile en öndeymiş! Ortadoğu halklarının yüzde 47‘si
“Arap Baharı”nın olumlu etkisi olduğunu söylüyormuş! “Türkiye hakkında ne
düşünüyorsunuz?” sorusuna ise, Suriyelilerin yüzde 28‘i “olumlu” cevap verirken, yüzde 70‘i
Türkiye’yi “dost” görüyormuş!.. “Suriye krizi”ne Türkiye’nin tepkisini “olumlu” bulanlar yüzde
52‘yi buluyormuş!.. Türkiye’nin “Ortadoğu’da rolü” olduğunu kabul edenler ise yüzde 61
civarında. Türkiye’yi “model ülke”görenler ise, ankete katılanların yüzde 53′ü imiş!.. Özetle;
TESEV‘e göre; hükümet “sıfır sorunlu” dış politika çizgisi tutturmuş!..
Kılıçdaroğlu,okumadığımız için “cahil”
raporlarında vurgulanan fikirler böyle!…

gördüğü

bizlere,

okumamızı

önerdiği

TESEV

TESEV‘in bir başka raporunda ise: deneklere Türkiye’nin Ortadoğu’da “barışa katkısı”
soruluyor. Geçen yıla oranla biraz düşüş olmuş ama yine oran bayağı yüksek çıkmış!.. Geçen yıl
için buldukları değer neymiş biliyor musunuz? Yüzde 78. Ne kadar inandırıcı değil mi? Bir
başka tespitleri şöyle: Bölgede Türkiye’nin “siyasi bir güç” olduğu ve bundan sonra da bu
durumunu koruyacağı konusunda yaygın bir kanaat hakimmiş!.. Demek ki, “sıfır sorun”
politikası Ortadoğu halklarını bayağı etkilemiş!..
TESEV‘in askeri harcamaların denetlenmesi konulu bir başka çalışmasında; Türkiye’nin
NATO ile paylaştığı askeri bilgileri, kendi kamuoyu ile paylaşmadığı ve Türkiye ile ilgili
bütün askeri bilgilere Batılı kaynaklardan ulaşılabileceği savunuluyor…

KKTC konusundaki görüşleri ise, üzücü olduğu kadar düşündürücü de. KKTC‘nin Türkiye
tarafından bile tanınmadığı, KKTC ile Türkiye arasındaki ilişkinin aşk-nefret (muhtaçlık471

hoşnutsuzluk) ilişkisi olarak yürütüldüğü, büyükelçimizin Başbakan’dan daha yetkili
olduğu, hiç bir zaman üretime dönük ekonomik bir düzen kurulmadığı, polis ve itfaiyenin
dahi TSK‘ne bağlı olduğu ileri sürülerek, okuyucu “ver kurtul” noktasına gelmeye zorlanıyor!…

Yeni anayasa ile ilgili olarak üzerinde durulan temel konular: Kürt sorunu, azınlık hakları,
yargı reformu, din-devlet ilişkisi, yerel yönetimler ve bölgesel yönetimler olarak öne
çıkartılmaktadır. TESEV, bu görüşlerini, raporlar halinde Anayasa Uzlaşma Komisyonu’na
iletmiştir. “Kutsal devlet” yerine “kutsal birey”in konulduğu, askerlerin değil, toplumun
yapacağı bir anayasa ambalajı ile süslü, bire bir BOP ile uyumlu anayasa
önerilmektedir.TESEV‘in, özellikle sivil toplum kuruluşları, medya ve siyasi partileri etkilemek
amacı ile kurulduğu ve yoğun bir çalışma içerisinde olduğu açıktır. Anlaşıldığı kadarıyla,
TESEV‘den en fazla etkilenen Kemal Kılıçdaroğlu ile onun Y-CHP‘si olmuştur. Y-CHP’nin yakın
geleceği bakışının nasıl olduğunu öğrenmek için illa da yönetimin açıklama yapmasını beklemek
gerekmez. TESEV‘in raporları, Y-CHP‘nin gizli ajandasıdır!..(2)2
Y-CHP‘nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun TESEV raporlarından övgü ile söz etmesi ve
Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nda izlenen tutum ile diğer genel konulardaki söylemleri, çok açık
ve net bir şekilde CHP’nin ele geçirildiğini ve BOP’nin uygulanması sırasında muhalefet
edecek olanların etkisiz hale getirilmesi için bir araç olarak kullanılacağını ortaya
koymaktadır.
Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlarının partiye doldurulması da bu planın bir parçasıdır.

Hüseyin Aygünlerin Erdoğan Toprakların hiç de gerekli olmadığı halde, zamansız olarak
ortaya çıkıp bir şey yumurtlamaları planlıdır. CHP’nin geçmişini sorgulamaya kalkışmam, İnönü
dönemini kötülemek ve Atatürk’e sözü getirerek milli kahramanlarımız tartışmaya
açılmaktadır. Bu değerleri itibarsızlaştırmadan emperyalizmin bu toprakları geçemeyeceği
anlaşılmıştır!..
Artık saflarımızı düşmanın bu konuşlanmasına göre belirlemek zorundayız!..

***
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BUNDAN BÖYLE SEÇİM MEÇİM YOK!..
Habur rezaletinde olduğu gibi Türk halkı Oslo’da varılan mutabakatı da kabul etmiyor!..
PKK‘nın şehir yapılanması olarak bilinen KCK, “açlık grevi” ile hiç değiştirmediği
siyasi taleplerine meşruiyet zemini hazırlama çabası içindedir. Kendileri için cezaevi
koşullarının düzeltilmesini isteselerdi, bunu anlamak daha kolay olabilirdi. Onlar, öncelikle
Apo’ya uygulanan “tecrit”in kaldırılmasını istiyorlar. Gerçekte 40 bin kişinin ölümünden
sorumlu olan bir katile, “özgürlük” istiyorlar!.. “Kürtçe savunma”, “anadilde eğitim” için de
aynı kararlılıkla direniyorlar!.. PKK’nın Meclis’teki uzantısı BDP’nin milletvekilleri de “açlık
grevi”ne katılma kararı almışlar. Hükümet, zaten Oslo’da pek çok konuda PKK ile anlaşmaya
varmıştı. Anlaşma konuları arasında, açlık grevine konu edilenler de var… Belli ki, “açlık grevi” ile
toplumu hazırlıyorlar!..
Demek ki, toplum bölünmeye henüz hazır değil!..

Muhalefet ne yapıyor? MHP, AKP’nin dümen suyuna girmiş, kolay kolay da kurtaracağa
benzemiyor. Bahçeli, kaderini Erdoğan’ınkine bağlamış, el ele tutuşmuş yürüyorlar!..
Anlayacağınız MHP‘den umut yok!.. Y-CHP‘ye gelince, Kılıçdaroğlu, “Anadilde eğitim” konusu
hariç, PKK’nın diğer taleplerinin kabul edilmesine sıcak bakıyor! Atatürk’ün partisi, PKK’nın
avukatı Sezgin Tanrıkulu’nun peşine takılmış, bir bilinmeze doğru yol alıyor! Diyarbakır
Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’i ziyaret ettikten sonra, söylenen sözler ise,
yenilir yutulur gibi değil!..
Sorulan bir soru üzerine Kılıçdaroğlu:”Anadilde eğitime toplum henüz hazır değil” demiş.
Ona göre, toplum hazır olunca sorun yok, anadilde eğitim yapılabilirmiş. Başbakan’a göre, Türk
milleti 27 ayrı etnik gruptan oluşuyor. Bizimkine göre, 27 ayrı dilde eğitim ve öğretim
verilebilirmiş. Devlet daireleri ve üniversitelerde 27 ayrı dilden eğitim verildiğini düşünün.
“Toplum hazır” olduktan sonra, Y-CHP‘ye göre sorun bitiyormuş!.. Böyle bir şey gerçekleşince;
ulusal bütünlükten, devletin üniter yapısından söz etmek mümkün olabilir mi? Hazret bunu
hiç düşünmemiş galiba…
Bir ülkenin, bir tek mermi atılmadan, sadece dil üzerinden parçalannması böyle oluyor
anlaşılan…

Diğer yandan, “Büyükşehir Yasası” ile 29 eyaletin alt yapısı hazırlanıyor. “Bölünme
Anayasası”na verilen katkı da aynı amaca hizmet ediyor elbette. Bugünlerde Y-CHP‘nin tek
derdi,

“Büyükşehir Yasası” ile Ümitköy ve Çayyolu’ndaki bazı semtlerin, Etimesgut ve Çankaya
ilçelerine bağlanmış olması galiba. Bu değişiklikle, 44 bin CHP‘li oy, Yenimahalle’den
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kopartılacakmış!..

MHP’lilerin ağırlıkta olduğu Çayyolu ve Alacaatlı Köyü, yine MHP‘nin Belediye Başkanlığını
kazandığı Etimesgut İlçesine bağlanıyormuş. CHP‘lilerin ağırlıkta olduğu Konutkent ve
Yaşamkent mahalleleri ise, aynı şekilde CHP‘nin Belediye Başkanlığını kazandığı Çankaya’ya
bağlanacakmış! Pratikte bu mahallelerin seçmeninden seçme hakkı alınmış gibi. Aslında bu
tür düzenlemelerle; rejim değişikliğinin temelleri atılıyor, başkanlık sistemine geçiş yolu
hazırlanıyor, ülke bölünmeye doğru sürükleniyor, kimsenin umurunda değil!..
Y-CHP‘nin tek önceliği kaybedilme olasılığı belirmiş bir ilçe belediyesi!..

Demek ki, toplumu bölünmeye hazırlamakta, Y-CHP’nin de üzerine aldığı bazı görevler
varmış!.. Bu işe bizim “Brutuslar” ne diyor, doğrusu çok merak ediyorum… Ana muhalefet
partisi, ülkenin eyaletlere bölünmesinde hükümetten daha hevesli gibi!.. Genel Başkan
Kılıçdaroğlu, vaktiyle “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nun CHP‘li üyelerinden, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı ruhunun yeni anayasaya yansıtılmasını istemişti. Genel seçimler
öncesinde de, iktidara geldiğinde bu sözleşmenin çekince konulmuş bütün maddelerini
imzalayacağını söylemişti. Böylece ikinci İsrail’in ülkemiz içerisinde kurulması için şart gözüken
“toplumu hazırlama” görevini fazlasıyla yerine getirmiştir!..
Başka bir ifade ile söylemek gerekirse, “Büyükşehir Yasası”nın bir adım sonrası, Sevr‘in
Lozan’da atıldığı çöp kutusundan çıkartılarak, yeniden duvara asılmasıdır…

Görünüşe bakılırsa, bundan böyle ülkemizde seçimler de yapılmayacak!? KHK‘ler ile
belediye başkanları atasınlar bu iş tamam olsun. Nasıl olsa, yasal düzenlemelerle oyları
yığınlar halinde, ihtiyaç duydukları yerlere taşıyabiliyorlar!.. Zaten milletvekili seçimi için de tek
seçici Erdoğan değil miydi? Demokrasinin en önemli aracı olan “genel seçimler” ve “halk
oyu”na başvurmak, ortadan kaldırıldıktan sonra, boşuna yere neden masraf yapalım. Varsın
milletvekilleri gibi belediye başkanlarını da başbakanımız atasın!..

Bunca hizmetlerinden sonra, herhalde bir Çankaya Belediyesi’ni de Kılıçdaroğlu’na bırakır!..
***
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ATATÜRK’TE BİRLEŞTİK, SİZ NERELERDESİNİZ?..
10 Kasım 2012‘de T.C’nin Başbakanı Erdoğan, Altın Sultan’ın ülkesi Brunei‘ye gitmiş.
Brune’i bize 9000km uzaklıkta. Güneydoğu Asya’da Okyanus’ta Borneo Adası’nda küçücük bir
sultanlık.
Petrol denizinin üzerinde yüzen bir gemi gibi. Sultanları Hasan El- Bulkiye Muiziddin
Va’dullah, 5000 otomobili ile Guinness Rekorlar Kitabına girmiş. Uçağı altından kaplama,
bizim hava sahasında arızalanıp düşsün diye, duacıymış bütün ülkeler!.. Erdoğan, 10 Kasım’dan
bir gün önce, Sultan’ın kulağına eğilip, kendini ülkesinde davet ettirmiş. Türkiye tarihinde bu
bir ilkmiş!.. Gazetecinin biri Brunei’de Başbakan’a:”Sultan mı davet etti sizi?” diye sormuş.
Başbakan boşta bulunup yanıt vermiş:”Yok. Kendisini görünce ne zaman döneceğini
sordum. Cuma deyince, aynı gün geleyim mi dedim. Bir gün kalıp dönüyoruz” demiş…

Bu sene, 10 Kasım için Erdoğan’ı Brunei Sultanı kurtarmış. Bakalım bundan sonra kim
kurtaracak onu. Zira bundan böyle Türkiye’de her gün 10 Kasım’dır! İleride bir gün kaçacağı
ülke zaten bir Sultanlık olacak. Oraya kadar hazır gitmişken, geriye dönmese kendisi için
daha iyi olacak!.. Erdoğan, Anıtkabir’e doğru koşan milyonlardan acaba neden kaçmış? Ne
yazık ki, o milyonların arasında Kılıçdaroğlu ile Bahçeli de yoktu!.. Hadi diyelim ki, Erdoğan
Atatürk’ü sevmiyordu, peki ötekilerin Atatürk’le derdi nedir?.. Resmi töreni zor bitirip, ikisi de
bir yerlere sıvışmışlar!.. Bahçeli’ye son kurultayda rakip çıkartan ülkücülerin önemli bir kısmı
oradaydı. Onlar için “fitneci” (1) 1 diyen Bahçeli, sanırım tepkilerden çekinmiş olmalı!..
Halkın partisinin genel başkanı Kılıçdaroğlu ise, halkın arasına girmemekte son derece
kararlıdır!.. Atatürk’ün koltuğunda oturan biri, onu anma toplantısına güya toplantı
yasaklanırsa, gelecekmiş! Geçiniz efendim, geçiniz!.. Son devirdiğin çamdan sonra,
Atatürkçülerin arasında dolaşmanız biraz cesaret ister!..
Hazır söz kendiliğinden buraya kadar gelmişken, o konuda da bir kaç söz söyleyelim.
Kılıçdaroğlu, geçen Salı günü yapılan grup toplantısında söylediği sözlerden, bugün
utanıyorsa çok iyi bir yoldadır. Ama öyle değil de, ulusalcıları “geri zekalı” ve “kafasız” bulan 2
1

http://yenisafak.com.tr/politika-haber/bahceli-fitne-amacina-ulasamamistir-04.11.2012-420865

Tunceli devşirme Milletvekili Hüseyin Aygün’ün parti içindeki “ulusalcı”lara yönelik, “Bunlar
kafatasçı, partinin bunlardan kurtulması lazım” sözüne açıklık getirmesinin istenmesi üzerine, bu
“sert çocuk (!) terbiye sınırlarını zorlayan bir üslupla “Siz geri zekalısınız, kafa yok ki bunları
anlayamazsınız” şeklinde cevap vermesi, Uşak Milletvekili Dilek Akagün Yılmaz’a kafa sallayıp
dışarıda görüşürüz demesi, diğer bir sert çocuk Sezgin Tanrıkulu’nun Hüseyin Aygün’ün tutumunu
eleştiren Şevki Kulkuloğlu’na “terbiyesiz” deyip arkasından tehdit etmesi, artık durumun çok vahim bir
noktaya geldiğini göstermektedir.
2
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Hüseyin Aygün ile aynı görüşteyse ve bu nedenle aramıza katılmadıysa o zaman
başka!..
Hüseyin Aygün’ün, CHP çizgisiyle uyuşmayan bütün söylemlerinin arkasında
durmakla, böyle bir kanının oluşmasına Kılıçdaroğlu sebebiyet vermiştir!.. “Tavuk mu
yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan?” diye sorduktan sonra, kendini “horoz” yerine
koyarak, o sinkaflı (3) 3 kelimenin yerine “söyler geçerim” demesi ile içine düşülen bu
durum kurtarılamaz. Kaldırım seviyesinin bile altına düşüldüğünü herkes kabul ediyor!..

Hey! Siz gruATATÜRK’TE BİRLEŞTİK, SİZ NERELERDESİNİZ?p toplantılarının değişmez
elemanları; siz kadrolu Kılıçdaroğlu alkışlayıcıları, genel başkanlık yalakaları!.. Size de
yazıklar olsun! Çıkartıp atın, cebinizdeki o CHP kimlik kartlarını. Bu bayağı sözleri bile çılgınlar
gibi alkışladınız, utanmaz herifler!..
Beyler! CHP‘nin Genel Başkanı, bütün CHP’lileri temsil ediyor. Dolayısıyla ağzından çıkan sözler,
bizler adına söylenmiştir. Aynı şekilde siyasi rakiplerimizin Genel Başkan’ımıza söylediği sözleri
de doğrudan üzerimize alırız. Bu çerçevede; Başbakan Erdoğan’ın Kılıçdaroğlu’nu “Bahtsız
Bedevi”ye benzetmesi, hepimize söylenmiş bir küfürdür. Dolayısıyla “Bahtsız Bedevi”
kıssasındaki sövmeden (4) 4 herkes hissesine düşen kadar almıştır!.. Bu nedenle bize
yakışan, Erdoğan ile aynı düzeye inip, küfür etmek olamaz. Genel Başkan’ımızın, Başbakan’ı
bu sözlerinden ötürü halka şikayet etmesi ve ona oy veren seçmenlere bir soru sorması çok
daha etkili bir yanıttır. Örneğin; “Ey AKP’ye oy veren yurttaşlarım! Siz bu Recep’e bize küfür edip
sövsün diye mi, yoksa ülkeyi iyi yönetip, refah düzeyimizi yükseltsin ve insanca
yaşayabilmemiz için bize önderlik etsin diye mi oy verdiniz?” diyebilirdi!.. Böyle yapmak
yerine,ondan bir farkı olmadığını ve dağarcığının boş olduğunu göstermesi, Erdoğan’a
siyasi alternatif olmadığını da ortaya koymaktadır. Biz de doğal olarak genel başkanın,
partimizin “tam bağımsızlıkçı” ve “antiemperyalist” ana çizgisini içselleştiremediği için CHP
genel başkanlığına yakışmadığını söylemek zorunda kalıyoruz. Kılıçdaroğlu, kendi sözleri ile
Erdoğan’dan daha terbiyeli olamayacağını kanıtlamıştır… Dolayısıyla bizi temsil etme niteliğini
de kaybetmiştir… Ayrıca iktidar olmak için bir alternatif olmadığını da gösteriyor. Yakınındaki
bir kaç yalakanın duygularını tatmin etmekten başka hiç bir işe yaramayan o sözleri, asla
CHP’nin söylemi olamaz!.. Halka küfür
ederek, iyice batağa saplanan siyasi rakibine, aynı perdeden cevap verip, onu kurtarmak fahiş
ve affedilmez bir siyasi hatadır?..

Aşağıya dipnota koyduğum bağlantılardan, Erdoğan ile Kılıçdaroğlu’nun sözlerinin orijinal
hallerini bulup okuyabilirsiniz. Onların seviyesizliği yüzünden çoluk çocuğumuzun yüzüne
bakmaya ve CHP’liyim demeye utanır olduk!.. Kılıçdaroğlu’nun Ata’yı anma etkinliğine
katılmama nedeni devirdiği bu son çam ise, o zaman gelmeyişini özür dileme olarak kabul
edebiliriz. Zaten “özür dilemek” onun ilk defa yaptığı bir şey değildir! Bunun ötesinde, halkın
arasına girmeyişini hiç bir sebeple mazur gösteremez!..

Ey CHP‘lilerin oylarını alarak Meclise gelen CHP milletvekilleri! Şimdi söyleyin bakalım “Bu
Cennet, bu Cehennem vatanı” düşman işgalinden kurtaran, Cumhuriyeti kurarak, bizi padişahın
kulu olmaktan çıkartan, her şeyimizi borçlu olduğumuz, her zaman minnet ve şükran
duyduğumuz, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün formüle edip, Anayasamıza yerleştirdiği
“Büyük Türk Milleti” sözünün neresi sizleri rahatsız ediyor?..
Anayasa’daki milletvekili yemininden bu sözlerin çıkartılması önerisini yapmak, Y-CHP‘ye mi
düşmüştür?.. Bu iş bölümünü kimlerle nerede yaptınız, bize de anlatın bakalım!
Emperyalistlerin ulus devleti parçalama planına hizmet eden bu girişiminizi, önce size oy
verip Meclis’e gönderen bizlere açıklamak zorundasınız. Bu sözlerin Anayasa’dan kalkması ile 74
milyon vatandaşa ne sağlayacaktır acaba? Yoksa siz de emperyalistlerin CHP içindeki adamları
3
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http://www.itusozluk.com/goster.php/bahts%FDz+bedevi
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mısınız? Bu güzelim ülkenin parçalanmasında rol mü aldınız? Atatürk’ün koltuğunda oturup,
onun CHP’sini, tek eserim dediği Cumhuriyet’in yıkılmasında bir silah olarak
kullanabileceğinizi mi sandınız? Bu parti bizimdir, çünkü biz halkız ve yeniden doğarız
ölümlerde!.. Bizi şimdilik kapının dışında tutabilirsiniz. Sizlerin, CHP ve Atatürk İlkeleri ile doku
uyuşmazlığınız var. Parti içindeki “yabancı unsur” gibisiniz!.. Er ya da geç bu partiden
gideceksiniz!.. Zira, Kılıçdaroğlu’nun da dediği gibi “Bu başbakandan ülkeye yarar gelmez…”
Aynı şekilde kendisi de hiç bir şekilde CHP‘yi büyütüp iktidara getiremez!..
***
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DENİZ BİTTİ!..
“Ergenekon davası” avukatlarından Hüseyin Ersöz, davadaki belge ve dijital verilerin 3
terebayt 1 boyutlarında olduğuna dikkat çekti. 3 terebaytın ne anlama geldiğini en kalın
kafalıların anlayabileceği şekilde açıkladı. Her davada olduğu gibi, 300′e yakın kişinin
yargılandığı, 18 ayrı davanın birleştiği “Ergenekon Davası”nda sanıkların ve avukatlarının
savunma yapabilmeleri için dava dosyasına hakim olmaları gerekiyor. Ancak o zaman
aleyhlerindekidelilleri çürütebilir ve sahtecilikleri gösterip, karşı delillerin toplanmasını talep
edebilirler. Haklarındaki haksız isnatların doğru olmadığını başka nasıl kanıtlayabilirler?..

Diğer yandan bütün bu adli işlemlerin makul bir süre içerisinde gerçekleşmesi gerekir ki,
adil yargılamadan söz edilebilsin. “Ergenekon Davası”nda incelenecek 64 milyon sayfa vardır.
Başka bir anlatımla, savunma yapabilmek için 300′er sayfalık 214.000 kitabın okunması ve
akılda tutulup ileri sürülen iddiaların birbiriyle ilişkilerinin karşılaştırılarak, değerlendirilmesi
gerekiyor!.. Yukarıdaki rakam, bir baskı hatası olarak buraya yazılmış değildir. Duyduğunuz
rakam doğrudur. Avukatların ve sanıkların okuması gereken belge miktarını kitap boyutu ile
anlatmaya çalışmış. Kısaca iki yüz on dört bin kitabınokunmasından söz ediliyor!..
Bir insan tüm yaşamı boyunda kaç kitap okuyabilir? Siz bugüne kadar kaç kitap
okuyabildiniz? Kütüphanenizde kaç kitabınız var, saydınız mı? Bu soruların yanıtlarından
yola çıkarak, altmış dört milyon sayfayı okumak için insana kaç ömür gerekir, bir de
bunu hesaplayın bakalım!.. Davayabakan hakimlerin bizler gibi sıradan insanlar olduğunu ve
bizim kadar okuyabileceklerini düşünün, Sonra da bir yargıya varın!.. İlla da bir
hukukçunun konuşmasını beklemeniz gerekimiyor!..

Sanırım yaptığınız bu basit aritmetik işlemlerden sonra “Ergenekon Davası”nın
sonuçlandırılmak üzereaçılmadığını da anlamışsınızdır! Diğer 18 davanın bu dava ile
birleştirilmesi de aynı amaçla yapılmıştır demekte bir yanlışlık yoktur. Davaların arasında
“maddi veya hukuki bağlantı” olduğunu söyleyebilmek için bu belgelerin tümünün okunması
şarttır. Bu kadar belgeyi, kimler, ne zaman ve nasıl okuyabilmiştir de aralarında “maddi ve
hukuki bağlantı” olduğunu anlamışlardır, bunu birinin açıklaması gerekiyor. Ayrıca bu
bağlantıyı anlayan üye, anladıklarını mahkemenin diğer üyelerineanlatıp onları da ikna etmiş
olmalı ki, “oy birliği” ile birleştirmeye karar vermişler. Ya da bütün üyelerin bu dosyaları
okuduklarını kabul etmek gerekir. Öyleyse, yargıçların sadece bu işi başarmış olmalarından yola
çıkarak olağanüstü insanlar olduklarını söyleyebiliriz!?.. Acaba gerçek böyle midir? Burada
fiziki bir imkansızlık var. Bu imkansızlık ancak olağanüstü bir yetenekle aşılabilir!.. O
olağanüstü yetenek özel görevli mahkemelerin hakimlerinde var mı?..
1

1024 gigabayt büyüklüğündeki ölçü birimidir.
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İşte size “Cemaatçi” yapılanmanın bulunmadığı söylenen “bağımsız yargı”dan, bir fotoğraf.
Adil bir şekilde sonuca bağlanması beklenen o meşhur davanın özeti bu kadardır işte.
Dilerseniz bu özete davanın hüzünlü öyküsü de diyebilirsiniz tabi!…

İşte böyle bir davada, Y-CHP’nin Genel Başkanı; CHP’li sanıklar için “Biz yargılanmasınlar
demiyoruz ki…” diyebilmiştir!Bir ana muhalefet partisi genel başkanıdır bu sözlerin sahibi.
Hiçbir zaman bu sözlerini, “yanlış anlaşıldım” diyerek, düzeltme ihtiyacı da duymamıştır… Bu
sözlerin bir çok yazıda tekrar edilme nedeni; sahibi tarafından sıkı sıkıya sahiplenilmiş
olmalarıdır. İşte size, bu çirkin tertibi kabul eden AKP ile aynı komisyonlarda oturup,
“özürlükçü” bir anayasa yapacağını söyleyen Y-CHP‘nin üst yönetiminin düştüğü durum!..

Dikkat ettiyseniz, Kılıçdaroğlu son günlerde sıkça “bedel ödemek” ifadesini kullanmaktadır.
Oysa ortada başka bir gerçek vardır. Yoksul kesimler, son on yıl içerisinde, körü körüne ya da
bir kaç paket makarna alabilmek için AKP’yi desteklemenin bedelini en ağır şekilde
ödemişlerdir. Emperyalistlerin çıkarı için tertiplenen kirli savaşta, hep onların çocukları “şehit”
olmaktadır. Şehit babaları, yaşadıkları bu şokun etkisi altında, sağ kalan oğullarını da “vatan
için” “şehit” olmaya yollayacaklarını söylemektedirler… Geride gönderecek bir oğlu
kalmayanlar ise, kendileri nöbete kalkmaktadır. Bazıları ise şehit olan oğullarının bebeğini
göreve hazırlamaktadır. Mübarek Türkiye, emperyalistler için gönüllü asker tarlası sanki… Ne
yazık ki, sade vatandaş cahil bırakılmışlığının bedelini bu şekilde ödemektedir. Hem de
çocuklarının kanı ile!..

Vatandaş için durum böyledir diyelim. Peki, Kılıçdaroğlu’nun suçu nedir? Ne yaptı da
bedelini “siyasi hayatı” ile ödemeye hazırlanıyor?.. Bedel ödetmeyi ağzına hiç almayan bir
genel başkan, iktidara talibim diyebilir mi? Yoksa, üzerine aldığı bir görevi mi yerine getiriyor?
Ya da yolun sonuna mı geldi de böyle konuşuyor? Bu soruların yanıtlarını bulmak zorundayız!..
“Kürt sorunu”nu PKK‘nın yol haritasına göre çözmek için “siyasi hayatını sonlandırmayı”
göze alan “Gandi Kemal”e, Türkiye emanet edilebilir mi? Cumhuriyet’i korumak için
parmağını bile oynatmamış, oynatacak durumda olanları ise oyalamış olan bir kişi bu
hareketi ile atı alanın Üsküdar’ı geçmesine olanak sağlamış değil mi? Böyle bir adamın
sözlerine kim inanır?.. Niçin inanalım ki?!..

Bu ülkede “irtica tehlikesi yoktur” diyen Kılıçdaroğlu, karşı devrimin gerçekleşmesi için en
önemli araç haline getirilmiş olan yargının içinde; “Cemaatçi (F tipi) bir yapılanma” olduğunu
da elbette söyleyemeyecektir!.. Eğer bir ülkede, Anayasa Mahkemesi tarafından “Laiklik karşıtı
eylemlerin odağı haline geldiği” oybirliği ile kabul edilen bir parti, hala iktidarda ise ve
ana muhalefet partisine göre de o ülkede irtica tehlikesi yoksa; yargı içinde de okyanus
ötesi ile işbirliği yapmış Cemaatçi bir yapılanma bulunmuyor ise, doğal olarak o ülkede
darbe yapmaya hevesli olanları ordu içerisinden temizlemekiçin açılmış olan
davaların sonucunu beklemek gerekebilir!.. Ne yazık ki, bu temel fikri kafamıza nakış gibi
işleyen Kılıçdaroğlu ile Y-CHP’nin kurmay kadrosudur… Her şeyden önce bu saptamanın
yapılması gerekiyor!..

Atatürkçü düşünceyi benimsemekten başka “suçu” gösterilemeyen; bilim adamları, yazarlar,
gazeteciler ve subaylar için “Biz yargılanmasınlar demiyoruz ki...” demek, bu mahkemelerde
adil ve en azından yürürlükteki hukuka uygun şekilde yargılama yapıldığını kabul etmek
anlamına gelir! Bu sözleri veya aynı anlama gelecek farklı sözleri, en çok tekrarlayan ana
muhalefet partisinin genel başkanı olmuştur.
“Ordu darbecilerden temizlenmeli” diyerek, yapılan bu büyük haksızlıkları meşrulaştırıp
destekleyenlerin başında Kılıçdaroğlu gelmektedir. Oysa hiç bir şekilde ordu darbecilerden
temizlenmiyordu. Tam aksine ordu, içerisindeki ulusalcı subaylardan temizleniyordu!..
Geçmişte yapılan veya eksik bırakılan darbeleri, sürekli gündemde tutulup, asıl yapılmakta olan
büyük darbe
gözlerden kaçırılmak isteniyordu! Cumhuriyet rejimine karşı vurulan son darbeyi gizleme
görevini, ne yazık ki Kılıçdaroğlu ile ekibi üstlenmiştir. Böylece Y-CHP ile Y-MHP’ye kalan
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iş, darbenin meşrulaştırılmasıydı!..

Hiçbir yöne doğru kıvırma payı kalmadan, söylemleri ile dolaylı şekilde, karşı devrimi
destekleyen Kılıçdaroğlu ile Bahçelidir. Temel tartışma konularını sürekli geri plana iterek, tali
konular üzerinde, göstermelik bir muhalefet yapmışlar ve yaşanmakta olan tehlikeyi
basitleştirerek halkı aldatmışlardır!.. Dikkat ettiyseniz eğer, her iki liderin iktidarın
icraatlarına karşı bütün söylemleri , yapay “sert” gibi duran bir muhalefettir ve hep iş işten
geçtikten sonradır. Ne yazıktır ki, bu beyler, hukukun üstünlüğünüsavunmada ve haksızlıklara
karşı tepki göstermekte, her zaman sokaktaki insanların gerisindekalmışlardır!..
Tamemen göstermelik muhalefet yapan bu işbirlikçiler, bir yanda özel görevli mahkemelerde
“darbeciler” yargılanırken, diğer yanda “güçler ayrılığı” ve “bağımsız yargı” ilkelerine
tamamen aykırı olan “Darbeleri ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu”nda görev almakta bir
sakınca görmemişlerdir! Gerçekte bu komisyonun, PKK lideri Abdullah Öcalan’ın önerdiği
“Hakikatleri Araştırma Komisyonu”ndan hiç bir farkı yoktur. “Silivri Hukuku”nu
meşrulaştırmak ve CHP’yi darbelerin içinde göstermekten başka, hiçbir işe yaramadığı ortaya
çıkan bu komisyonda, Y-CHP hangi amaçla görev almışolabilir? Bunu çok merak ediyorum!
Doğrusu bu tutum, Y-CHP’ye pek de yakışmıştır!..

Aynı şekilde “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nda oturmak
da darbe
hukukunu
benimsetmekten başka hiç bir işe yaramamıştır. Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ın başkanlık
hayallerine sürekli umut olmuştur… Nitekim en sonunda Erdoğan, yeni anayasa konusunda
bildiğini yapacağının işaretlerini vermeye başlamıştır. Kılıçdaroğlu’nun, CHP’yi kullanmaları
için onların hizmetine sunduğu da böylece ortaya çıkmıştır. Şimdi kendilerini tuhaf bir
“şaşkınlık” içerisinde göstermeleri hiç de inandırıcı değildir!..

Denebilir ki, yargı eliyle yapılan darbeyi gözden kaçırtanların başında, Kılıçdaroğlu
gelmektedir. Bahçeli için kullanılacak ifade biraz daha farklı olabilir. O AKP ile açıktan işbirliği
yapacak kadar gözü kara bir şekilde yoluna devam etmektedir… Neyazık ki, MHP’nin milliyetçi
kanadı, 10. Kurultay’da bu gidişe “dur” diyememiştir. AKP iktidarı yine MHP kongresinde
kazanan taraf olmuştur. Bu da bir başka acınacak yanımızdır!..

Cumhuriyetin yıkılmasında en önemli işlevi gören bu ekip, artık kendilerini daha fazla
gizleyemeyecektir. Onlar için deniz bitmiştir!.. Kılıçdaroğlu’nun “Siyasi hayatıma mal olacaksa…
“ ve “Bedel ödenecekse ödemeye hazırım...” şeklindeki cümleleri, onun da yolun sonuna
geldiğine inandığını gösteriyor…CHP‘liler işin farkına varana kadar, belki bir süre daha
Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in ziyaretine gidebilir!.. Daha
fazlası zaten olmayacak! Zira 1919′da ayağa kalkıp, geleceğini belirleyen Türk halkının, hala
ayağa kalkabilecek takati var!..
***
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GENEL BAŞKAN ADAYIM!..
Milyonların “Seferberlik Buluşması”na, CHP‘liler olarak iyi ki de katıldık! Orada pek çok kişi
gibi ben de harika bir karşılaştırma yaptım. Bu mitingte Kılıçdaroğlu’nun yerine geçecek
bir aday buldum!..

CHP’liler olarak elimizi çabuk tutalım, Atatürk gibi böyle dahi bir çocuk, ancak 100 yılda bir
geliyor…

Kimden söz ettiğimi hemen söylemiyorum. Tarif edeyim de siz tahmin edin. Bir kere Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan hiç bir eksiği yok, o kadarını söyleyeyim. Fazlası ise pek çok. Her şeyden önce o
birTESEV üyesi değil. SOROS‘çuları akıl hocası olarak el üstünde tutmuyor. Cemaatçilerden
bir tek danışmanı yok. Onları Genel Merkez’e doldurup, tepemize çıkartmıyor. Partinin
milyonlarını çar çur ettirmiyor… Üyelere hesap verir, yeri geldiğinde hesabını da sorar…
“Hesap uzmanlığını” takma ad olarak kullanmıyor!..

Benim genel başkan adayım, eksiksiz bir Atatürkçüdür. “Tam bağımsızlık” ve
“antiemperyalizmi” kendisine şiar etmiştir. Geçmişinden asla utanmıyor, aksine
Cumhuriyet Tarihi’mizle övünüyor. Örneğin; İnönü dönemini hiç bir zaman kötülememiş.
Mustafa Kemal’e, Atatürk demekten de hiç erinmemiş!.. O Atatürk’ü, Dersim’de “Soykırım”
yapmakla suçlayanları baş tacı etmiyor!..

Benim başkan adayım, elinde bebek katili Abdullah Öcalan’ın “yol haritası” ile kapı kapı
dolaşmıyor!.. “Siyasi hayatını sona erdirmek” gibi saçma fikirleri yok!.. Çünkü bu tür
fikirler, CHP’nin tabanınarağmen, genel başkanın bildiğini yapacağını söylemesiyle eş
anlamlıdır. Elbete hiçbir şekilde “kolektif irade”ye saygıyı içermiyor. Benim genel başkan
adayım, hiç bir yerde teröristlerle mücadele yerine müzakereyi önermiyor!… Fikirleri yerli
yerine oturmuştur, kendi içinde tutarlı bir liderdir!..
Benim genel başkanı adayım, sanki TSK yenilmiş de “ateşkes” ilan edilmiş gibi, Oslo’da yapılan
görüşmelere meşruiyet kazandırmak için üstünü başını paralamıyor…

Benim genel başkan adayım, “Biz yargılanmasınlar demiyoruz…” diyerek, “Silivri Hukuku”nu
da meşrulaştırmamış!.. Referandumda “hayır” dediği ve daha sonra da AKP’nin
“kırmızıçizgisi” olarak ilan ettiği değişiklikleri, tartışmadan kabul etmiyor… O masada
oturmanın, yakın geçmişte “hayır” dediği değişikliklere, gerekçesiz olarak “evet” demek
anlamına geldiğini biliyor!..
Benim genel başkan adayım, emperyalizmin “tanıtım ve reklam bürosu” haline gelen,
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“Sosyalist Enternasyonal”e başkan yardımcısı olmaya hiç heveslenmiyor!.. Aynı şekilde
emperyalizmin “işgal birliği” görevini yürüten NATO’yu kutsayıp önümüze koymuyor!.. Benim
genel başkan adayım, NATO ile uzaktan yakından bir ilgisi olmayan Libya’ya, TSK’nin NATO gücü
olarak gönderilmesine “evet” demiyor!..
Benim başkan adayım, 29 Ekim 2012‘te Birinci Meclis önünde, Türk halkı ile birlikte
Cumhuriyet’i yeniden kurmak için bir miting düzenlenmesine öncülük ediyor. Parsayı
toplamak için düzenlenmiş mitinglere iştirak etmiyor!.. Benim genel başkan adayım, mitingi
dağıtmak üzere “Biber Gazı ve Tazyikli Su Bakanı”na emir veren Erdoğan’ı, teröristlere
karşı ülkesini savunan Esat’a benzeterek, çamları devirmiyor!..

Benim başkan adayıma, BOP içinde kimse bir rol veremez, ona “Gençliğe Söylev” de tarif
edilenlerden başka bir “görev” de teklif edemez!..
Benim genel başkan adayım, kendisine dalkavukluk ve kapıkulluğu yapanların sözlerine
itibar etmiyor. Dostlarının eleştirilerden yararlanıp, onlara küsmüyor!.. Atatürk’ün koltuğunda
oturduğunu hiç bir zaman da aklından çıkarmıyor. Onun gibi dik duruyor!..

Benim genel başkan adayım, gençtir ama bu yönü bir eksiklik sayılmaz. Çünkü o, Onur
Öymen gibi konusunda uzmanlaşmış kişilerin, deneyimlerinden fazlasıyla yararlanıyor.
Hüseyin Aygünleri,
Sezgin
Tanrıkullarını
değil,
yurtseverleri
yanında
tutuyor. Böylece deneyimsizlikle suçlanamıyor!.. Bu nedenle gençliği, onun hanesine artı
olarak yazılıyor!..
Benim genel başkan adayım, inançlı bir Atatürkçüdür. Yorulmak nedir bilmez, üretkendir, ülkesi
için ha bire çalışır durur, gençliği de arı gibi çalıştırıp, acıları bal eder!..

CHP‘nin böyle bir genel başkana ne biçim ihtiyacı var!.. Bizi de emekliliğimizde peşinden
koşturacak böyle biri var!.. DİK K A T!…

Künyesini okuyorum:

Adı: İlker, Soyadı:Yücel…

Şu andaki görevi: Türkiye Gençlik Birliği Genel Başkanı… Görev yeri: 780 bin kilometrekarelik
Türk’ün vatanı… Şaşırmadınız değil mi?
Ben de bu teklifi getirdiğim için utanmadım, pişman da değilim!..

TGB‘nin kahraman üyelerine bir ricada bulunuyorum: Hiç değilse Cumhuriyeti yeniden
inşa edene kadar, İlker Yücel’i emaneten bize verin. Eminim, CHP‘nin gençliğini de ayağa
kaldıracaktır! UyuşukGençlik Kollarımızın üstündeki ölü toprağını süpürüp, bir köşeye ancak
o atabilir!..
Atatürkçü nasıl olunur, Kemalizm’e nasıl sahip çıkılır, yurttaşlık nasıl hak edilir, adam gibi
adam nasıl olunur, bizimkilere de öğretsin!..
Sonra emanetinizi geri alırsınız… Minnettar kalırız, teşekkür ederiz!..
***
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YAŞASIN TGB’NİN KAĞNILARI,YAŞASIN CUMHURİYET!..
Abdullah Gül, sadece sağcıların Cumhurbaşkanıolduğunu ispatladı. Anayasa’ya göre tarafsız
olması gereken ve anayasaya bağlı kalacağına yemin eden Gül, yeminine sadık kalmadı.
Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Meclis’te grubu bulunmayan partiler arasında
“ayrıma” giderek, 29 Ekim’de vereceği resepsiyona sadece Saadet Partisi, Demokrat Parti ve
Büyük Birlik Partisi’ni çağırırken, DSP, İP, ÖDP ve TKP gibi sol görüşlü partileri davet etmedi!..
İki kişiden biri şaşkın, diğeri “Öyle kazana böyle lahana” diyor!..

Van’daki depremde yıkılan okulların yerlerine yenileri yapılırken, bu okulların çoğunun adları
da değiştirildi. Erciş’te Atatürk İlköğretim Okulu‘nun yerine yaptırılan okula, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan’ın annesi Tenzile Hanımın adı verildi. (1) 1 Atatürk adının kaldırılması ve
yerine Tayyip Erdoğan’ın annesi olmaktan başka hiç bir özelliği olmayan Tenzile Hanımın
adının verilmesi iki kişiden birinde ikinci şaşkınlığı yaratmış!..
İki kişiden diğeri “Her toplum layık olduğu şekilde yönetilir” demiş!..

Aydınlık Gazetesi’nin Pazar günü attığı:”93 YIL SONRA DA AYNI KARARLILIK” başlığı altındaki 29
Mayıs 1919 tarihli Kurtuluş Savaşı Gazetesi”nin ön yüzündeki haber, iki kişiden birinin suratına
ağır bir şamar gibi indi!.. Milliyet Gazetesi logosu altında “KALK UYAN YOKSA ARDI
HİCRANDIR” uyarısı iki kişiden birini tam olarak uyandıramadı ama “İstanbul hükümeti,
mitingleri yasakladı. Mustafa Kemal’in : ‘Mitingler devam edecek’ şeklindeki sözleri etkili bir
çağrışım yaptı! 93 yıl önce Damat Ferit, Yunan işgaline karşı mitingleri yasaklayarak, halkın
haklı ve meşru tepkisini dizginlemek istemişti. Bugün aynı görevi Tayyip Erdoğan ile Devlet
Bahçeli yerine getiriyor!”..
Ne garip değil mi?..

İki kişiden diğeri, “Tarih tekerrür etmez ama bu kadar da benzerlik olmaz” diyor!.. İki
kişiden birinin ise başı yine önünde, “savunma” hazırlıyor!.. Hata yaptığını kabul et be
adam! Ne olur sanki! Yakında hatanı düzeltme imkanı da gelecek önüne, o zaman gereğini
yaparsın!.. “Zararın neresinden dönersen kardır” diyen iki kişiden diğeri, ekliyor: “En
büyük hatayı yap ama en küçük hatayı savunma!..”

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı, Suriye ve PKK gündemiyle, planlama çalışmaları
kapsamında Türkiye’ye asker gönderdiklerini açıklamış. Genelkurmay Başkanlığı’mız
tarafından yapılan açıklamada:Türkiye’de İncirlik‘tekiler, Malatya Kürecik’tekiler ve Amerikan
1

http://www.cnnturk.com/2012/guncel/10/16/ataturk.okulunun.ismi.tenzile.erdogan.oldu/680859.0/index.html
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Savunma İşbirliği Ofisi (ODC) kapsamında görev yapanlar dışında ek olarak ABD askeri
bulunmadığı belirtmiş… Bu iki

açıklama ABD Büyükelçisi Ricciardone’nin, PKK ile mücadele için Ankara’ya örnek olarak
Bin
Ladin‘i yakalarken kullandıkları yöntemini önermesi haberi ile birlikte
değerlendirildiğinde; sanki ABD askerlerinin Türkiye’ye gelme sebebi PKK ile mücadele
etmekmiş izlenimini veriyor. İki kişiden biri, nedense askeri operasyonlarda bile komutanın
ABD’ye geçtiğine inanmak istemiyor!..
İki kişiden diğeri: Biraz daha bekleyelim gerçeği çıplak gözle göreceğiz. ABD hiç bir zaman
PKK’ya karşı operasyon yapmayacağı gibi, TSK’nın Kandil’e gitmesine de izin vermeyecektir!..
Zira PKK, ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi için alet çantasına koyduğu bir vazgeçilmezidir.
“Halep oradaysa arşın buradadır!..”(2)2 diyor!..

Zaten ABD’li yazar Webster Griffin Tarpley, ABD’nin aylarca Suriye’li teröristlere silah
gönderdiğini, silahların da “İncirlik Üssü üzerinden” geldiğini belirtmiş…(3)3 Bu açıklama
karşısında bizim Genelkurmay keşke susmayı tercih etseymiş!..

Dilerseniz bu hafta sözü fazla uzatmayalım. Gelin düşelim TGB’nin peşine ve Pazartesi erkenden
Birinci Meclis’in önünde yerimizi alalım. Safları biraz daha sıklaştıralım… Böyle gidersek bir
sefer daha kağnılarımız düşmanın kamyonlarını yenecek!..
Biz bize yakışanı yapalım!..

Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe‘si ile “Bursa Nutku”nu tam ve doğru olarak anlayıp, yaşama
geçiren ve her biri birer Atatürk gibi davranan TGB‘li gençleri bu vesileyle bir kez daha
kutluyorum!..
Umarım bizim gençlik kolları da TGB‘lileri örnek alırlar ve en kısa süre içerisinde Türk
ulusuna karşı görevlerini yapmak üzere harekete geçerler!..
YAŞASIN CUMHURİYET!..

YAŞASIN ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE!..
YAŞASIN TGB’NİN KAĞNILARI!..
***

2
3

http://www.fikrabul.com/fikrabul/no/3223/halep-oradaysa-arsin-burada-.htm

http://haber.sol.org.tr/dunyadan/turkiye-suriye-sinirinda-trafik-polisi-gibi-calisan-cia-ajanlari-var

484

KİNDAR NESİL!..
Kılıçdaroğlu, TSK’daki ulusalcı subayların tasfiye edilerek karşıdevrimin yapılması projesinde
kendisiniCHP genel başkanlığına getiren güçlerle (ABD-AB) anlaşmıştır. Muhtemelen
kendisine AKP’nin itibar kaybederek iktidardan düşmesi halinde, desteklenerek iktidara
getirileceği sözü de verilmiştir. Ne yazık ki, bu “mavi boncuğa” pek çok CHP’li de
inandırılmıştır… ABD’nin desteği ile iktidara gelen bir CHP, tam bağımsızlıkçı ve
antiemperyalist çizgisinde kalabilir mi? Elbette ki kalamaz. Bu durumdaki CHP’ye Atatürk’ün
ve İsmet Paşa’nın CHP’si de denemez tabi!.. Ya da Kılıçdaroğlu, son derece cahil ve
yeteneksiz bir adamdır da etrafındaki işbirlikçiler tarafından kullanılıyor!..
Her iki halde de Kılıçdaroğlu Atatürk’ün koltuğuna yakışmıyor!..

Kılıçdaroğlu Fetullah Gülen’e hayranlığını her fırsat bulduğunda dile getiren Muhammet
Çakmak’ın danışmanlığından hangi konularda yararlanır, bunu çok merak ederim. Bir kez
olsun kendisine övgü sözleri söylemiş değildir. Böyle densiz birini CHP’nin “akıl hocalığı”
makamında tutmasının bir nedeni olmalıdır? Çakmak, CHP tabanına Fetullah Gülen‘i
sempatik göstermekle görevlidir!.. Başka da hiç bir işe yaramaz…

CHP’nin ana ekseninden kaydırılması üzerine; hiç bir karşılık beklemeden CHP’nin iktidara
gelmesi için canla başla çalışan milyonlarca partili, adeta kişilikleri ile bütünleştirdikleri
partilerine, oy verip vermeme hususunda tereddüt yaşamaya başlamıştır. 10 yıldır iktidarda
bulunan, halkın mutluluk ve refahı için hiç bir icraatı bulunmayan AKP iktidarı karşısında, her
geçen gün erimenin nedeni, bu eksen kaymasından başka bir şeyle açıklanamaz. Y-CHP
karşıdevrimi destekleyerek, kendi ayağına kurşun sıkmıştır. Şimdi 29 Ekim‘de Birinci Meclis’in
önünden başlayacak olan yürüyüşteCumhuriyet’i anma törenlerine katılması bu erimeyi
geriye döndüremez. TGB‘nin düzenlediği böylesine anlamlı bir etkinliğe katılmak, CHP’ye hiç
mi hiç yakışmıyor. Bu mitingi Türkiye çapında anamuhalefet partisi olarak, CHP’nin
düzenlemesi gerekirdi!.. İşçi Partisi’nin bayrağı arkasına CHP’yi takmak “zevahiri kurtarmak”
içindir. Kurtulamaz!.. O zaman adama; “Siz ayrı bir parti misiniz, yoksa İşçi Partili misiniz?”
diye sorarlar. Denebilir ki, Kılıçdaroğlu’nın, genel başkanlığa geldikten sonra yaptığı tek doğru
iş TGB’nin düzenlediği bu etkinliğe katılmaktır…

Y-CHP’nin karşıdevrimi desteklediği ve direnç gösterecek dinamik güçleri “dizginlemekle”
görevlendirilmiş olduğu açık seçik ortaya çıkmıştır!.. Atatürk Cumhuriyeti’nin temel taşlarını
yerinden oynatan yasa ve anayasa değişikliklerinin sadece “magazin” konusu olacak yönlerini
eleştiren ve işin esasına yönelik etkili bir karşı duruş yapmayan Y-CHP, bu tutumuyla aslında
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“görevini” yapmış ve iktidarı desteklemiştir. Belki MHP Genel başkanı Devlet Bahçeli’nin yaptığı
kadarını yapamamıştır ama sonuçta iktidara payanda olma işlevini yerine getirmiştir. Y-CHP,
Cumhuriyet rejimini koruyacak olan TSK’nin “ulusalcı” subaylarına karşı kurulan komployu
“Orduyu darbecilerden temizleme” zırvasıyla görmezden gelmiştir!.. Belki ordu da darbe
heveslilerinden kurtulmuştur ama asıl, emperyalizm önünde bir kale gibi dikilen Atatürk’ün
ordusundan kurtulmuştur!.. Sonuçta TSK emperyalizme karşı bir ordu olmaktan çıkartılmış,
emperyalizmin hizmetine sunulmuştur. Bu durumun birinci derecedeki sorumlusu iktidar ise,
ikinci derecedeki sorumlusu da Y-CHP yönetimidir…

Y-CHP’nin görevleri arasında “Silivri Hukuku”nu meşru göstermek olduğu için tutuklu
bulunan CHP milletvekillerinin bile “suçları nedir?” sorusunu etkili bir şekilde kamuoyunun
önüne getirip soramamıştır. Örneğin, Prof. Dr. M. Haberal‘ın sorgusunda sorulan ve daha
sonra kitapçık haline getirilen 180 soru içerisinde, iddianamede suçlandığı “terör örgütü
kurmak ve yönetmek” suçlaması ile ilgili bir tek soru sorulmamış olmasını halka
anlatmamıştır. “Biz yargılanmasınlar demiyoruz…” cümlesi ile başlayan,aldatıcı ve özel
görevli mahkemeleri meşrulaştıran, ikinci dereceden eleştiriler, hep karşı tarafın işini
kolaylaştırmıştır. Aynı tutumu M. Balbay‘ın davasında da görmek mümkündür.

Son olarak Prof. Dr. Fatih Hilmioğlu‘nun, oğlunun ölümü nedeniyle “timsah gözyaşları”
dökülmüştür. Y-CHP’nin bu konudaki söylemi, AKP’nin ulusal ve uluslararası hukuka aykırı
olduğu için kaldırdığı bu mahkemelerin kaldırılma gerekçesinden dahi çok geride kalmıştır.
Fatih Hoca’nın cenaze nedeniyle geldiği evinden gece alınıp, Sincan F Tipi Cezaevine
gönderilmesine verilen tepki de parti tabanının gazını almaya dönük ve içerikten yoksundur.
Bu durumu zorunlu hale getiren yasal mevzuata karşı CHP ne yapmıştır? Hiçbir şey!!!… “Tam
bir vicdansızlıktır. Bu kararı veren yargıçta vicdan var mı, insan sevgisi, evlat sevgisi var mı?..”
sözleri, bir işe yaramamaktadır…
Şimdi şikayet edilen bu hukuksuzluğu ve vicdansızlığı meşrulaştıran Y-CHP yönetimi değil midir?

5 yıldır hak hukuk tanımayan özel yetkili savcılar ile özel görevli mahkemelerden “adalet”
bekleyen Kılıçdaroğlu değil mi? Orduyu darbecilerden temizleyeceklermiş! Gerekçeye bakar
mısınız? Emperyalistlerle el ele, emperyalizmi dünyada ilk defa yenen bir orduyu
“darbeci”lerden temizleyeceklermiş!.. Bu dediğinize çocuklar bile inanmaz!.. Fatih Hoca soruyor:
“3,5 yıldır suçumu soruyorum, yanıt vermiyorlar” diyor… Anamuhalefet partisi olarak bu
soruyu kaç kere sordunuz? Kılıçdaroğlu CHP’nin başına hiç yakışmıyor!..

Fatih Hoca’nın oğlunun cenazesi için geldiği evinde kalmasına izin vermeyen hükümettir.
Bunun lamı cimi yok. Bu ne biçim kin ve intikam duygusudur ki, sönmek bilmiyor!.. Odatv
davası sanığı Doğan Yurdakul ile Ergenekon davası sanıkları Dursun Çiçek ve Mehmet Haberal
cenaze için izin istediklerinde geceyi evlerinde geçirmişlerdi!.. O tarihten sonra mevzuatta 1
bir değişiklik olmadığına göre,bu çifte standardı “kindarlık”tan başka bir kelime ile açıklamak
mümkün mü?..
***

5275 Sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’nu 116. maddesinin 4.
fıkrası:“İkinci ve üçüncü fıkraya göre izin verilen tutuklunun, izin süresi içinde gece konaklaması
gerektiği takdirde, bulunduğu yerde bulunan ceza infaz kurumunda, bulunmaması halinde ise
kolluk tarafından güvenli görülen yerde kalır”
1
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BU KIŞ ÜŞÜYEBİLİRİZ!..
Rusya, Ankara’ya indirilen Suriye uçağında uluslararası sivil havacılık kurallarına aykırı bir
şey olmadığını açıkladı. El konulan 12 koli içerisinde, “taşınmasıyasak” olan malzemeler
yokmuş! Karadeniz üzerinde ikaz edilen pilot, kargosundan emin olduğu için yoluna devam
etmişti. Esenboğa’ya inmesi istenince de itiraz etmedi. Buna rağmen, F-16′lar eşliğinde inişe
zorlanmasının bir anlamı olmalı! İlk akla gelen, hava sahamızda egemenlik hakkımızı
kullanabildiğimizdir! İhbar doğru çıkmadığına göre, Rusya’ya karşı bayağı bir zor duruma
düşürüldük. Belki de istenen buydu. Uludere’de 34 sivil vatandaş ile ilgili verilen ihbar için de
aynı şeyleri yaşamadık mı? İnsansız uçaklarla toplanan ve değerlendirildikten sonra bize
verilen istihbarat üzerine, kendi vatandaşlarımızı bombalayıp öldürmüştük!.. İstihbaratı veren
CIA, ne hükümetten ne de ölenlerin ailelerinden özür diledi. Tam aksine ABD’li yetkililer, TSK’yı
daha da zor durumda bırakacak açıklamalar yaptılar. Suriye ile aramızı iyice açmak için
ellerinden geleni yapıyorlar! Şimdi de Rusya ile aramızı açıyorlar. Putin, programlanmış
ziyaretini indirilen uçak olayı nedeniyle ertelemiş. Suriye de misilleme olarak, Türk sivil
uçaklarına hava sahasını kapatmaya karar vermiş!..(1) 1 Belki Rusya daha etkili bir misilleme
yapacaktır.
Ham petrol ithalatımızın yüzde 13′ünü Rusya’dan yapıyoruz, yüzde 51′ini ise İran’dan. Petrol
ve doğalgaz ithalatımızın yarıdan fazlasını bu iki ülkeden alıyoruz. Rusya ve İran, Çin ile aynı
ittifakta yer almaktadır. Kara kışta doğalgaz vanalarını kıstıklarını bir düşünün!..

Hükümetten yapılan son açıklama da oldukça ilginç. Güya indirilen Suriye uçağında 17 Rus
ajanı varmış. Diplomatik pasaport taşıdıkları için de sorgulanamamışlar. Ama Suriye’de
muhaliflerin yanında çarpışan Çeçenleri tespit etmek üzere görevlendirildikleri anlaşılmış!
Rus ajanlar, bunu itiraf etmediğine göre, onların bu amaçla Suriye’ye gittiğini bizimkiler nasıl
anlamış?..

Resmi verilere göre, “Elektrik enerjisi üretiminde doğalgaza dayalı kurulu gücümüz 14.576
MW olup bu değer toplam kurulu gücümüzün 32,7′sini karşılamaktadır.”(2) 2 Doğalgaz
musluklarının kış aylarında kısılması halinde, elektrik ihtiyacımızı da karşılayabilecek durumda
olmadığımızdan beklenmedik şekilde olumsuz yönde etkileneceğimiz kesin!..

Devletlerarası ilişkilerde “misilleme” var ve buna karşı hiç bir önlem alma şansımız
1
2

http://www.enerji.gov.tr/index.php? dil=tr&sf=webpages&b=dogalgaz&bn=221&hn=&nm=384&id=40694

http://www.hurriyet.com.tr/planet/21693282.asp

487

kalmamış!.. Durup dururken insanın başını belaya sokması buna denir işte. İktidar, Amerika’ya
yaranacak diye 75 milyon vatandaşı kış kıyamette buzların üzerine atıyor!..

Rusya’nın Akdeniz’deki tek askeri üssü Suriye’dedir. Bu üsse zaten her zaman askeri uçakları
ile askeri malzemeler gönderebilir. Buna değil Türkiye, hiç bir ülkenin itirazı olamaz. Elinde bu
olanak varken, Suriye’ye sivil uçakla askeri malzeme taşımak akıl karı mıdır? Rusya gibi
diplomaside deneyimli bir devletin bu kadar basit bir iş için böylesine fahiş bir hata yapması
beklenemez! İşe bu tarafından bakıldığı zaman, ihbara şüpheyle yaklaşmak gerekirdi. Anlaşılan
Dışişlerimiz bu olayda da yine devre dışı bırakılmıştır. Belli ki, ABD Suriye ile geri
dönülmesi çok zor olacak şekilde aramızı açmayı amaçlamıştır. Bu nedenle de yanlış bir
istihbaratla başımıza bela açmıştır. Nitekim, bu olay üzerine Suriye de Türk sivil uçaklarına hava
sahasını kapatmıştır.
Amerika’nın BOP’nin hayata geçirilmesi için verdiği görevi yapmak zorunda mıyız?.. Onların
yerine dolu dizgin bu anlamsız savaşa doğru koşturuluyoruz!..

Malatya Kürecik’te kurulan füze savunma sistemlerinin de İran ve Rusya’ya karşı
kurulduğunu hesaba katarsak, bu iki ülkeden esaslı bir misilleme beklemek çok da sürpriz
olmasa gerekir. Bir taraftan petrol ve doğalgaza zam üstüne zam yapan hükümetimiz, bir
de böyle bir kısıntı ile karşılaşırsa ne yapacak çok merak ederim.
Asıl zor durumda olan ise “ikikişidenbiri”dir… Aşağı tükürse sakal, yukarısı bıyığıdır!..

Oslo’da PKK’ya verilen sözlerin adım adım hayata geçtiğini görüyoruz. 13 büyükşehir
kurulması özerkliğin ilk adımıdır. BDP’nin bu tasarıyı düğün dernekle karşılamasından
durum bellidir. Asıl ilginç olan Kılıçdaroğlu’nun da bu projeye destek vermiş olmasıdır. Avrupa
Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın ulusal hukukumuzun üstünde olduğunu anımsatması ve
düzenlemenin buna göre yapılmasını istemesi anlamlıdır. Zaten daha önce de Anayasa
Komisyonu’ndaki CHP’li üyelerden yeni anayasa maddeleri yapılırken, Avrupa Yerel
Yönetimler Özerklik Şartı’nın ruhunu anayasaya yansıtmalarını talep etmişti. Bu şartın çekince
konulan maddelerinin tümünü imzalama sözü de veren Kılıçdaroğlu’nu bu oyunda karşı tarafın
adamı olarak kabul etmek lazımdır.
İktidar ve muhalefetin bu konuda birlikte hareket etmesi ile BDP Kongresinde Atatürk posteri
yerine Abdullah Öcalan’ın posterinin asılmasına hiç şaşırmamak gerekir!..
***

488

AHMAKLAR VE HAİNLER!..
20 Temmuz 1974 sıcak bir yaz günüydü. Türk ordusu saat 6:05′ten itibaren “Ayşe tatile
çıkabilir” komutu ile Kıbrıs’a havadan indirme ve denizden çıkarma yapmaya başlamıştı. Türk
paraşütçüleri Lefkoşa’nın kuzeyine, Hamitköy – Gönyeli ve Pınarbaşı bölgelerine inmişti.
Aralarında çocukluk arkadaşım Aydın da vardı. Vahit Amca, bir kır kahvesini işletiyor ve
transistörlü radyosundan ajansı dinliyordu. İşaret parmağını dudaklarına götürüp “susun”
işareti yaptı. Birlikte haberleri dinlemeye başladık. Harekat başarılıydı. 18′li yaşların heyecanı
ile bir nara atıp, yumruğumu tavan tahtalarına geçirmişim. Yemin ederim, savaşın nedeni
hakkında hiç bir fikrim yoktu, ama çağırsalar güle oynaya savaşmaya giderdim!.. Doğruyu
söylemek gerekirse, o sıcak yaz günlerinde, yüzümden ılık ter yerine cehalet akıyordu!..

Şimdi aynı heyecanı etrafımdaki gençlerde görüyorum. Hiçbir şekilde nedenlerini
sorgulamadan, savaşa gidip ölebilirler! İçişleri Bakanına göre “şehitlik” nasip işi ya, bizimkiler
bu konuda kendilerini şanslı görüyorlar!.. Tavan tahtasına o yumruğu attıktan sonra,
köprülerin altından çok sular aktı. 38 yılda edindiğim deneyimleri ve “analiz etme”
yeteneğimi nasıl kazandığımı, yeni nesillere aktarmak istiyorum. Gençler belki de bana
korkak diyecekler. Desinler umurumda değil. Vaktiyle ben de önümdekilere öyle demiştim.
Şimdi çok kararlıyım, son nefesime kadar bildiğim doğruları anlatmaya devam edeceğim…
Sevgili Gençler;

Size verebileceğim en son derste; somutlaştırarak anlatacağım bilgileri kulağınıza küpe edin.
Bu bilgilerle çözemeyeceğiniz hiç bir sosyal problem kalmayacak. Buna yemin edebilirim!..
DÜNYAMIZDAKİ KIT KAYNAKLAR

Dünyanın en önemli enerji kaynağının petrol olduğunu biliyorsunuz herhalde. Doğalgaz ve
petrolün elektrik enerjisini üretmek için çok gerekli bir yakıt olduğunu hatırlatmama gerek
yok. Bildiğiniz gibi petrol, milyonlarca yılda oluşmuş ama onlarca yıl içerisinde tüketiliyor.
Petrol ve doğalgaz kaynakları dünyamızda sınırlı olarak bulunuyor. Bir fikre göre, bu rezervler
en fazla 50 yıl daha dayanabilirmiş. Yeniden petrol oluşumu, milyonlarca yıl süreceğine göre,
bize bir faydası yok. Alternatif enerji kaynakları ise henüz bulunabilmiş değil. Bu nedenle süper
devletler, kendi kıtalarının altındaki petrolü, alternatif enerji kaynağı bulunana dek kendileri
için rezerv olarak
tutuyor. Farkında mısınız bilmiyorum, dev petrol şirketleri kendi ülkelerinde değil, hep
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gelişmemiş veya az gelişmiş ülkelerde petrol arıyorlar!..

Galaksimiz içinde başka dünya yok. Petrol ve doğalgaz gibi sınırlı maddelere ekonomide
“kıt kaynaklar” deniyor!..
NİMETLER ADİL OLARAK BÖLÜŞÜLMÜYOR

Şimdi gelelim hayati öneme sahip olan bu kıt kaynakların bölüşümüne. Allah’ın dünyasında
biz Allah’ın biricik kulları arasında, bu kaynakları adil ve eşit bir şekilde bölüşebiliyor muyuz?
Cevabınızı biliyorum: Hep bir ağızdan “Hayır” diyorsunuz. Peki nedenini hiç düşündünüz mü?..
Bu bahse, burada şimdilik bir nokta koyalım ve size başka bir hususu anımsatayım:
SAVAŞLAR EKONOMİK NEDENLERLE ÇIKIYOR

İnsanlık tarihi boyunca çıkan savaşlarda; savaşan askerler ile onları savaştıran kralların,
savaş sebepleri aynı mıydı? Savaşan askerler, genellikle tanrısal bir ödevin gereğini yerine
getirmek için savaştıklarına inanırlar. Zaten krallar da yarı tanrı sayılırlardı. O nedenle onların
emirlerinin dinsel bir yanı vardı. Ölen askerler, kralların veya tanrıların onuru için savaşıp
ölüyorlardı. Bu yaptıklarının karşılığını ise, ikinci yaşamlarında alacaklarına inanırlardı. Çok
tanrılı dinlerde de ikinci yaşama inanılır. Aksi halde, ne diye ölenin en değerli eşyalarını
yanında gömsünler. Şimdiki askerlerin durumu da pek farklı sayılmaz. “Şehitlik” payesini
almak anlaşılan öyle kolay olmuyor! İçişleri Bakanımızın deyimi ile nasıp işi imiş.

Nedense “şahadet” zenginlere pek nasip olmuyor!?..

Ya savaşa karar verenler; onlar neden savaş çıkmasını istiyorlar?

Bu soruya verilecek olan yanıt, askerlerin neden savaştığı sorusuna verilen yanıt ile aynı
değildir. Savaş kararını alanlar, savaş sebebi olarak; yer küremizdeki kıt kaynakları
yağmalamak, stratejik öneme sahip toprakları ele geçirmek, ticaret yollarını kontrol etmek
gibi hususları göz önünde tutarlar. Bu gibi savaş nedenlerinin yerini, çağımızda enerji
kaynakları ile onların geçiş yollarını kontrol altında tutmak almıştır… Yani bizim Mehmetçikler
“şahadet” şerbetini içerken, onları savaşa sürükleyenlere dünyanın en önemli nimetlerini
bırakmış olacaklardır!.. Bu gerçek, insanlık tarihi boyunca hiç değişmemiştir! Tarihte etnik
veya dinsel nedenlerle savaşların çıktığı şeklindeki söylem, palavradan ibarettir!.. Bu değerler,
sadece savaşacak olan askerleri “motive” etmek için kullanılmıştır. Ölümden sonra bir yaşam
olmadığına inanan askerleri, kralların onuru için savaştırmak ve ölüme göndermek öyle kolay
mı? O bakımdan, ölümden sonraki yaşam, hem çok tanrılı dinlerde hem de tek tanrılı dinlerde
vardır!.. Aksi halde haçlı seferlerindeki askerleri kimse ölüme gönderemezdi!..
Buraya da bir nokta koyalım ve son bir tespit daha yapalım:
CEHENNEM’İ BU DÜNYADA YAŞAYABİLİRİZ

Bu temel bilgilerden sonra, şimdi de bir gün petrolün tükendiğini düşünün. Petrol ürünleri
ile çalışan; otomobiller, uçaklar, trenler, gemiler, fabrikalar, elektrik santralleri, makineler ve
bunların kullanıldığı bilumum sanayi kollarının kapılarına aynı gün kilit vurulur.

En basitinden, evinizdeki buzdolabındaki yiyecekler bile bozulur. Elektrikleriniz kesildiğinde,
yaşamınızın ne hale geldiğini bir düşünün. Aynı anda işinizden de olursunuz. Yer küre
üzerinde yaşayan insanların büyük çoğunluğu için dünyada Cehennem yaşanmaya başlar!..
2012 yılının ilk 8 ayında, toplam ihracatımız 90 milyar dolar iken, tek başına enerji ithalatımız,
ihracatımızın yüzde 44′üne yaklaşmıştır. Yani tırmanıp 39.3 milyar dolara dayandı. Bir anda
bu ithalatın sıfırlandığını düşünün!.. Yandık ki ne yandık!..

Toprakları altında bir süre daha yetecek kadar rezervi olanlar için sorun yoktur elbette. Belki
de gelecek nesillerine alternatif enerji kaynağını bulup bırakabilecekler. Diğer insanların
açlıktan veya var olan nimetleri paylaşamadıkları için çıkan savaşlardan ölümleri,
umurlarında bile değildir. Hatta birbirlerini bir an evvel öldürsünler de dünya nüfusu azalsın
diye, onlara bedava silah bile verebilirler!..
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Türkiye’nin 2011′deki ham petrol ithalatının 18.1 milyon ton olduğunu, bu miktarın; yüzde
51′inin İran’dan, yüzde 17′sinin Irak’tan, yüzde 13′ünün Rusya’dan, yüzde 11′inin Suudi
Arabistan’dan, yüzde 1,5′inin Suriye’den, binde 6′sının İtalya’dan ve binde 4′ünün
Azerbaycan’dan gerçekleştiğini dbiliyor muydunuz? Peki bu ülkelerle olan ilişkilerimiz akıllıca
ve dostça mı yürüyor? Petrol bitmeden de bize Cehennem’i yaşatabilirler!..
Buraya kadar yapılan tespitlere hiç birinizin itirazınız yoktur sanıyorum…

Yaşamakta olduğumuz çağda, çıkartılan savaşların tümü bu anlatılanlarla uyumludur!..
KULLANILMAK KARDEŞİN KARDEŞİ ÖLDÜRMESİ İLE BAŞLAR

Sonuçta söylemek istediğim şudur: Tarih boyunca güçlü olan devletler, zayıfların doğadan
gelen payları ile doğuştan gelen haklarına el koymak için, akla gelmedik “entrikalara”
başvuruyorlar. Bilim dilinde buna “dış siyaset” diyorlar. Günümüzdeki savaşlar geçmiş
yüzyıllardaki gibi tekrar etmiyor elbette. Strateji ve taktiklerde ufak tefek farklılıklar var.
Ülkeleri doğrudan işgal etmek daha az görülüyor. Buna gerek de kalmamış zaten. Ülkeleri
kendi askerlerine işgal ettiriyorlar! Çünkü, Mehmetler varken, Coniler petrol için ölmek
istemiyorlar. Biliyorlar ki, yöneticileri onların yerine ölecek insanları bir şekilde bulabilirler.
Buluyorlar da. İyi yönetici olma ölçütü buna göre değişmiştir. Bu konuda tipik örnek: “Arap
Baharı”nda yaşananlardır.
Ölenler de öldürenler de gerçekte birbirinin kardeşi sayılır.

Hepsi de Müslüman olarak tanınırlar. Irak’ta Afganistan’da, Libya’da yaşananlar da pek farklı
değil… Sömürgeci devletlerin askeri olmaya ne de hevesliyiz! Efendilerimiz, sadece “şehit”
olma sebebimizi değiştirmişler. Bundan böyle “kralların onuru” yerine, “vatan” uğruna
öleceğiz… Üstelik bizim vatanımıza karşı somut ve yaklaşan bir tehdit yok iken…
ÜLKEMİZİN BÖLÜNME PLANINDA ROL ALIYORUZ

Belli ki, ABD ve AB, Rusya’nın Suriye’deki radar üssünü ve hava savunma sistemlerini yok
etmeden, Ön Asya’ya doğru ilerleyemiyor.

O bakımdan asker bir milletin, karadan Suriye’ye saldırması gerekiyor. Asker millet kimmiş
acaba? Ancak bir “asker millet” Esat rejimini düşürebilir. Sömürgecilerin yolları da öyle
açılabilir. Allah aşkına bu kirli savaşta ölenler “vatan için” mi ölmüş olacaklar? Aynı planın
bir başka parçası; Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu Bölgesi’nin ülkemizden
koparılıp, emperyalist ülkelere bağımlı, bekçi devletler oluşturulması için ayrılmış olması
değil mi? Bu planın uygulanmasında en önemli iki unsur; hiç kuşku yok ki, Barzani’nin
peşmergeleri ile PKK terör örgütünün militanlarıdır. Zaten PKK, Barzani’nin kontrolündeki
topraklarda konuşlanmıştır. PKK’ya karşı sınır ötesi operasyon yapmamıza ABD neden izin
vermiyor? Biliyorsunuz bu özlü sözü, Genelkurmay Başkanımız söylemiştir! Barzani yıllar
önce değil bir Kürt’ü, bir kediyi bile T.C.’ye vermeyeceğini söylememiş miydi?..

Başka bir şekilde anlatayım dilerseniz; PKK, militanları ABD’nin elindeki bir kalaşnikov
ise, Barzani’nin peşmergeleri uçak savar silahı gibidir… İşte biz geçen pazar günü o “büyük
kongrede” bu adam için “Türkiye seninle gurur duyuyor” demişiz!.. Elindeki silahı
bırakmadan, koca Türkiye Cumhuriyeti’ni, Oslo’da yarım kalan görüşmelere davet eden PKK
ile bir an için hükümetimizin anlaştığını düşünelim. Askerlerimizi öldürmeyeceklerini garanti
mi edecekler? O halde neden silah ellerinde? Gerçekten anaların göz yaşları duracak mı?..
Kürtlerin istediği bu kadar mıydı sadece?..
Kürtler özetle; “Doğu’yu bize verin, Batı’da kardeşçe yaşayalım” demiyorlar mı? Batı’da
kardeşçe yaşayabileceğimize göre, Doğu’da buna engel olan nedir?

Demek ki, işin içinde başka işler var!.. Bu sorunun doğru yanıtını, en kalın kafalı biri bile “petrol”
ile ilgili anlattıklarımdan çıkartabilir!.. Bir de kullanılmayı alışkanlık haline getirenlerimiz
olmasaydı!..

Büyük Ortadoğu Projesine göre, Kuzey Irak’ta kurulan “Kürdistan”, Güneydoğu’muza doğru
genişleyecekmiş!.. Diyarbakır yıldız şehir olacakmış! Anlaşılan ABD’ye Ortadoğu’daki
491

çıkarlarını korumak için bir tek İsrail yetmiyor. Bu defa petrol ve doğalgaz kaynakları ile
geçiş yollarını bekleyen, ikinci bir bekçi devlete (İsrail’e) ihtiyaçları var. Kürtler, gönüllü
olarak bu işe talip… Biliyorsunuz Beyaz Saray’a kadar gidip, bu büyük proje içinde rol
istemişlerdi! Bugün için sömürgecilerin önünde tek engel kalmış; o da arkasına Şangay
İşbirliği Örgütü’nü (Rusya, Çin, İran, Kazakistan, Kırgızistan vb) alan Suriye’dir. Suriye’deki
rejimi düşürüp, orada yeni bir AKP iktidarı kurmadan, bu projeyi yürütmek zor görünüyor!
Hatta imkansızdır da denebilir. Tuhaflığa bakın ki, bu kirli savaşta bir oğlu ölen baba: “Bir
oğlum daha var, o da 'vatan' uğruna feda olsun” diyebiliyor…
Çocuklarımız bu “vatan” için mi ölüyorlar acaba?..

DOĞRU ANALİZ YAPABİLİRİZ

Şimdi size doğru analiz yapma formülünü veriyorum ve bitiriyorum: Öncelikle dünyadaki
“kıt kaynakları” hiç aklınızdan çıkartmayın! Onların hiç bir zaman adil olarak bölüşülmediğini
de sakın unutmayın. Sömürgeci devletler, sömürdükçe daha çok güçlenirler. Güçlendikçe daha
fazla sömürürler. Bu bir tarihi gerçekliktir. Sanırım, buna da bir itirazınız olamaz…

Emperyalistler, “düşünce kuruluşları” ve dünya çapındaki “insan hakları, özgürlük ve
demokrasi” getirme amacıyla kurulmuş gibi gösterilen; dernek, vakıf ve diğer kuruluşları ile
kendilerine yeteri kadar işbirlikçi bulabiliyorlar.
Örneğin; bizdeki Açık Toplum Vakfı ve TESEV o kuruluşlardan sadece iki tanesidir.

Güçlünün yanında yer alma durumunu da göz önünde tuttuğunuzda, pek çok kişinin
kendiliğinden emperyalistlere müracaat etme nedenini anlarsınız. Ne yazık ki, işbirliği
yapanların çoğu bu iş için gönüllüdürler!.. En kurnazlarının iktidar olmasına yardımcı
olunduğunda, emperyalizmin çıkarlarını ülkelerinin çıkarlarından daha üstün tutarlar. Böyle
taahhütlerde bulundukları defalarca kanıtlanmıştır!.. Çoğu o ülkelerin vatandaşı olmak için can
atıyorlar. Çifte vatandaşlık adeta sigortalarıdır!..
Örnek istersiniz, dilediğiniz kadar verebilirim!..
AHMAKLAR ÖNDE GİDERLER

Geldiğimiz noktada, savaş tamtamları çalanlar ile emperyalist ülkelere müracaat edip rol
isteyenler, birbirlerinden çok farklı değillerdir!.. Birinci gruba girenler cahil ve ahmak olup,
“asker” olmaya oldukça elverişlidirler. İkinci grupta yer alanlar ise doğrudan haindirler!..

Libya ve Irak’ta petrolün yağmalanmasına engel olmaya kalkışan Kaddafi ve Saddam’ın başına
gelenleri biliyorsunuz. Bu katiller, CIA’nın uydurduğu “Ellerinde kimyasal silahlar var;
komşuları için tehdit oluşturuyorlar” yalanı ile dünya kamuoyunu aldattılar. Ve bu iki
ülkeye doğrudan saldırıp, kendilerine sorun çıkartan yöneticileri, üstelik de kendi halklarına
“onursuz” bir şekilde öldürttüler. Emperyalistler, bu kirli savaşlarda ellerindeki eskimiş
silahların tümünü kullanıp paraya çevirdiler! Savaş tazminatı olarak, onlarca yıllığına işgal
ettikleri ülkelerin petrol gelirlerine el koydular!..

Bu noktada bizim gibi “müttefiklerin” adını “model ortak” değiştirip, suçlarına ortak ettiler.
Haksız yere katledilen milyonlarca Müslümanın kanı bizim de ellerimize bulaşmıştır. Şimdi ise,
bu soysuz yanımızı gösterenlere fena halde kızıyoruz!.. Ne yazık ki, Türk halkının yarısı
aldatılıp, bir şekilde bu oyunun içine sürüklenmiştir. Sanki bizde çok varmış gibi, şimdi de
Suriye’ye “demokrasi” ve “özgürlük” götürmeyi üstümüze vazife edinmişiz!.. Vicdanımızı bu
sözlerle rahatlatamayız!.. Aynaya bakıp gerçek yüzümüzü görmeliyiz!..
Yaşananlardan ders çıkarmadığımıza mı yanalım? Her zaman kraldan fazla kralcıyız…

Dünyada ve Türkiye’de ne olup bittiğini PETROL VE DOĞALGAZ’a göre analiz etmeyi
becerebilirsek eğer, “SURİYE İLE SAVAŞA HAYIR!” diyeceğiz!.. Akçakale’ye düşen bombayı da
Osmanlı’yı Birinci Dünya Savaşı’na sokmaya mecbur eden Yavuz ve Midilli gemilerinin Rus
limanlarına attığı bombalara benzeteceğiz!..
***
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“PAŞALAR DİLEDİĞİ KADAR KONUŞSUN”!..
“Balyoz Davası”nda karar açıklandı ama gerekçe hala yazılamadı. Kararı verenler ile gerekçeyi
yazacak olanlar farklı olunca böyle sorunlar yaşanabiliyor. Gerekçe yürürlükteki hukuka
uygun olacak. Bu nedenle, karar vermekten çok daha zordur… Özel Görevli Mahkemeler,
TSK’nin 365 seçkin subayını, seçilmiş meşru hükümeti devirmek için “darbe yapmaya
teşebbüs etmek”ten suçlu bulmuş !.. Hazırlıkların yapıldığı varsayılan 2003 yılında, eski Ceza
Kanunumuz yürürlükteydi. 417′nci maddeye göre, bu suça teşebbüs etmenin cezası
müebbet hapistir. Suç işlenirse, yargılama makamı suçu işleyenlerin koyduğu kurallara göre
hareket edeceğinden, cezası yoktur demek yanlış değil. Garipliğe bakın ki, işlenirse suç olmayan
eylemin, teşebbüs aşamasında kalması müebbet hapislik bir suçtur. Böyle bir tuhaflık ise bir tek
bizde vardır!..
Mahkemenin kabulüne göre, sanıklar Erdoğan Hükümeti’ni düşürmek için ellerinden geleni
yapmışlar, lakin ellerinde olmayan başka sebeplerle darbeyi yapamamışlar! Bu nedenle de 15
ile
20 yıl arasında değişen cezalara çarptırılmışlardır. Bu durumda ise, yasanın 61/2‘nci
maddesi yerine 61/1‘nci maddesinin uygulanması ise ayrıca gerekçelendirmeye muhtaç
kalmıştır…

Bu yazıda yargılama sırasında yapılan hukuk ihlallerine değinecek değilim. “Dijital kanıtlar”
denen CD’lerin sahteliği defalarca kanıtlanmış da ne olmuş? Sanıkların savunmalarının
kısıtlanması ile lehlerine olan delillerin toplanmamış olmasına da bir şey demiyorum!?
Çünkü bu yargılama bir karşıdevrim mahkemesinde yapılmıştır. Mahkeme kendi hukukunu
yaratmıştır. Üzerinde durmak istediğim husus başkadır. Vicdanı kanının oluşmasında önemli
rol oynayan zamanın Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök ile Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç
Yalman Paşa’nın, karardan sonraki konuşmaları dikkatimi çekti. Basından izleyebildiğim
kadarıyla, bu davanın sanıkları ve sanık yakınları da bu iki paşanın yerli yersiz konuşmalarına
çok içerlemişler. CNN Türk televizyonunda Enver Aysever’in Aykırı Sorular programına konuk
olan Emekli Orgeneral Atilla Kıyat; “Özkök ve Yalman, mahkemeye gelip konuşmayan bu iki
komutanımız lütfen beni bağışlasınlar ve bundan sonra ebediyen sussunlar” demiştir!..

Bence bu iki komutan daha fazla konuşsunlar!..

Konuşsunlar da darbeyi nasıl önlediklerini birinci elden öğrenelim. Öyle ya, “darbeci”
generallerin ellerinde olmayan ve darbe yapılmasını engelleyen hareketleri onlar yapmışlar.
Bırakalım anlatsınlar da onların ne olduğunu biz de bilelim… Neler yapmışlar da darbeyi
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engellemişler acaba, çok merak ediyorum!.. “Ergenekon Davası”nda 3 Ağustos 2012 günü tanık
olarak dinlenen Hilmi Paşa’ya, sanık avukatları “Genelkurmay Başkanlığı görevinizde bir darbe
girişimine tanıklık etteniz mi, böyle bir duyum aldınız mı?” sorusunu yöneltmişlerdi. Paşa
gayet açık şekilde bu soruya “hayır” yanıtını vermişti. Darbe girişimine değil tanıklık etmek ,
böyle bir duyum bile almadığını söyleyen Özkök, darbeyi nasıl engellemiş olabilir? Başka
şekilde söylersek; Özkök Paşa, sanıkların elinde olmayan bir fiil ile suçun işlenmesini hiç bir
şekilde önlemiş olamaz!.. Daha sonraki açıklamalarında ise, bütün sanıklar için “Silah
arkadaşlarımın hepsi tertemizdir” ifadesini kullanmıştı.

Davanın bütün kurgusu bu iki paşanın darbeyi önledikleri varsayımına dayandığına göre,
konuşmalarında fayda var. Susacaklar da ne olacak? Gerekçeyi yazacak hakimler, “Adil yargılama
yapılmadı diyemem” diyen Hilmi Paşa’nın “Ergenekon Terör Örgütü” için “Kasaptaki ete
soğan doğrayamam, var da diyemem yok da diyemem” şeklindeki sözlerinden nasıl
yararlanacaklar göreceğiz!.. Paşa “Ergenekon Davası”ndaki tanıklığı ile gerçekte “Balyoz
Davası”nı çökertmişti. Sanırım bu yüzden olsa gerekir, “Balyoz Davası”nda tanıklık
yapmasından özenle kaçındılar. Aksi halde Paşa’nın bir çuval inciri berbat etmesi işten bile
değildi!.. Özel Görevli Mahkeme’de bol miktarda “tankları” ve “topları” bulunan zamanın
Kara Kuvvetleri Komutanı Aytaç Yalman’ın da dinlenmesi gerekirdi. Akşam Gazetesi Genel
Yayın Yönetmeni İsmail Küçükkaya’ya konuşan Yalman’ın, “Darbeyi kim önledi” sorusuna
verdiği, “Bilmem, Türk Ordusu tek kişi değildir. Tek Genelkurmay Başkanı da değildir. Ucuz
kahramanlık kimseye yakışmaz. Türk Ordusu demek Kara Kuvvetleri Komutanlığı demektir.
Hilmi Paşa’nın kaç tane tankı tüfeği vardı?” şeklindeki yanıt da başka bir gerçeği ortaya
çıkartmış. Bu anlatıma göre, Kara Kuvvetleri envanterindeki silahları Genelkurmay Başkanı
kendi emir ve komutası altında sayamıyor gibi. Bu duruma askeri disiplin içinde ne derler
bilemiyorum ama garipsediğimi söylemeliyim. Öte yandan, Yalman Paşa’ya ikinci kez sorulan
“Darbeyi siz mi önlediniz” sorusuna verdiği “Ben öyle demiyorum, iddianame öyle diyor”
şeklindeki yanıtını ise, çok daha ilginç buldum. Bu nedenle mahkemede konuşmayan bu iki
paşanın sürekli konuşmalarının yararına inanıyorum. Çünkü görünüşe göre, suçun
işlenmesinde sanıkların elinde olmayan nedenleri yaratanlar onlardır!. O bakımdan onlara
“Artık susun konuşmayın” deme yerine, “Dilediğiniz kadar konuşun” demek daha doğrudur.
***

6 Haziran tarihli WikiLeaks belgesinde;ABD’nin Ankara Büyükelçisi Robert Pearson‘un
gönderdiği “Erdoğan kendisine desteğin devamı halinde ABD’nin bir müttefiki olarak
Ortadoğu ve Irak dahil olmak üzere Türk hava sahasını, kara ve demiryolları ile Mersin ve
İskenderun limanlarını kullanımımıza açacağını taahhüt etmektedir” şeklindeki bölümü okuyan
Kılıçdaroğlu, “Kendi ülkesini, kendi ülkesinin çıkarlarını korumayan adama hain denir”
diyerek, Erdoğan’ı hainlikle suçlaması üzerine, hakkında 100bin liralık manevi tazminat davası
açılmış. Oslo görüşmelerindeki tavrı ve Yeni Anayasa ile ilgili işbirlikçi tutumu yüzünden, parti
içinde saygınlığı iyice azalan Kılıçdaroğlu’na karşı açılan bu dava Erdoğan’ın attığı can simidi
gibidir!.. Ayrıca ABD de Kılıçdaroğlu’nun yapay muhalefetinden memnundur. O bakımdan
kolay kolay ondan vazgeçmesi düşünülemez. Bunu bildiği içindir ki, şımarıklığa devam ediyor.
Kılıçdaroğlu, 2013‘te yapılacak yerel seçimlerde “ön seçim yapmayacağını” açıklaması ile
göreve gelirken söylediği güzel sözlerin tümünü yalanlamıştır… “Parti içi demokrasiyi
getireceği” vaadi ile CHP’lileri aldatan Kılıçdaroğlu’nun gerçek yüzü nihayet ortaya çıkmaya
başlamıştır. Ön seçim yapılmamasını parti üye yapısının “sağlıksız” ve “kötü” olduğuna
bağlayan Kılıçdaroğlu’na “CHP seçmeninin durumu nasıldır?” sorusunu kimse soramıyor!..

Metropoll’ün anket sonuçlarına göre, halka Gül ya da Erdoğan’dan hangisini istedikleri
sorusu sorulmuş. Bu soruya CHP’liler arasında verilen yanıt şöyleymiş: yüzde 47,9
Gül, yüzde 4,6 Erdoğan ve yüzde 2Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu, bu sonuçlara göre CHP
seçmenine ne diyecek çok merak ediyorum. Bu insanlardan hangi yüzle yeniden oy
istiyecek? İnsanda biraz utanma olur!..

BOP’un memuru Kemal Bey’in sözcüsü Hüseyin Aygün, şimdi de yeni bir cevher
yumurtlamış: CHP kampının ikinci gününde “Ulusalcı, kafatasçılarla yürünmez” demiş.
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Kılıçdaroğlu ise CHP’de söylem birliği yok eleştirilerine “Her uzatılan mikrofona konuşursanız
söylem birliği olmaz” diyerek daha da saçmalayıp Hüyesin Aygün’ü dahi yaya
bırakmış!..Sanki konuşulmasa partide “söylem birliği” olduğu sonucuna ulaşılacaktı!..
Erdoğan’ı “hainlik”le suçlayan Kılıçdaroğlu, Oslo görüşmelerine destek vererek yurtsever
olduğunu mu kanıtlıyor? Bu görüşmelerin sonunda varılacak olan yer; “özerklik” veya
“federasyon” değil mi? Her ikisi de “Bağımsız Kürdistan”ın kurulması için bir aşamadır
sadece. Devletsiz Uluslar ve Avrupa Ulusal Azınlıklar Derneği (Eurominority) ile Paris Kürt
Enstitüsü’nün hazırladığı haritada Türkiye ikiye bölünmüş gösteriliyor. Oslo görüşmelerinin
Türkiye’yi götüreceği yer bölünmüş bir Türkiye’dir. Bu süreci destekleyen Kılıçdaroğlu
yurtsever oluyor da Erdoğan’ı hainlikle suçlayabiliyor!.. Hayret!..
***
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YENİ BİR PARTİYE NE DİYORSUNUZ?
Madem ki, adil yargılama yapıyorlardı “Özel Görevli Mahkemeler”i neden kapattılar? Sorumun
yanıtınızı biliyorum:Hukuka uygun olmadıkları ve adil yargılama yapamadıkları için…

Hukuka aykırı yargılama yapan bu mahkemelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta
kademesini ve en güzide 365 subayını yargılayarak hangi sonucu elde etmek istediler?..

Bu soruma da verilecek yanıtı biliyorum: Hukuka uygun olmayan ve bu nedenle kapatılan
mahkemede yargılananlar; mutlaka hukuka ve adalete aykırı bir hükümle karşılaşırlar… İşte
o subaylar böyle bir haksızlığa uğrasın ki, geride kalanlar iktidarın tüm isteklerini direnmeden
yerine getirsinler!..
Peki ama bu kadar büyük bir haksızlığı yapmaya mecbur muydular?..

Bu sorunun yanıtı da “evet”tir. Çünkü efendileri, onları iktidara getirmenin diyetini böyle
ödemelerini uygun buldu!.. Verilecek mahkumiyet kararı ile yeni bir süreç başlayacağı da
kesin. Hükümetin bile “adil” olmadığına inandığı bu hüküm, sanıklar tarafından temyiz edilecek
kuşkusuz. Bozulursa yargılama sıfırdan başlayacak. Büyük olasılıkla, bu defa savunma
delilleritoplanacaktır! Belki de bu defa, dinlenmeyen tanıklar da dinlenecektir! Bilirkişi
raporlarıarasındaki çelişkiler dahi giderilecektir! Bu kadar işin kaç yılımızı alacağını kimse
öngöremez!.. Sonra verilen karar, temyiz için yeniden Yargıtay’a gidecek. Aynı süreç sil baştan
yaşanacak!… Eğer karar onanırsa, bu defa sanıklar Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru
haklarınıkullanacaklar… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvurular daha
sonra. Buna ömürleri yeter mi bilemem!? Dön babam dönelim!…
Bu demektir ki, komutanları adalet için feda ediyoruz!..
“Vatan sağ olsun!..”

O halde, yargılama ulusal ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı oldukları için kapatılan “Özel
Görevli Mahkemeler”de neden devam ettirildi?..

Hükümetin bile hukuka aykırı bulup kapattığı
kararların da adilolmayacağı tartışmasız değil mi?..

o

mahkemelerde

verilecek

olan

Adil olmayan cezalar vicdanları kanatır. Bunun bir tek tamiri olabilir. Yeni Anayasaya “evet”
ile birlikte “genel af”… Olur mu olur!.. Devlet, büyüktür affeder!.. Öcalan ile PKK’lılar da bu
aftan yararlanırlar elbette. Sonrası hazır!… BOP Haritası’na bakınız! Bu olasılık hiç aklınıza geldi
mi?..

Bütün bu soruların akla yatkın yanıtlarını bulabilmek için bazı gelişmeleri anımsatmakta yarar
var: Geçenlerde M. Ali Güller Aydınlık gazetesinde yazdı:
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”Fetullah Gülen 16 Ekim 2005 tarihinde ‘ulusalcı dalgayı aşacağız‘ diyerek, bir programı
açıklamıştı. Aynı günlerde; ‘Türkiye’de büyük tertip ve suikastlar olacak, çok kan
dökülecek‘ kehanetinde bulunmuştu. İki yıl içinde Van ve Şemdinli tertipleri, Danıştay
suikastı, Atabeyler operasyonu, Rahip Sentora cinayeti, Hrant Dink cinayeti vb. yaşandı…
Tüm bu tertiplerin, cinayetlerin ve suikastların ‘ulusalcı dalganın aşılması‘ için tezgahlandığı
artık kesinleşmiştir”…
Aynı günlerde Mehmet Faraç da Aydınlık gazetesindeki köşesinde şunları yazmıştı:

“Söylemleri ve eylemleriyle Altı Ok’u içine sindirmekte güçlük çektiğini gösteren bu vekil geçen
ay Akşam gazetesinde AKP’yi överken hayalindeki CHP’yi şöyle tarif etmişti. ‘….Atatürkçülük
ve laiklik söyleminden kurtulan, herkesin sorunlarına eğilen ve kapsayan bir CHP… Ben
Türkiye’de irtica tehdidi görmüyorum. 2012 yılındayız hala 10. Yıl Marşını söylüyoruz’…

Faik Tunay önceki gün de CHP’lileri Adnan Menderes‘i anma törenine davet
etti:’Menderes’in milletin gönlündeki yeri başkadır. Yarın sabah müsait olanları Menderes’in
mezarı başında bekliyoruz…’

Tunay’ın katılım çağrısı yaptığı anma törenini Fetullahçıların kurduğu Gazeteciler ve
Yazarlar Vakfı‘nın düzenlediğini anımsatmakta yarar var!..”

CHP’lilerin çoğu, bu saçma sapan davete icabet etmedi tabi. Çağrıya tek uyan, davetin gerçek
sahibi Kılıçdaroğlu ile bir kaç “suç ortağı”ydı sadece… Atatürk’ün CHP’sinin son genel başkanı,
yaptığı bu ziyareti, kendi ifadesi ile “Geç kalmış bir özür bu…” şeklinde tarif etti…
Kılıçdaroğlu, Menderes’in çizgisini takip edenlerden nedense özür diliyordu!.. Anımsayın,
Dersim olayları nedeniyle o da Başbakan’a bir özür diletmişti. Şimdi sıra kendisindedir!..
Menderes’in asılması yüzünden, bu işte hiç bir kusuru bulunmayan CHP’liler adına özür
dileyerek, gerçekte efendilerine Atatürk ve İnönü’yü itibarsızlaştırma görevini layıkıyla
yerine getirmekte olduğunu gösteriyordu!.. Zamanlaması ise oldukça ilginçtir. TSK’ni
Türkiye’nin çıkarlarını korumada etkisiz, ABD çıkarlarını korumak için kararlı bir “kukla ordu”
haline getirme operasyonu olduğu tartışmasız olan Balyoz Davası’nın hemen öncesinde bu
özürü diledi. Menderes’in idamından yola çıkarak, 1960 darbesini yapanları eleştirmek ve
eleştirmeye başlamışken, sözü Balyoz Davası sanıklarına kadar getirip, onları da “darbeci”
olarak göstermekti asıl amacı!.. Bu görevini tam olarak başarabilmiş değil! Yoksa, Menderes’in
kabrini ziyaret ederek, merkez sağdan oyları CHP’ye aktaracak değildi! İster misiniz Y-CHP,
Atatürkçü çizgiyi tamamen terk edip, “sosyal demokrat” bir kimlikle, merkez sağdaki boşluğu
doldurmaya kalkışsın? Her ne olursa olun, Kılıçdaroğlu itiraf niteliğindeki bu özürü ile CHP’yi
ve Atatürkçü çizgiyi benimsemiş milyonları, üstelik hiçbir katkıları ve sorumlulukları olmadığı
halde, Menderes’in idamı nedeniyle töhmet altında bırakmıştır!..
Kılıçdaroğlu yakın tarihi bilmiyor sanmayın, o sadece ödevini yapıyor!..

Ya sizler Atatürk’ün CHP’sinin Kurultay Delegeleri; sizler hangi ödevi yapıyorsunuz? Ulu
önderin “Gençliğe Söylev”indeki “birinci vazife”yi ne tez unuttunuz!..

Gerçekte Kılıçdaroğlu ve suç ortaklarının bozduğu bir ezber yoktur!..

Emperyalistler onlara yeni bir ödev vermişler ve onlar; “Fatih Camii bombalanacaktı”
yalanıyla ambalajlanmış, TSK’ni ABD’nin Ortadoğu’daki vurucu gücü haline getirecek olan
yalan bir senaryodaki ödevlerini ezberliyorlar!..

Tesadüfe bakın ki, hiç de gerekmediği halde aynı günlerde, Dışişleri Bakanı Davutoğlu,
CHP’nin6 okundan biri olan ve Cumhuriyetimizin kuruluş harcı olarak kabul edilen
“ulusçulukla hesaplaşmanın zamanı geldi”ğini ilan ediyordu!.. Belli ki, o da başka bir ezberi
bozmakla görevlidir… Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu’nun bozduğu ezber özünde aynıdır:
Atatürk’ün ülkesinde Atatürkçülüğü bitirmek!..

Cumhuriyet karşıtları dışarıdan, bizim hainler içeriden hep birlikte bu görevi ifa ediyorlar
işte!.. Bunların bir görevi de Hasdal ve Silivri’de tutsak edilen Atatürkçü komutanlar
hakkında verilen hukuk dışı kararlara meşruiyet kazandırmaktır!.. CIA’nın Türkiye uzmanı
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Henri Barkley, bu büyük operasyonu bir konferansta şu sözlerle ifade etmişti: “AKP lideriyle
anlaşarak Türk Ordusu’nu kafesledik”… İşin özeti budur!.. Düzmece kanıtlarla, sahte bir
Balyoz Davası tertip edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri kafeslenmiştir!.. Mahkeme heyetinin,
1560 maddi hata ile 23bilirkişi raporunun görmezden gelinmesini, başka türlü açıklamak
olanaksızdır!..
Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Yeni MHP (Y-MHP) Genel Başkanı Bahçeli’nin, karardan
sonraki açıklamalarını, timsahın gözyaşlarına benzettim!.. Karara tepki verirken kullandıkları
“sert sözler” tabanlarının gerisine düşmemek içindir. Halbu ki, iş bu aşamaya gelene kadar
temel tezleri:

“Ordunun darbecilerden temizlenmesi” idi… Bu sözleri ile “Silivri hukuku”nu
meşrulaştıran onlardı elbette. Bu anlamda muhalefet, iktidarın suç ortağıdır!.. Efendilerinin
emirlerini bu ekip birlikte yerine getirmiştir. Bunu Madem ki, adil yargılama yapıyorlardı
“Özel Görevli Mahkemeler”i neden kapattılar?
Sorumun yanıtınızı biliyorum:Hukuka uygun olmadıkları ve adil yargılama yapamadıkları için…

Hukuka aykırı yargılama yapan bu mahkemelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta
kademesini ve en güzide 365 subayını yargılayarak hangi sonucu elde etmek istediler?..
Bu soruma da verilecek yanıtı biliyorum: Hukuka uygun olmayan ve bu nedenle kapatılan
mahkemede yargılananlar; mutlaka hukuka ve adalete aykırı bir hükümle karşılaşırlar… İşte
o subaylar böyle bir haksızlığa uğrasın ki, geride kalanlar iktidarın tüm isteklerini direnmeden
yerine getirsinler!..
Peki ama bu kadar büyük bir haksızlığı yapmaya mecbur muydular?..

Bu sorunun yanıtı da “evet”tir. Çünkü efendileri, onları iktidara getirmenin diyetini böyle
ödemelerini uygun buldu!.. Verilecek mahkumiyet kararı ile yeni bir süreç başlayacağı da kesin.
Hükümetin bile “adil” olmadığına inandığı bu hüküm, sanıklar tarafından temyiz edilecek
kuşkusuz. Bozulursa yargılama sıfırdan başlayacak. Büyük olasılıkla, bu defa savunma delilleri
toplanacaktır! Belki de bu defa, dinlenmeyen tanıklar da dinlenecektir! Bilirkişi raporları
arasındaki çelişkiler dahi giderilecektir! Bu kadar işin kaç yılımızı alacağını kimse öngöremez!..
Sonra verilen karar, temyiz için yeniden Yargıtay’a gidecek. Aynı süreç sil baştan yaşanacak!…
Eğer karar onanırsa, bu defa sanıklar Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru haklarını
kullanacaklar… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvurular daha sonra. Buna
ömürleri yeter mi bilemem!? Dön babam dönelim!…
Bu demektir ki, komutanları adalet için feda ediyoruz!..
“Vatan sağ olsun!..”

O halde, yargılama ulusal ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı oldukları için kapatılan “Özel
Görevli Mahkemeler”de neden devam ettirildi?..
Hükümetin bile hukuka aykırı bulup kapattığı o mahkemelerde verilecek olan kararların da
adil olmayacağı tartışmasız değil mi?..

Adil olmayan cezalar vicdanları kanatır. Bunun bir tek tamiri olabilir. Yeni Anayasaya “evet”
ile birlikte “genel af”… Olur mu olur!.. Devlet, büyüktür affeder!.. Öcalan ile PKK’lılar da bu
aftan yararlanırlar elbette. Sonrası hazır!… BOP Haritası’na bakınız! Bu olasılık hiç aklınıza geldi
mi?..

Bütün bu soruların akla yatkın yanıtlarını bulabilmek için bazı gelişmeleri anımsatmakta yarar
var:
Geçenlerde M. Ali Güller Aydınlık gazetesinde yazdı:

”Fetullah Gülen 16 Ekim 2005 tarihinde ‘ulusalcı dalgayı aşacağız‘ diyerek, bir programı
açıklamıştı. Aynı günlerde; ‘Türkiye’de büyük tertip ve suikastlar olacak, çok kan dökülecek‘
kehanetinde bulunmuştu. İki yıl içinde Van ve Şemdinli tertipleri, Danıştay suikastı,
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Atabeyler operasyonu, Rahip Sentora cinayeti, Hrant Dink cinayeti vb. yaşandı…

Tüm bu tertiplerin, cinayetlerin ve suikastların ‘ulusalcı dalganın aşılması‘ için tezgahlandığı
artık kesinleşmiştir”…
Aynı günlerde Mehmet Faraç da Aydınlık gazetesindeki köşesinde şunları yazmıştı:

“Söylemleri ve eylemleriyle Altı Ok’u içine sindirmekte güçlük çektiğini gösteren bu vekil geçen
ay Akşam gazetesinde AKP’yi överken hayalindeki CHP’yi şöyle tarif etmişti. ‘….Atatürkçülük ve
laiklik söyleminden kurtulan, herkesin sorunlarına eğilen ve kapsayan bir CHP… Ben
Türkiye’de irtica tehdidi görmüyorum. 2012 yılındayız hala 10. Yıl Marşını söylüyoruz’…

Faik Tunay önceki gün de CHP’lileri Adnan Menderes‘i anma törenine davet
etti:’Menderes’in milletin gönlündeki yeri başkadır. Yarın sabah müsait olanları Menderes’in
mezarı başında bekliyoruz…’

Tunay’ın katılım çağrısı yaptığı anma törenini Fetullahçıların kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfı‘nın düzenlediğini anımsatmakta yarar var!..”

CHP’lilerin çoğu, bu saçma sapan davete icabet etmedi tabi. Çağrıya tek uyan, davetin gerçek
sahibi Kılıçdaroğlu ile bir kaç “suç ortağı”ydı sadece… Atatürk’ün CHP’sinin son genel başkanı,
yaptığı bu ziyareti, kendi ifadesi ile “Geç kalmış bir özür bu…” şeklinde tarif etti…
Kılıçdaroğlu, Menderes’in çizgisini takip edenlerden nedense özür diliyordu!.. Anımsayın,
Dersim olayları nedeniyle o da Başbakan’a bir özür diletmişti. Şimdi sıra kendisindedir!..
Menderes’in asılması yüzünden, bu işte hiç bir kusuru bulunmayan CHP’liler adına özür
dileyerek, gerçekte efendilerine Atatürk ve İnönü’yü itibarsızlaştırma görevini layıkıyla yerine
getirmekte olduğunu gösteriyordu!.. Zamanlaması ise oldukça ilginçtir. TSK’ni Türkiye’nin
çıkarlarını korumada etkisiz, ABD çıkarlarını korumak için kararlı bir “kukla ordu” haline
getirme operasyonu olduğu tartışmasız olan Balyoz Davası’nın hemen öncesinde bu özürü
diledi. Menderes’in idamından yola çıkarak, 1960 darbesini yapanları eleştirmek ve
eleştirmeye başlamışken, sözü Balyoz Davası sanıklarına kadar getirip, onları da “darbeci”
olarak göstermekti asıl amacı!.. Bu görevini tam olarak başarabilmiş değil! Yoksa,
Menderes’in kabrini ziyaret ederek, merkez sağdan oyları CHP’ye aktaracak değildi! İster
misiniz Y-CHP, Atatürkçü çizgiyi tamamen terk edip, “sosyal demokrat” bir kimlikle, merkez
sağdaki boşluğu doldurmaya kalkışsın? Her ne olursa olun, Kılıçdaroğlu itiraf niteliğindeki
bu özürü ile CHP’yi ve Atatürkçü çizgiyi benimsemiş milyonları, üstelik hiçbir katkıları ve
sorumlulukları olmadığı halde, Menderes’in idamı nedeniyle töhmet altında bırakmıştır!..

Kılıçdaroğlu yakın tarihi bilmiyor sanmayın, o sadece ödevini yapıyor!..

Ya sizler Atatürk’ün CHP’sinin Kurultay Delegeleri; sizler hangi ödevi yapıyorsunuz? Ulu
önderin “Gençliğe Söylev”indeki “birinci vazife”yi ne tez unuttunuz!..
Gerçekte Kılıçdaroğlu ve suç ortaklarının bozduğu bir ezber yoktur!..

Emperyalistler onlara yeni bir ödev vermişler ve onlar; “Fatih Camii bombalanacaktı”
yalanıyla ambalajlanmış, TSK’ni ABD’nin Ortadoğu’daki vurucu gücü haline getirecek olan
yalan bir senaryodaki ödevlerini ezberliyorlar!..

Tesadüfe bakın ki, hiç de gerekmediği halde aynı günlerde, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, CHP’nin 6
okundan biri olan ve Cumhuriyetimizin kuruluş harcı olarak kabul edilen “ulusçulukla
hesaplaşmanın zamanı geldi”ğini ilan ediyordu!.. Belli ki, o da başka bir ezberi bozmakla
görevlidir… Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu’nun bozduğu ezber özünde aynıdır: Atatürk’ün
ülkesinde Atatürkçülüğü bitirmek!..

Cumhuriyet karşıtları dışarıdan, bizim hainler içeriden hep birlikte bu görevi ifa ediyorlar
işte!.. Bunların bir görevi de Hasdal ve Silivri’de tutsak edilen Atatürkçü komutanlar
hakkında verilen hukuk dışı kararlara meşruiyet kazandırmaktır!.. CIA’nın Türkiye uzmanı
Henri Barkley, bu büyük operasyonu bir konferansta şu sözlerle ifade etmişti: “AKP lideriyle
anlaşarak Türk Ordusu’nu kafesledik”… İşin özeti budur!.. Düzmece kanıtlarla, sahte bir Balyoz
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Davası tertip edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri kafeslenmiştir!.. Mahkeme heyetinin, 1560
maddi hata ile 23 bilirkişi raporunun görmezden gelinmesini, başka türlü açıklamak
olanaksızdır!..
Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Yeni MHP (Y-MHP) Genel Başkanı Bahçeli’nin, karardan
sonraki açıklamalarını, timsahın gözyaşlarına benzettim!.. Karara tepki verirken kullandıkları
“sert sözler” tabanlarının gerisine düşmemek içindir. Halbu ki, iş bu aşamaya gelene kadar temel
tezleri: “Ordunun darbecilerden temizlenmesi” idi… Bu sözleri ile “Silivri hukuku”nu
meşrulaştıran onlardı elbette. Bu anlamda muhalefet, iktidarın suç ortağıdır!.. Efendilerinin
emirlerini bu ekip birlikte yerine getirmiştir. Bunu anlamak için asgari hukuk bilgisine bile
ihtiyaç yoktur!.. Örneğin, “Oslo görüşmeleri”ni, “görüşmelerin halktan gizli yapılması” gibi
önemsiz bir noktadan eleştirmek, PKK’ya göz kırpmak ve iyi ulusalcı CHP tabanını kaybetmemek
içindi!..
Bin yıllık bir devlet geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin, emperyalizmin maşası olduğu
tartışmasız olan katil bir terör örgütü ile görüşmesi, normal sayılabilir mi? Adullah Öcalan’ın
önerileri, Kılıçdaroğlu’nun elindedir ve “Kürt Sorununa Çözüm” olarak her yerde öne

sürülmektedirler. Kılıf her zamanki gibi duygusaldır:Analar daha fazla ağlamasın!.. En hassas
ve hayati bir konuda hükümetin önüne geçmek muhalefetin üzerine vazife midir?
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli, Apo’nun önerdiği “Bölünme Anayasası”nı görüşmüyorlar mı? Her ikisi
de Türk halkına hiç bir yararı olmayan “yeni anayasa” için inatla o masada oturmuyorlar
mı?.. 4+4+4 olarak adlandırılan ve özünde eğitim ve öğretim birliğini bozan yasaya karşı,
yaptıkları muhalefet ise, tamamen göstermelikti. Kılıçdaroğlu, karşıdevrimin en temel yasasının,
sadece ihalelerle ilgili bölümüne karşı çıkmadı mı?..

Y-CHP ve Y-MHP, emperyalizmin dayatmaları karşısında -belki de bilemediğimiz yeni bir
şantajla- teslim olmuşlar ve kendilerine verilen rolleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu
nedenle eylemleri ile temsil ettikleri tabanın çok uzağına düşmüşlerdir!..

Bu noktadan itibaren her iki partinin gerçek sahiplerinin eline geçmesi çok zordur. Siyasi
Partiler rejiminde “parti içi demokrasinin” olmamasından yararlanarak etraflarında bir güvenlik
duvarı oluşturmuşlardır. Büyük olasılıkla, merkezde yeni bir parti kurma arayışları da bu
nedenlerle başlamıştır. Son anketlerde halkın %60‘ı yeni parti kurulması yönünde görüş
bildiriyorsa buna karşı kimse direnemez artık. Y-CHP ile Y-MHP yönetimlerini Balyoz Davası ile
ilgili verilen karar aleyhine konuşturan da bu panikleridir. Baştan beri destekledikleri, bu
çağdışı yargılamaların sonunda, zaten başka şekilde karar verilemezdki… Üstelik bu hain
tezgahın içinde millet iradesini temsil eden, seçilmiş milletvekilleri de vardı!.. Bu durum,
davaların “haklı zeminde” yürütüldüğünün ve er geç adaletin tecelli edeceğinin bir kanıtı
olarak sunulmuştu. “Silivri hukuku”na meşruiyet de bu şekilde kazandırılmıştır… Bu nedenle
her iki parti ağır suçludur!.. İki muhalefet partisi, dolaylı yoldan karşıdevrimcilere destek
vererek, bu hazin sonu birlikte hazırladılar. Ne yazık ki, muhalefet en hayati konularda iktidara
payanda olma görevini de üstlenmiştir. “Biz yargılanmasınlar demiyoruz…” ibaresi ile
kurdukları bütün cümleler, bu günlere gelinmesini kolaylaştırmıştır!.. Bu nedenle şimdi ki
tepkilerine aldanmamak gerekir!.. Onlar daha baştan halkı aldatma görevini üstlerine
almışlardı!..

Yaşanan bu gelişmelere rağmen, her geçen gün biraz daha ağırlaşan koşullarda dahi
“kurtuluş” için önümüz açıktır. Sadece öncelik sırası değişmiştir. Bugünden itibaren, birinci
sıradaki kurtulmamız gereken AKP değil artık!? İlk kurtulmamız gerekenler, ele geçirilmiş
işbirlikçi muhalefet partileri; Y-CHP ile Y-MHP‘dir. Onlardan kurtulmadıkça AKP’den kurtulmamız
da olanaksızdır…
MHP’nin merkez müdürü Devlet Bahçeli ile BOP’nin CHP’deki memuru Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan çok acil olarak kurtulmamız gerekiyor!.. Zira her ikisi de ham meyve gibidir;
dış görünüşleri çarpıcı fakat içleri her zaman olduğu gibi acıdır!..

İkinci sıradaki işimize gelince;

500

Bu işimiz hiç de zor değil! Yakında sandık konacak önümüze. AKP’ye ve onun suç ortaklarının
“Bölünme Anayasa”sına “HAYIR” diyeceğiz!..
Gelelim “Evet” mührünü nereye basacağımıza?..

Madem ki, adil yargılama yapıyorlardı “Özel Görevli Mahkemeler”i neden kapattılar?

Sorumun yanıtınızı biliyorum:Hukuka uygun olmadıkları ve adil yargılama yapamadıkları için…

Hukuka aykırı yargılama yapan bu mahkemelerde, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta
kademesini ve en güzide 365 subayını yargılayarak hangi sonucu elde etmek istediler?..

Bu soruma da verilecek yanıtı biliyorum: Hukuka uygun olmayan ve bu nedenle kapatılan
mahkemede yargılananlar; mutlaka hukuka ve adalete aykırı bir hükümle karşılaşırlar… İşte
o subaylar böyle bir haksızlığa uğrasın ki, geride kalanlar iktidarın tüm isteklerini direnmeden
yerine getirsinler!..
Peki ama bu kadar büyük bir haksızlığı yapmaya mecbur muydular?..

Bu sorunun yanıtı da “evet”tir. Çünkü efendileri, onları iktidara getirmenin diyetini böyle
ödemelerini uygun buldu!.. Verilecek mahkumiyet kararı ile yeni bir süreç başlayacağı da kesin.
Hükümetin bile “adil” olmadığına inandığı bu hüküm, sanıklar tarafından temyiz edilecek
kuşkusuz. Bozulursa yargılama sıfırdan başlayacak. Büyük olasılıkla, bu defa savunma delilleri
toplanacaktır! Belki de bu defa, dinlenmeyen tanıklar da dinlenecektir! Bilirkişi raporları
arasındaki çelişkiler dahi giderilecektir! Bu kadar işin kaç yılımızı alacağını kimse öngöremez!..
Sonra verilen karar, temyiz için yeniden Yargıtay’a gidecek. Aynı süreç sil baştan yaşanacak!…
Eğer karar onanırsa, bu defa sanıklar Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru haklarını
kullanacaklar… Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yapılacak başvurular daha sonra. Buna
ömürleri yeter mi bilemem!? Dön babam dönelim!…

Bu demektir ki, komutanları adalet için feda ediyoruz!..
“Vatan sağ olsun!..”

O halde, yargılama ulusal ve evrensel hukuk ilkelerine aykırı oldukları için kapatılan “Özel
Görevli Mahkemeler”de neden devam ettirildi?..
Hükümetin bile hukuka aykırı bulup kapattığı o mahkemelerde verilecek olan kararların da
adil olmayacağı tartışmasız değil mi?..

Adil olmayan cezalar vicdanları kanatır. Bunun bir tek tamiri olabilir. Yeni Anayasaya “evet”
ile birlikte “genel af”… Olur mu olur!.. Devlet, büyüktür affeder!.. Öcalan ile PKK’lılar da bu
aftan yararlanırlar elbette. Sonrası hazır!… BOP Haritası’na bakınız! Bu olasılık hiç aklınıza geldi
mi?

Bütün bu soruların akla yatkın yanıtlarını bulabilmek için bazı gelişmeleri anımsatmakta yarar
var:
Geçenlerde M. Ali Güller Aydınlık gazetesinde yazdı:

”Fetullah Gülen 16 Ekim 2005 tarihinde ‘ulusalcı dalgayı aşacağız‘ diyerek, bir programı
açıklamıştı. Aynı günlerde; ‘Türkiye’de büyük tertip ve suikastlar olacak, çok kan dökülecek‘
kehanetinde bulunmuştu. İki yıl içinde Van ve Şemdinli tertipleri, Danıştay suikastı,
Atabeyler operasyonu, Rahip Sentora cinayeti, Hrant Dink cinayeti vb. yaşandı…
Tüm bu tertiplerin, cinayetlerin ve suikastların ‘ulusalcı dalganın aşılması‘ için tezgahlandığı
artık kesinleşmiştir”…
Aynı günlerde Mehmet Faraç da Aydınlık gazetesindeki köşesinde şunları yazmıştı:

“Söylemleri ve eylemleriyle Altı Ok’u içine sindirmekte güçlük çektiğini gösteren bu vekil geçen
ay Akşam gazetesinde AKP’yi överken hayalindeki CHP’yi şöyle tarif etmişti. ‘….Atatürkçülük ve
laiklik söyleminden kurtulan, herkesin sorunlarına eğilen ve kapsayan bir CHP… Ben
Türkiye’de irtica tehdidi görmüyorum. 2012 yılındayız hala 10. Yıl Marşını söylüyoruz’…
501

Faik Tunay önceki gün de CHP’lileri Adnan Menderes‘i anma törenine davet
etti:’Menderes’in milletin gönlündeki yeri başkadır. Yarın sabah müsait olanları Menderes’in
mezarı başında bekliyoruz…’

Tunay’ın katılım çağrısı yaptığı anma törenini Fetullahçıların kurduğu Gazeteciler ve Yazarlar
Vakfı‘nın düzenlediğini anımsatmakta yarar var!..”

CHP’lilerin çoğu, bu saçma sapan davete icabet etmedi tabi. Çağrıya tek uyan, davetin gerçek
sahibi Kılıçdaroğlu ile bir kaç “suç ortağı”ydı sadece… Atatürk’ün CHP’sinin son genel başkanı,
yaptığı bu ziyareti, kendi ifadesi ile “Geç kalmış bir özür bu…” şeklinde tarif etti…
Kılıçdaroğlu, Menderes’in çizgisini takip edenlerden nedense özür diliyordu!.. Anımsayın,
Dersim olayları nedeniyle o da Başbakan’a bir özür diletmişti. Şimdi sıra kendisindedir!..
Menderes’in asılması yüzünden, bu işte hiç bir kusuru bulunmayan CHP’liler adına özür
dileyerek, gerçekte efendilerine Atatürk ve İnönü’yü itibarsızlaştırma görevini layıkıyla yerine
getirmekte olduğunu gösteriyordu!.. Zamanlaması ise oldukça ilginçtir. TSK’ni Türkiye’nin
çıkarlarını korumada etkisiz, ABD çıkarlarını korumak için kararlı bir “kukla ordu” haline
getirme operasyonu olduğu tartışmasız olan Balyoz Davası’nın hemen öncesinde bu özürü
diledi. Menderes’in idamından yola çıkarak, 1960 darbesini yapanları eleştirmek ve
eleştirmeye başlamışken, sözü Balyoz Davası sanıklarına kadar getirip, onları da “darbeci”
olarak göstermekti asıl amacı!.. Bu görevini tam olarak başarabilmiş değil! Yoksa,
Menderes’in kabrini ziyaret ederek, merkez sağdan oyları CHP’ye aktaracak değildi! İster
misiniz Y-CHP, Atatürkçü çizgiyi tamamen terk edip, “sosyal demokrat” bir kimlikle, merkez
sağdaki boşluğu doldurmaya kalkışsın? Her ne olursa olun, Kılıçdaroğlu itiraf niteliğindeki
bu özürü ile CHP’yi ve Atatürkçü çizgiyi benimsemiş milyonları, üstelik hiçbir katkıları ve
sorumlulukları olmadığı halde, Menderes’in idamı nedeniyle töhmet altında bırakmıştır!..
Kılıçdaroğlu yakın tarihi bilmiyor sanmayın, o sadece ödevini yapıyor!..

Ya sizler Atatürk’ün CHP’sinin Kurultay Delegeleri; sizler hangi ödevi yapıyorsunuz? Ulu
önderin “Gençliğe Söylev”indeki “birinci vazife”yi ne tez unuttunuz!..
Gerçekte Kılıçdaroğlu ve suç ortaklarının bozduğu bir ezber yoktur!..

Emperyalistler onlara yeni bir ödev vermişler ve onlar; “Fatih Camii bombalanacaktı”
yalanıyla ambalajlanmış, TSK’ni ABD’nin Ortadoğu’daki vurucu gücü haline getirecek olan
yalan bir senaryodaki ödevlerini ezberliyorlar!..

Tesadüfe bakın ki, hiç de gerekmediği halde aynı günlerde, Dışişleri Bakanı Davutoğlu, CHP’nin 6
okundan biri olan ve Cumhuriyetimizin kuruluş harcı olarak kabul edilen “ulusçulukla
hesaplaşmanın zamanı geldi”ğini ilan ediyordu!.. Belli ki, o da başka bir ezberi bozmakla
görevlidir… Kılıçdaroğlu ile Davutoğlu’nun bozduğu ezber özünde aynıdır: Atatürk’ün
ülkesinde Atatürkçülüğü bitirmek!..

Cumhuriyet karşıtları dışarıdan, bizim hainler içeriden hep birlikte bu görevi ifa ediyorlar
işte!.. Bunların bir görevi de Hasdal ve Silivri’de tutsak edilen Atatürkçü komutanlar
hakkında verilen hukuk dışı kararlara meşruiyet kazandırmaktır!.. CIA’nın Türkiye uzmanı
Henri Barkley, bu büyük operasyonu bir konferansta şu sözlerle ifade etmişti: “AKP lideriyle
anlaşarak Türk Ordusu’nu kafesledik”… İşin özeti budur!.. Düzmece kanıtlarla, sahte bir Balyoz
Davası tertip edilmiş ve Türk Silahlı Kuvvetleri kafeslenmiştir!.. Mahkeme heyetinin, 1560
maddi hata ile 23 bilirkişi raporunun görmezden gelinmesini, başka türlü açıklamak
olanaksızdır!..

Y-CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile Yeni MHP (Y-MHP) Genel Başkanı Bahçeli’nin, karardan
sonraki açıklamalarını, timsahın gözyaşlarına benzettim!.. Karara tepki verirken kullandıkları
“sert sözler” tabanlarının gerisine düşmemek içindir. Halbu ki, iş bu aşamaya gelene kadar temel
tezleri: “Ordunun darbecilerden temizlenmesi” idi… Bu sözleri ile “Silivri hukuku”nu
meşrulaştıran onlardı elbette. Bu anlamda muhalefet, iktidarın suç ortağıdır!.. Efendilerinin
emirlerini bu ekip birlikte yerine getirmiştir. Bunu anlamak için asgari hukuk bilgisine bile
ihtiyaç yoktur!.. Örneğin, “Oslo görüşmeleri”ni, “görüşmelerin halktan gizli yapılması” gibi
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önemsiz bir noktadan eleştirmek, PKK’ya göz kırpmak ve iyi ulusalcı CHP tabanını kaybetmemek
içindi!..
Bin yıllık bir devlet geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin, emperyalizmin maşası olduğu
tartışmasız olan katil bir terör örgütü ile görüşmesi, normal sayılabilir mi? Adullah Öcalan’ın
önerileri, Kılıçdaroğlu’nun elindedir ve “Kürt Sorununa Çözüm” olarak her yerde öne
sürülmektedirler. Kılıf her zamanki gibi duygusaldır:Analar daha fazla ağlamasın!.. En hassas
ve hayati bir konuda hükümetin önüne geçmek muhalefetin üzerine vazife midir?
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli, Apo’nun önerdiği “Bölünme Anayasası”nı görüşmüyorlar mı? Her ikisi
de Türk halkına hiç

bir yararı olmayan “yeni anayasa” için inatla o masada oturmuyorlar mı?.. 4+4+4 olarak
adlandırılan ve özünde eğitim ve öğretim birliğini bozan yasaya karşı, yaptıkları muhalefet
ise, tamamen göstermelikti. Kılıçdaroğlu, karşıdevrimin en temel yasasının, sadece ihalelerle
ilgili bölümüne karşı çıkmadı mı?..

Y-CHP ve Y-MHP, emperyalizmin dayatmaları karşısında -belki de bilemediğimiz yeni bir
şantajla- teslim olmuşlar ve kendilerine verilen rolleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu
nedenle eylemleri ile temsil ettikleri tabanın çok uzağına düşmüşlerdir!..

Bu noktadan itibaren her iki partinin gerçek sahiplerinin eline geçmesi çok zordur. Siyasi
Partiler rejiminde “parti içi demokrasinin” olmamasından yararlanarak etraflarında bir güvenlik
duvarı oluşturmuşlardır. Büyük olasılıkla, merkezde yeni bir parti kurma arayışları da bu
nedenlerle başlamıştır. Son anketlerde halkın %60‘ı yeni parti kurulması yönünde görüş
bildiriyorsa buna karşı kimse direnemez artık. Y-CHP ile Y-MHP yönetimlerini Balyoz Davası ile
ilgili verilen karar aleyhine konuşturan da bu panikleridir. Baştan beri destekledikleri, bu
çağdışı yargılamaların sonunda, zaten başka şekilde karar verilemezdki… Üstelik bu hain
tezgahın içinde millet iradesini temsil eden, seçilmiş milletvekilleri de vardı!.. Bu durum,
davaların “haklı zeminde” yürütüldüğünün ve er geç adaletin tecelli edeceğinin bir kanıtı
olarak sunulmuştu. “Silivri hukuku”na meşruiyet de bu şekilde kazandırılmıştır… Bu nedenle
her iki parti ağır suçludur!.. İki muhalefet partisi, dolaylı yoldan karşıdevrimcilere destek
vererek, bu hazin sonu birlikte hazırladılar. Ne yazık ki, muhalefet en hayati konularda iktidara
payanda olma görevini de üstlenmiştir. “Biz yargılanmasınlar demiyoruz…” ibaresi ile
kurdukları bütün cümleler, bu günlere gelinmesini kolaylaştırmıştır!.. Bu nedenle şimdi ki
tepkilerine aldanmamak gerekir!.. Onlar daha baştan halkı aldatma görevini üstlerine
almışlardı!..

Yaşanan bu gelişmelere rağmen, her geçen gün biraz daha ağırlaşan koşullarda dahi
“kurtuluş” için önümüz açıktır. Sadece öncelik sırası değişmiştir. Bugünden itibaren, birinci
sıradaki kurtulmamız gereken AKP değil artık!? İlk kurtulmamız gerekenler, ele geçirilmiş
işbirlikçi muhalefet partileri; Y-CHP ile Y-MHP‘dir. Onlardan kurtulmadıkça AKP’den kurtulmamız
da olanaksızdır…
MHP’nin merkez müdürü Devlet Bahçeli ile BOP’nin CHP’deki memuru Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan çok acil olarak kurtulmamız gerekiyor!.. Zira her ikisi de ham meyve gibidir;
dış görünüşleri çarpıcı fakat içleri her zaman olduğu gibi acıdır!..

İkinci sıradaki işimize gelince;

Bu işimiz hiç de zor değil! Yakında sandık konacak önümüze. AKP’ye ve onun suç ortaklarının
“Bölünme Anayasa”sına “HAYIR” diyeceğiz!..
Gelelim “Evet” mührünü nereye basacağımıza?..

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu sorunun yanıtını şimdiden bilemiyorum!.. Gelişmeleri
biraz daha izleyelim dilerseniz.. Bunun böyle gitmeyeceği kesin. Bakarsınız yeni gün ile birlikte,
Atatürk’ün partisi kendini toparlayabilir. Belli mi olur, “Delege Brutus” duruma el koyabilir
aniden… Kim bilir, belki de Atatürkçü yeni bir parti kurulur, biz de orada yerimizi alırız!..
Doğrusunu söylemek gerekirse, bu sorunun yanıtını şimdiden bilemiyorum!.. Gelişmeleri
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kırpmak ve iyi ulusalcı CHP tabanını kaybetmemek içindi!..

Bin yıllık bir devlet geleneğine sahip Türkiye Cumhuriyeti’nin, emperyalizmin maşası olduğu
tartışmasız olan katil bir terör örgütü ile görüşmesi, normal sayılabilir mi? Adullah Öcalan’ın
önerileri, Kılıçdaroğlu’nun elindedir ve “Kürt Sorununa Çözüm” olarak her yerde öne
sürülmektedirler. Kılıf her zamanki gibi duygusaldır:Analar daha fazla ağlamasın!.. En hassas
ve hayati bir konuda hükümetin önüne geçmek muhalefetin üzerine vazife midir?
Kılıçdaroğlu ile Bahçeli, Apo’nun önerdiği “Bölünme Anayasası”nı görüşmüyorlar mı? Her ikisi
de Türk halkına hiç bir yararı olmayan “yeni anayasa” için inatla o masada oturmuyorlar mı?..
4+4+4 olarak adlandırılan ve özünde eğitim ve öğretim birliğini bozan yasaya karşı,
yaptıkları muhalefet ise, tamamen göstermelikti. Kılıçdaroğlu, karşıdevrimin en temel
yasasının, sadece ihalelerle ilgili bölümüne karşı çıkmadı mı?..

Y-CHP ve Y-MHP, emperyalizmin dayatmaları karşısında -belki de bilemediğimiz yeni bir
şantajla- teslim olmuşlar ve kendilerine verilen rolleri kabul etmek zorunda kalmışlardır. Bu
nedenle eylemleri ile temsil ettikleri tabanın çok uzağına düşmüşlerdir!..

Bu noktadan itibaren her iki partinin gerçek sahiplerinin eline geçmesi çok zordur. Siyasi
Partiler rejiminde “parti içi demokrasinin” olmamasından yararlanarak etraflarında bir
güvenlik duvarı oluşturmuşlardır. Büyük olasılıkla, merkezde yeni bir parti kurma arayışları
da bu nedenlerle başlamıştır. Son anketlerde halkın %60‘ı yeni parti kurulması yönünde görüş
bildiriyorsa buna karşı kimse direnemez artık. Y-CHP ile Y-MHP yönetimlerini Balyoz Davası ile
ilgili verilen karar aleyhine konuşturan da bu panikleridir. Baştan beri destekledikleri, bu
çağdışı yargılamaların sonunda, zaten başka şekilde karar verilemezdki… Üstelik bu hain
tezgahın içinde millet iradesini temsil eden, seçilmiş milletvekilleri de vardı!.. Bu durum,
davaların “haklı zeminde” yürütüldüğünün ve er geç adaletin tecelli edeceğinin bir kanıtı
olarak sunulmuştu. “Silivri hukuku”na meşruiyet de bu şekilde kazandırılmıştır… Bu
nedenle her iki parti ağır suçludur!.. İki muhalefet partisi, dolaylı yoldan karşıdevrimcilere
destek vererek, bu hazin sonu birlikte hazırladılar. Ne yazık ki, muhalefet en hayati konularda
iktidara payanda olma görevini de üstlenmiştir. “Biz yargılanmasınlar demiyoruz…” ibaresi
ile kurdukları bütün cümleler, bu günlere gelinmesini kolaylaştırmıştır!.. Bu nedenle şimdi ki
tepkilerine aldanmamak gerekir!.. Onlar daha baştan halkı aldatma görevini üstlerine
almışlardı!..

Yaşanan bu gelişmelere rağmen, her geçen gün biraz daha ağırlaşan koşullarda dahi
“kurtuluş” için önümüz açıktır. Sadece öncelik sırası değişmiştir. Bugünden itibaren, birinci
sıradaki kurtulmamız gereken AKP değil artık!? İlk kurtulmamız gerekenler, ele geçirilmiş
işbirlikçi muhalefet partileri; Y-CHP ile Y-MHP‘dir. Onlardan kurtulmadıkça AKP’den
kurtulmamız da olanaksızdır…

MHP’nin merkez müdürü Devlet Bahçeli ile BOP’nin CHP’deki memuru Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan çok acil olarak kurtulmamız gerekiyor!.. Zira her ikisi de ham meyve gibidir;
dış görünüşleri çarpıcı fakat içleri her zaman olduğu gibi acıdır!..
İkinci sıradaki işimize gelince;

Bu işimiz hiç de zor değil! Yakında sandık konacak önümüze. AKP’ye ve onun suç ortaklarının
“Bölünme Anayasa”sına “HAYIR” diyeceğiz!..
Gelelim “Evet” mührünü nereye basacağımıza?..

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu sorunun yanıtını şimdiden bilemiyorum!.. Gelişmeleri
biraz daha izleyelim dilerseniz.. Bunun böyle gitmeyeceği kesin. Bakarsınız yeni gün ile
birlikte, Atatürk’ün partisi kendini toparlayabilir. Belli mi olur, “Delege Brutus” duruma el
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koyabilir aniden… Kim bilir, belki de Atatürkçü yeni bir parti kurulur, biz de orada yerimizi
alırız!..
***
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Y-CHP ve SAVUNMA HAKKINA SAYGISIZLIK!..

506

507

508

509

510

511

512

CHP İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

İlgi:10.12.2012 tarih ve 2012/6-1 sayılı faksınız.

İlgide kayıtlı faksınız aynı gün saat 17:14'te tarafımdan alınmıştır.

Yazınızdan anlaşıldığına göre; Ankara İl Başkanlığının 12.11.2012 tarih ve 321 sayılı yazısı ile
Parti Tüzüğünün 70. maddesi gereğince “tedbirli” olarak Disiplin Kuruluna sevk edilmişim. Söz
konusu yazı ekinde belirtilen “olaylar” nedeniyle yazılı savunmamı vermem, sözlü savunma
için de 11.12.2012 günü il binasında hazır bulunmam istenmektedir.

İl Başkanlığının, Disiplin Kurulu Başkanlığına hitaben yazdığı yazıdan; Genel Başkanımız
hakkında basın ve internet yoluyla yapmış olduğum “hakaret içeren üslup” nedeniyle, İl
Yönetim Kurulunun 05.11.2012 tarihli toplantısında İl Disiplin Kuruluna sevkime oybirliği ile
karar verildiği anlaşılmaktadır.

İl Yönetim Kurulunun oybirliği ile “hakaret içeren üslup” olduğuna karar verdiği sözlerimin,
kurulunuzca yumuşatılarak “olaylar” şeklinde aktarılmasını takdirle karşıladığımı belirtmek
isterim. Zira yönetim kurulunun “oybirliği” ile “parti suçu” işlediğim hususunda bir irade
açıklamasından çok, kendilerinin partinin programı, ilkeleri, tüzüğü ve yönetmeliğinden
bihaber olduklarının ilanı gibidir.
Savunmamı vermemi istediğiniz ve“olaylar” olarak belirttiğiniz hususlar; “Genel Başkan
Adayım”, “Atatürk'te Birleştik” ve “Bundan Böyle Seçim Meçim Yok” başlıklı köşe yazılarımdan
ibaret olup, hangi konuda savunma yapmamı istediğiniz ise belirtilmemiştir.

Bildiğiniz üzere, Disiplin Yönetmeliğinin 16. maddesinin 3. fıkrasına göre: “Hakkında disiplin
kovuşturması açılan partiliden, Disiplin Kurulu Başkanı, yazıyla savunmasını ister. Bu yazıda
cezanın istenmesine neden olan eylemler ile uygulanması istenilen disiplin cezası açıkça
gösterilir.” Kurulunuz bu yasal zorunluluğa uymadığı açıktır. İl Yönetim Kuruluna göre,
“hakaret içeren üslup” kullanmışım. Disiplin Kurulunuz ise, aynı görüşte olmadığına göre, hangi
eylemlerim (olay) nedeni ile hangi suçu işlediğimin ve istediğiniz disiplin cezasının açıkça
belirtilmesi gerekir. Aksi halde bana doğru boş bir zarf uzatmış ve içerisini benim doldurmamı
istediğiniz sonucuna varırım. Başka bir deyişle, disiplin soruşturmasına konu edilen köşe
yazılarımda; suç işleme kastım varsa bunu ikrar etmemi ve işlediğim ileri sürülen suçu itiraf
etmemi beklediğinizi anlarım... Çoğunluğu hukukçu olan kurulunuzu yanlış anlamak istemem.
Çağdaş hukuk sistemlerinde bu çeşit bir yargılama usulü olduğunu hiç sanmıyorum. Kaldı ki,
Tüzüğün 70. maddesi ile Disiplin Yönetmeliğinin 11.maddesinde “hakaret içeren üslup”
şeklinde ifade edilen bir suç türü de bulunmamaktadır!..
513

Kurulunuzun kastettiği, Tüzüğün 70.maddesinin (C) bendinin (a) fıkrasında (veya Disiplin
Yönetmeliğinin 11. maddesinin (D) bendinin (a) fıkrasında) belirtilen:”Partililerin kişilikleri ile
uğraşmak, parti üyeleri hakkında küçük düşürücü sözler söylemek, sövmek” suçu ise, o
zaman da hangi sözlerimin bu suçu oluşturduğunun belirtmeniz gerekiyor. Zira bildiğiniz gibi, bu
halde isnat edilen suç, aynı zamanda Türk Ceza Kanununda yaptırıma bağlanmış olan “hakaret”
veya “sövme” suçlarından birini de oluşturabilir. Bu durumda, suçun unsurları itibariyle oluşup
oluşmadığına ise, bir yargı organlarının karar vermesi (ve ardından da sizlerin disiplin
soruşturmasının başlatılması) gerekirdi. Aksi halde “fonksiyon gaspı”ndan söz edilir...
Kurulunuzun disiplin soruşturmasına başlamadan önce, şu sorulara da yanıt bulması gerekiyor:
Üyesi bulunduğumuz partinin her kademedeki yöneticilerini gerektiğinde“en ağır şekilde
eleştirmek” parti suçu olarak kabul edilebilir mi? Başka bir söyleyişle; Tüzüğümüzün 70.
maddesinde “kesin ihraç” yaptırımına bağlanmış parti suçlarını işleyenleri,(genel başkan ve
diğer yöneticileri) eleştirmek ve bu parti suçlarını işlediklerini ileri sürmek, bir disiplin
soruşturmasına konu edilebilir mi?..
Disiplin Yönetmeliğinin 16. maddesinin 4. fıkrasına göre:”Savunma, yazılı veya sözlü olarak
yapılabilir.” Savunmanın yazılı veya sözlü yapılması tercihi “savunma hakkı” kapsamında olup,
savunma yapacak kişinin takdirine bırakılmıştır. Disiplin Kurulunun tanık dinleme hakkı vardır
fakat hakkında disiplin soruşturması başlattığı üyeyi, Nemrut Mustafa Paşa Divanı gibi sorguya
çekme ve sözlü savunma yapmak üzere dilediği yere çağırama yetkisi bulunmamaktadır. Bu
nedenle sözlü savunma davetinize icabet edilmeyecektir. Ne var ki, beni sözlü olarak dinlemeyi
çok arzu ediyorsanız, o zaman büroma dilediğiniz zaman konuk olabilirsiniz...
Eleştirilerimin “parti suçu” olup olmadığına karar verebilmek için partimizin amacını,
ilkelerini, tüzüğünü ve programını çok iyi bilmek şarttır.

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.madde:”CHP programındaki anlamlarıyla (Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik,
Devletçilik, Laiklik ve Devrimcilik) ilkelerine bağlıdır.” hükmünü amirdir.

Halkçılık,

Parti Programımızda güncel siyasi tartışmalar, en küçük bir kafa karışıklığına meydan
vermeyecek şekilde açık ve net olarak yazılmış ve kurultay onayından geçerek basılı kitapçık
haline getirilmiştir. Dilerseniz, bu ilkelerden en önemli olan bir kaç tanesini burada kısaca
özetleyerek; parti üyelerinin eleştiri sınırları ile disiplin kurullarının görev alanını
hatırlayalım:
“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
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temsilcisidir.(…) Laik, demokratik cumhuriyetin kararlı savunucusudur…” (1)

“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 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.”(2)
“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. (3)
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. (4)
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.” (5)

“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.” (6)
CHP’nin Terör ve PKK konusunda parti programında belirlenmiş ve kurultay tarafından da
benimsenerek onaylanmış bulunan görüşleri ile Y-CHP yönetiminin kurultay onayından
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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. Terörle mücadele esas alınmıştır. Aksine
olan söylemlerin tamamı programa aykırılık teşkil eder...
Parti programımıza 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.”(7)

“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.(8)
Genel Merkezimizin izlediği politikalar, halen yürürlükte olan bu esaslara uyuyor mu? Cevabınız
“hayır” ise üyelik ödevinizi yapmıyorsunuz demektir! Zira göreviniz sadece “disiplin işleri” ile
ilgilenmek değil, üyelik görevlerinizi de layıkıyla yerine getirmektir...

Tüzüğümüzün 5. maddesinin 3. fıkrasına göre; “ Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde,
işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun
davranırlar ve çalışırlar.” Aynı şekilde 5. maddenin 5. fıkrasına göre “Parti yöneticileri de bu
ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar.”
Başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, bazı genel merkez yöneticilerimiz,
yukarıda özetlediğim parti programına, (örneklerini burada saymak istemiyorum) söylem ve
eylemleri ile aykırı davrandıklarını, pek çok kişi gibi ben de üzülerek izlemekteyim.

Böyle bir durum karşısında, sessiz kalmak parti programına, ilkelerimize, onurlu tarihimize,
önlerlerimize 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 olamaz! Bu çerçevede,
üyelik görevini gereği gibi yerine getirmek; parti suçu işleyenleri eleştirmekle başlar... Eleştirinin
ağırlığı, eleştiri konusuna dikkat çekmek için olup, disiplin kovuşturmasını gerektirmez!..

Parti

Tüzüğümüzün

Parti

Üyelerinin

Görevlerini
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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...
Benim yaptığım da kelimenin tam anlamıyla üyelik görevlerimi eksiksiz yerine getirmektir...

Ankara İl Başkanı Zeki Alçın'ın veya ona soruşturma açılması talimatını verenlerin sandığı gibi;
üyelik görevlerini eksiksiz şekilde yerine getiren üyeler hakkında, çağdaş sosyal demokrat
partilerde disiplin soruşturması açılarak susturulmaya çalışılmazlar!.. Bu şekildeki ilkel
uygulamalar ancak faşist partilerde görülmüştür...
Ve nihayet, soruşturma konusu edilen köşe yazılarım, Anayasamızın 26. maddesinde ifadesini
bulan “Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti” kapsamındadır. Bildiğiniz gibi bu madde
hükmüne 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...
İşlediğimi düşündüğünüz parti suçu ve karşılığında uygulanmasını öngördüğünüz ceza açıkça
bildirildiğinde, yeni duruma göre yasal süresi içerisinde ayrıca savunmamı yapacağım...
Bilgilerinize saygı ile sunulur...
Av. Cemil CAN

CHP Üyesi ve Eski İl Yöneticisi
DİPNOTLAR:
CHP Programı

1-Sayfa.23-24,
2- Sayfa.46-48,
3- Sayfa.50,
4- Sayfa.71

5- Sayfa.82,
6- Sayfa.86,

7- Sayfa.113-115,
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8- Sayfa.119)
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CHP ANKARA İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞINA
11.12.2012/ANKARA
10.12.2012 tarihli faksınızda “sözlü savunma” vermek üzere 11.12.2012 günü saat:16.00’da il
binasında hazır bulunmam istenmektedir.

Savunmamı yazılı olarak bugün APS ile İl Disiplin Kurulu Başkanlığına verilmek üzere Ankara İl
Başkanlığına gönderdim.
Bilgilerinize sunulur…
Av. Cemil Can
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CHP İL DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI’NA
31.12.2012/ANKARA

İlgi: a) Savunma yapmam doğrultusundaki 10.12.2012 tarihli fax mesajınız

b) İl Disiplin Kurulu Sekreteri Nuri Kılıç’ın 31.12.2012 günü saat 11.50 deki ek

savunma talebimin uygun görüldüğüne ilişkin bildirimi.

İlgi (a) da kayıtlı belgegeçerle tarafıma gönderilen yazınıza vermiş olduğum 11.12.2012 tarihli
yanıtta; “savunma” yapmamın istenildiği “GENEL BAŞKAN ADAYIM” , “ATATÜRK’TE BİRLEŞTİK
SİZ NEREDEYDİNİZ?” ve “BUNDAN BÖYLE SEÇİM MEÇİM YOK!” başlıklı yazılarımda geçen;
hangi kelime veya cümlelerin “parti suçu” oluşturduğunun tarafıma bildirilmesi halinde, ayrıca
savunma yapacağımı bildirmiştim.

Kurulunuz bu isteğime yanıt vermemiş fakat 31.12.2012 günü sekreteriniz (Nuri Kılıç)
0532.2113051 numaralı telefonumu arayarak, istediğim “ek savunma” süresinin verildiğini
bildirmiştir. Öncelikle belirtmek isterim ki, parti disiplin hukukumuzda telefonla soruşturma
yürütme şeklinde bir usul yoktur. Kararlarınızın yazılı olarak posta ile veya belgegeçerle
adresime yapılması gerekir. Bundan kaçınılması hiçbir şekilde açıklanamaz! İkincisi telefon eden
kişi, bu örnekte olduğu gibi kendi duygularını tatmin etmek için böyle bir durumu fırsat olarak
kullanamaz! Daha da önemlisi, elinizde telefon numaram, baro levhasında iş yeri adresim ve
MERNİS kaydında ev adresim bulunmasına rağmen, yazılı tebligat usulünün dışına çıkarak;
“Bizdeki adresinize evrakı gönderdik, geri geldi. Sizi arayıp bulmak zorunda değiliz. Bildiğimiz gibi
yaparız. Ama sizi bulup telefon ettik ,bu bir lütuftur değerini bilin” gibi kurul üyeliği ile ve siyasi
kimlik ile asla bağdaşmayacak amiyane cümleler sarf etmek parti geleneklerimiz arasında
bulunmamaktadır. Hele bu kelimeyi kullanan arkadaşın “hukukçu” kimliğine sahip olduğunu da
söylemesi partinin kimlerin eline kaldığı bakımından hüzün vericidir. Bu konuyu şimdilik
burada bırakıyorum…

Ankara İl Yönetim Kurulu’nca soruşturma konusu edilen yazılarımla ilgili olarak yapılan
itham:”Genel Başkanımız hakkında basın ve internet yoluyla yapmış olduğu hakaret içeren
üslup” olduğu, fakat hangi kelime ve cümlelerin “hakaret” içerdiğinin belirtilmediği ortadadır.
“Hakaret” sözcüklerinin aynı zamanda TCK’nda yaptırıma bağlanmış suçlar olduğunu, her aklına
esenin istediği sözcüğü hakaret sözü olarak ilan edemeyeceğini, etse bile bunun bir hukuki
değeri olmadığını da kurulunuzun bilmeniz gerekir…

Bu bağlamda kendisine hakaret ettiğimi düşünen Genel Başkan, avukatlarına talimat vererek
hakkımda dava açıp, beni mahkûm ettirebilirdi. Böylece kendisine hakaret ettiğim yargı kararı
ile sabit hale gelir ve disiplin kurulunuzun da işi kolaylaşırdı… Genel Başkan’ın “hakaret”
olduğuna inanmadığından ötürü gereğinin yapılmasını istemediği o yazılar için Ankara İl
Başkanlığı’nın re’sen veya başka birinin tahrikiyle harekete geçmesi, işgüzarlıktan başka bir şey
değildir…

Durumdan “oybirliği” ile vazife çıkaran Ankara İl Başkanlığı, hakkımda disiplin işlemi
yürütülmesi için, bana ne ile suçlandığımı (Hangi sözcük veya tümcelerimle hangi suçu
işlediğimi) açık olarak bildirmek zorundadır… Ben de ancak o zaman o sözlerimin hangi amaçla
söylendiğini açıklar, gerekli görürsem savunma yaparım…
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İl Yönetim Kurulu’nun eksik bıraktığı ve benim anlayamadığım bu hususu, kurulunuz anlamışsa
eğer, o zaman kurulunuz hangi sözcüklerin veya tümcelerin hakaret olduğunu bildirmesi gerekir.
Bu durum Kurul Sekreterinizin sandığı gibi “ihsası rey” değildir!.. Eğer bu konuda kurulunuzun
da tereddüdü varsa, o zaman soruşturma evrakını geri göndererek İl Yönetim Kurulu’ndan
açıklama yapmasını istemeniz gerekir. Eğer İl Yönetim Kurulu da sizin gibi ne yapacağını
bilemiyorsa o zaman onların da evrakı, hakkımda soruşturma yapılmasını isteyen kişi her kimse,
ona göndererek hakkımdaki kendisinin istemesi gerekir…
Çağdaş hukuk ilkelerine, hukukun üstünlüğüne, parti programına ve kurultay kararlarına saygılı
bir partinin, disiplin soruşturması bu çerçevede yürütülür…

Suçlamayı açıkça göstermeden “savunmanı yap” demek, biz hala “Silivri Hukuku”nun etkisi
adlındayız demektir…
Bilgilerinize sunulur…
Av. Cemil Can
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CUMHURİYET HALK PARTİSİ YÜKSEK DİSİPLİN KURULU BAŞKANLIĞI'NA
ANKARA

İlgi: a.) Bazı internet gazeteleri:
(http://cemilcan.gen.tr/,

http://www.ceyhanileri.com/haber/guncel.html,
http://www.ilkkursun.org/,

http://www.dunya48.com/,
http://www.chpuye.com/,

http://www.ulusalbakis.com/,

http://bandirmayasam.com.tr/,
http://www.kemalistler.org/,

http://www.demadidema.com/index.php/politika/314-ahmaklar,
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/,

http://www.ilk-kursun.com/haber/96974,
http://www.tekulus.com/,

http://www.halkinhabercisi.com/index.php,

http://www.kuvayimilliyeistanbul.org.tr/giris.html,
http://www.medyagunebakis.com/index.asp,
http://www.rizenabiz.com/haber/rize.html)

ile bazı mahalli (Bandırma'da Yaşam ve Çayeli) gazetelerinde yayınlanmış bulunan:
11.11.2012 tarihli

“ATATÜRK'TE BİRLEŞTİK, SİZ NERELERDEYDİNİZ?..”
ve

“BUNDAN BÖYLE SEÇİM MEÇİM YOK!..”

başlıklı yazılar ile, yine aynı internet ve mahalli gazetelerde yayınlanmış bulunan:
31.10.2012 tarihli

“BENİM GENEL BAŞKAN ADAYIM!..”
başlıklı köşe yazılarım.

b.) e-posta adresi v.orhan@mynet.com olan ve ispiyonculuğu marifet sanan zavallı bir “Sayın
muhbir vatandaş”ın şikâyeti,
c.) Ankara İl Disiplin Kurulu Sekreterliği'nin 10.12.2012 tarih ve 2012/6-1 sayılı faks mesajı,
d.) 11.12.2012 tarihli ön savunmam ve açıklama talebim,

e.) İl Disiplin Kurulu Sekreteri Nuri Kılıç'ın “ek savunma” talebimin uygun görüldüğüne dair
saat:11.50’de 0532,3337577 numaralı telefondan yaptığı bildirim,
f.) 31.12.2012 tarihli “ek savunma” isteğinde bulunmadığıma ilişkin dilekçem.

g.) İl Disiplin Kurulu'nun 04.01.2013 tarih ve Esas:2012/6, Karar:2013/1 sayılı kesin çıkarma
kararı.
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KONU: CHP Ankara İl Disiplin Kurulu'nun yukarıda tarih ve numarası ile belirtilen kesin çıkarma
cezasına itirazlarımın sunulmasıdır.
-İTİRAZLARIM VE NEDENLERİ-

1.) CHP Ankara İl Disiplin Kurulu, ilgi (g)'de kayıtlı kesin çıkarma cezasının verilmesine neden
olarak, bazı internet ve mahalli gazetelerde yayınlanmış bulunan; üç köşe yazısında suç unsuru
bulmuştur!
“BENİM GENEL BAŞKAN ADAYIM!..” başlıklı yazıdan uzunca bir bölüm özetlenerek alınmış
olup;

“Kimden söz ettiğimi hemen söylemiyorum. Tarif edeyim de siz tahmin edin. Bir kere Kemal
Kılıçdaroğlu’ndan hiç bir eksiği yok, o kadarını söyleyeyim. Fazlası ise pek çok. Her şeyden önce o
bir TESEV üyesi değil. SOROS'çuları akıl hocası olarak el üstünde tutmuyor. Cemaatçilerden bir
tek danışmanı yok. Onları Genel Merkez'e doldurup, tepemize çıkartmıyor. Partinin milyonlarını
çarçur ettirmiyor... Üyelere hesap verir, yeri geldiğinde hesabını da sorar... “Hesap uzmanlığını”
takma ad olarak kullanmıyor!.. “ paragrafı eleştiri ve düşünceyi açıklama özgürlüğü içerisinde
görülmemiş;
“ATATÜRK'TE BİRLEŞTİK, SİZ NERELERDEYDİNİZ?..” başlıklı yazıda ise;

“Hey! Siz grup toplantılarının değişmez elemanları; siz kadrolu Kılıçdaroğlu alkışlayıcıları
genel başkanlık yalakaları!.. Size de yazıklar olsun! Çıkartıp atın, cebinizdeki o CHP
kimlik kartlarını. Bu bayağı sözleri bile çılgınlar gibi alkışladınız, utanmaz herifler!.. “ paragrafı ile
gruba katılan partili milletvekilleri ve her kademedeki partililere hakaret ettiğim kabul
edilmiştir...
Disiplin Kurulu, yukarıdaki saptamayı yaptıktan sonra;

“Disiplin Kurulu üyelerinin tamamı, disiplin sanığının her iki yazısında da, eleştiri ve düşünceyi
ifade etme özgürlüğünün sınırlarını aşan görüşlerini, internet ortamında paylaşarak, parti suçu
işlediği konusunda hemfikirdirler.”
denmek suretiyle, “parti suçu” işlediğim hususunda kurulda oybirliği sağlanmış, fakat verilecek
olan ceza konusunda iki üye, diğer yedi üyenin aksine “kesin çıkarma” cezası yerine “kınama”
cezası verilmesi düşüncesinde olduklarını ifade edip, çoğunluk görüşüne muhalif kalmışlardır...

Hukuktan bihaber olan Disiplin Kurulu, usuli bir hata yapmadığına da oybirliği ile karar alacak
kadar kendini beğenmiştir. Bu kadarla da kalmayıp, kurul kendini yargı organı yerine koyarak,
bazı sözcükleri “hakaret” olarak niteleyebilecek kadar ileri gitmiştir. Bu bağlamda Disiplin
Kurulu için Nemrut Mustafa Paşa Divanı'nın 2013 versiyonu demekte bir yanlışlık
olmayacaktır... Kurul üyeleri, yeteneklerini ve yetkilerini, olumsuz yönde kullanmak için adeta
fırsat kollayan “fırsatsızlara” benzemektedirler... Bu saptamayı yapmadan geçmek istemiyorum...
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Disiplin Kurulu üyelerinin, Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile partili olmayan birini (TGB Başkanı
İlker Yücel'i) karşılaştırmamı bir türlü içlerine sindiremedikleri de anlaşılmaktadır. Bu
anlaşılmaz sahiplenmenin, yönetimin gözüne girmek için yapılmış basit bir yağcılık olduğu
açıktır. Öyle ya, nitelik karşılaştırmasında seçilecek olan kişinin, illa da bizim partili mi olması
gerekirdi? Kılıçdaroğlu'nu o tarihlerde partimiz milletvekili olan ve daha sonra, Erdoğan ile
içmeye karar verdiği baldıran zehrini paylaşmak üzere AKP'ye geçen Salih Fırat'la
karşılaştırsam daha mı iyi olacaktı?.. Parti Programı ile taban tabana zıt olan “Akil Adamlar
Projesini” 8-9 ay önce CHP’nin dile getirmiş olmasını görmezden gelenleri, Genel Başkan’ın
görüşlerine aykırı konuştukları için suçlamak olanaklı mıdır?
Dikkat edilirse, Disiplin Kurulu üyeleri, karara aldıkları birinci paragrafı, eleştiri ve düşünceyi
açıklama özgürlüğü içerisinde görmemişler fakat burada geçen sözlerin hangisi ile hangi suçun
işlendiğini de belirleyememişlerdir!.. Kurul, ikinci paragrafta işlenen suçun “hakaret”
olduğuna karar vermiş, fakat bu defa da “hakaret”in karşılığı olan ceza yerine, olayla hiç ilgisi
bulunmayan, Tüzüğün 70/A-(d) ve (f) fıkralarını uygulama yoluna gitmiştir. Denebilir ki, bu
arkadaşlar “Silivri Hukuku”nun acayip şekilde etkisinde kalmışlardır. “Kanunsuz Suç ve Ceza
Olmaz” ilkesini birinin bunlara anlatması gerekir.
Hal böyle olunca, Disiplin Kurulu'nun esas aldığı Tüzüğün ilgili fıkralarını okumak gereği ortaya
çıkmaktadır:
“Madde-70

Aşağıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek,
kolaylaştırmak ve övmek parti suçudur.
A) Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları
d) Parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı siyasal çalışmalara ve eylemlere katkıda
bulunmak,
f ) Kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim çalışmalarının yasa, tüzük ve
yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek, bozmak, bozdurmak amacı ile yetkili
organlara ve kişilere karşı Tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta
bulunmak,
C) Kınama Cezası Verilecek Parti Suçları
b) Parti görevlilerini küçültücü sözler söylemek, Parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve
davranışlarda bulunmak,
c) Partili üyeler ve yöneticiler hakkında bilerek ve isteyerek olmayan söylentiler çıkarmak, bunları
yaymak.”
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Dikkat edilirse, “kesin çıkarma” cezası verilmesini isteyen 7 üye hangi suçun işlendiği
konusunda bir fikir sahibi olmadıkları için, suç olduğunu sandıkları aynı sözleri iki ayrı fıkra
kapsamında görmektedirler. “Kınama” cezası verilmesini düşünen 2 üye ise, diğer üyeler gibi
hangi fıkranın ihlal edildiği konusunda fikir sahibi değildir. Onlar da bir hareketle, iki ayrı
fıkranın ihlal edildiğini düşünmektedirler.

Bu noktada, Disiplin Kurulu üyelerinin “kesin çıkarma” cezası vermeyi uygun gören 7 üyesine bir
soru sormak isterim: Sizlerin düşündüğü gibi Tüzüğün 70/A maddesinin (d) ile (e) fıkrası aynı
hususları kapsıyorsa, neden Tüzüğe ayrı ayrı olarak yazılmışlardır? Aynı soruyu “kınama
cezası” verilmesini uygun gören diğer 2 üyeye de soruyorum: Tüzüğün 70/C maddesinin (b) ve
(c) fıkraları aynı hususları kapsıyorsa, neden tek fıkra olarak değil de iki ayrı fıkra olarak
yazılmışlardır?
Bu soruya hukuk bu durumunuzla yanıt veremezsiniz! Bunun ne demek olduğunu umarım
anladınız...
Sırası gelmişken şunu da hemen söylemeliyim:

*Disiplin Yönetmeliği'nin 20. maddesinin (j) fıkrası (Tüzüğün 73. maddesi bu hükümle
paraleldir):“Disiplin kurulları, kararlarında olayın niteliğini ve kararın gerekçesini açıkça
gösterirler.”
“Açıkça” sözcüğünün altını birinci defa çiziyorum!

Disiplin Kurulu'nun hakkımda vermiş olduğu kararında, olayın niteliği ve kararın gerekçesi
açıkça yazılamamıştır. Nedenini biliyorum. Çünkü bilgi ile değil, duygularla karar verilmiştir.

Ne hazindir ki, İl Disiplin Kurulu'nda farklı görüşleri savunan iki grupta da kendini “hukukçu”
olarak tanımlayan birer üye (Bir tarafta “kesin çıkarma”yı savunan Başkan Kazım Genç, diğer
tarafta “kınama” cezası verilmesini savunan Sekreter Nuri Kılıç) bulunmaktadır.

a) Olayımızda Tüzüğün 70/A maddesinin (d) ve (e ) fırkalarının uygulanma olanağı
yoktur:
Yazdığım köşe yazılarında yaptığım eleştirilerle, parti doğrultusuna ve temel ilkelere aykırı
olacak şekilde hangi “siyasi çalışmalar” ile “eylemlere” katkıda bulunmuş olduğum
açıklanabilmiş değildir! Tam aksine, Genel Başkan'ın ve etrafındaki kendini ve partimizi “yeni”
sözcüğü ile tanımlayan bazı yöneticilerin, CHP Programı'na ve temel ilkelere olan aykırı
davranışlarını eleştirdim. Bu benim üye olarak görevimdir. Başka bir söyleyişle, Tüzüğün
70/A maddesinin (d) fıkrasında belirtilen parti suçunu eleştirdiğim kişiler işlemiştir!.. Aksi
düşüncede olan Disiplin Kurulu, hangi sözlerimin parti doğrultusuna veya partinin hangi ilkesine
aykırı olduğunu söylemek zorundadır.

Tüzüğün 70/A maddesinin (f) fıkrası ise; kurultay, kongre, grup ve meclis işlemlerinin, seçim
çalışmalarının tüzüğe ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemeyi düzenlemiş
bulunmaktadır. Dolayısıyla Disiplin Kurulu'nun gerekçesine almış olduğu sözlerimin partinin
hangi işlemleri engellediğini açıklamak durumundadır. Biraz daha sadeleştirirsek, köşe yazısı
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ile neyi engellemiş oldum? Kurultayı mı, grup meclis işlemlerini mi?.. Açıklasınlar bakalım...

İl Disiplin Kurulu'nun “parti suçu” olarak değerlendirdiği köşe yazılarımın, hiç bir şekilde
Tüzüğün 70/A maddesinde yazılı ve “kesin çıkarma”yı gerektirecek suçları oluşturamayacağı
son derece açıktır.
b) Olayımızda 70/C Madde (b) ve (c) fıkralarının da uygulanma olanağı da yoktur:

Tüzüğün 70/C maddesinin (b) fıkrasında; parti görevlilerini küçültücü sözler söylemek ve
parti çalışmalarını zorlaştırıcı eylem ve davranışlarda bulunmak disiplin suçu sayılmıştır. Köşe
yazıları ve makalelerle, parti çalışmalarını zorlaştırmak mümkün değildir. Mümkün görülüyorsa,
hangi çalışmayı zorlaştırdığım somut olgularla açıklanmalıdır. O bakımdan, bu hususta daha
fazla söz söylemeye gerek yoktur. Eğer parti çalışmalarını zorlaştırmak öyle kolay olsaydı,
medyanın tamamına yakını iktidar yandaşı olduğu için, yandaş medya CHP'ye hiç bir şekilde
çalışma olanağı vermezdi. Görüldüğü gibi köşe yazıları ile bir partinin çalışmalarını engellemek
veya zorlaştırmak olanak dâhilinde değildir.
Köşe yazılarında kullandığım ifadeler, “Küçültücü sözler” olarak kabul edilebilir mi?

Bu hususun saptanabilmesi için, bu görüşte olan iki disiplin kurulu üyesinin hangi ifademi
“küçültücü söz” olarak kabul ettiklerini belirtmeleri gerekirdi. Öyle her aklı evvel aklına gelen
sözcüğü küçültme sözcüğü olarak kabul ettiremez. Bu ülkede yerleşik içtihatlar vardır. Hangi
sözcüklerin hakaret, hangilerinin kişilik haklarına saldırı olduğuna mahalle bakkalı karar
veremez! Hukuki bir belirleme yapılmadığı için, söz konusu paragraftaki sözlerimin hepsini tek
tek ele alıp değerlendirmek gerekecektir.

Bu arada işaret etmek isterim ki, Disiplin Kurulu oybirliği ile ikinci paragraftaki sözlerimin
“hakaret” olduğuna karar vermiştir. Disiplin Kurulu, hangi sözümü hakaret kabul ettiğini
açıklamak zorundadır. Burada yargının alanına girildiğini söylemeye bile gerek görmüyorum.
Örneğin; Genel Başkan'ın TESEVCİ olduğunu, SOROSÇULARI akıl hocası gibi el üstünde
tuttuğunu, Cemaatçileri ücretli danışman olarak istihdam ettiğini, bu şekilde partinin parasını
heba ettiğini söylemem hakaret kabul edilmiş olabilir mi? Bunlar zaten doğru saptamalardır.

Genel Başkan bir günden bir gün TESEVCİ olmadığını mı söyledi? TESEV'in raporlarını her
zaman övmedi mi? TESEV'in organize ettiği “Arayış” toplantılarını, partinin toplantıları gibi
sunmadılar mı? Bütün bunlar, o raporları yazan (TESEVCİLERİ akıl hocası yerine koymak
anlamına gelmez mi? Kaldı ki, Genel Başkan'ın övündüğü bu tutumu, benim tekrar etmiş olmam
ona “hakaret” etmek olarak kabul edilemez! Ankara İl Disiplin Kurulu'nun haddine midir Genel
Başkan'ın övündüğü bir durumun söylenmesini hakaret kabul etmek? Sadece bu saptama bile,
Genel Başkan'ı, ne yaptığını bilmez aciz biri olarak göstermek anlamına gelir. Dolayısıyla Genel
Başkan'ın övündüğü bir durumu, başka birinin eleştirerek tekrar etmesini, hiç bir şekilde
“hakaret” etmek olarak kabul etmek olanağı yoktur!..
İkinci paragraftaki:

“Siz grup toplantılarının değişmez elemanları; siz kadrolu Kılıçdaroğlu alkışlayıcıları, genel
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başkanlık yalakaları... utanmaz herifler!” şeklindeki sözlerim hakaret olarak kabul edilebilir mi?

Edilemez elbette. Zira söylediğim bu sözlerin tümü gerçeği yansıtmaktadır. Eski bir parti
yöneticisi sıfatı ile biliyorum ki, grup toplantılarına hep aynı kişiler katılır ve amaçları sürekli göz
önünde bulunarak, yöneticiler tarafından tanınmayı sağlamaktır. Bizimkiler, kürsüye kim çıkarsa
çıksın, ne söylerse söylesin onu alkışlamayı marifet bilirler. Bu işi kendilerine görev
edinmişlerdir. Bu nedenle de bazen, sonradan utanılacak işler de yaparlar!

Köşe yazısına geri dönecek olursak; Genel Başkan'ın grup toplantısında söylediği: “Tavuk mu
yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan ben bilmem. Söyler geçerim.” sözlerini alkışlayanlara
“utanmaz herifler” dedim. Yine olsa derim, hatta daha ağırını da söylerim... Genel Başkan'ın
“Söyler geçerim” şeklinde değiştirdiği o sözlerin orijinal şeklini, kayıtlara geçsin diye burada
tekrar etmemi ister misiniz? Bu sözleri alkışlayanlara “yalaka” ve “utanmaz” demek en hafif
tabirdir ve asla hakaret değildir...

2.) Disiplin Kurulu'na göre, usuli savunma yapmışım ve esasa ilişkin olarak süre verilmesine
rağmen, savunma yapmadığım için karar verilmek durumunda kalmışlar. Yazılı belgelere
rağmen, bu beyanın resmi bir belgeye geçirilmiş olması, son derece ayıp ve yakışıksız bir
davranıştır. Ben hiç bir zaman Disiplin Kurulu'ndan savunma için ek süre istemedim. Böyle bir
şeye ihtiyacım da olmadı. İlgi (f) de kayıtlı dilekçem okunduğunda da görüleceği gibi, sadece
neyle suçlandığımın “açık” olarak tarafıma bildirilmesini istedim. Suçlamayı öğrenince, gerek
görürsem ona göre savunmamı da yapacağımı bildirmiştim..

*Bilindiği gibi, Disiplin Yönetmeliği’nin 12. maddesinin 6. fıkrasına göre; “Üyeler hakkında
disiplin cezası isteminde bulunan organ, suçlama konusu ve istediği cezayı açık olarak belirtir.”
(Tüzük m.71, fıkra 11)
“Açık” sözcüğünün altını ikinci kez çiziyorum!

*Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 3. fıkrası: “...cezanın istenmesine neden olan eylemler ile
uygulanması istenen disiplin cezası açıkça gösterilir.” hükmünü amirdir.
“Açıkça” sözcüğünün altını üçüncü kez çiziyorum!

*Disiplin Yönetmeliği'nin 20. maddesine göre:”Üyeler hakkında disiplin cezası isteminde bulunan
organ, suçlama konusu fiili, bu fiilin hukuki nitelendirmesini ve istediği cezayı açık olarak
belirtir.”
“Açık” sözcüğünün altını dördüncü kez çiziyorum!

Disiplin Kurulu'na sunduğum ilgi (f) de kayıtlı ikinci dilekçemde belirttiğim; isnat edilen fiilin
hukuki nitelendirmesi ve istenen cezanın AÇIK olarak tarafıma bildirilmesi halinde, gerekirse
savunmamı yapacağım hususu idi. Disiplin Kurulu, bu hukuksal gerekliliğe uymayarak hem
savunma yapmamı engellemiş, hem de usul kurallarına uymamıştır.

Bu temel hususu, telefonla beni arayarak, ek süre verildiğini anlatan Sekreter Nuri Kılıç'a
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açıklamaya çalıştım. Ne var ki, kendisi ne ile suçlandığımı söylemesi halinde “ihsas-ı rey”de
bulunmuş olacağını savunarak, bu açıklamayı yapmaktan kaçınmıştır. Şımarıklığın bu kadarı da
fazladır…
Anlaşılıyor ki, Disiplin Kurulu üyelerimiz, parti tüzüğü okumuşlar, fakat disiplin yönetmeliğinden
bihaberdirler. Öyle ki, Disiplin Kurulu kararı alınırken, Tüzüğün 70. Maddenin, Disiplin
Yönetmeliğinde karşılığı olan 11. Maddesinin ilgili bent ve fıkralarının ihlal edildiğini ifade
etmesi gerekirken, bu gerekliliğe de uyulmayarak lakayt davranmıştır. Bu dahi bir usule
aykırılıktır...
Disiplin Yönetmeliği'nin 16. maddesinin 3. fıkrasına göre, yazılı savunmayı İl Disiplin Kurulu
Başkanı ister. Bu olayda ise, savunmamı sekreter istemiştir. Bu da bir başka usulsüzlüktür.

3.) Süreler yönünden (…yayın yoluyla işlenen suçların kovuşturulmasında… inceleme süresi 20
gündür…) başlayarak, daha bir sürü usulsüzlük sayabilirim. Zaten yeterince uzun olan bu itiraz
dilekçesini daha fazla uzatmak istemiyorum. O bakımdan esas üzerinden tartışmayı götürmek
daha doğrudur.

4.) Hakkımda disiplin kovuşturulması açılmasını talep eden CHP Ankara İl Başkanı Zeki Alçın,
mevzuatı okuyup anlamadan, kendine gelen talebin üzerine balıklama atlamıştır. Acaba neden?
Nitelikli insanları partiden uzaklaştırarak, kendilerine yer açma hastalığı, ne yazık ki, partimizde
hala yaygın olarak vardır. İl Disiplin Kurulu'nun benimle temas eden üyelerinin son derece
yetersiz, hazırlıksız, tembel ve niteliksiz olduklarını bu fırsattan yararlanarak ifade etmek
istiyorum. En azından bu durumları kayıtlara geçsin. CHP gibi devlet kuran köklü bir partinin
başkent örgütünde; donanımlı, inançlı ve yürekli partililerin olması gerekir. Blok liste ile seçim
yapmanın başlıca sakıncalarından biri, bu olay nedeniyle çok çarpıcı bir şekilde ortaya çıkmıştır.
Görüldüğü gibi, blok liste yöntemiyle; yönetime temsil niteliği olmayan, disiplin kurullarına ise,
hukuk bilgisi bulunmayan ve adalet anlayış sığ üyelerin seçilmesi söz konusu olabilmektedir.
Bu önemli kurulları, parmak kaldırıp indirmekten başka bir işe yaramayan eğitimsiz kabzımallar,
gereksiz yere işgal etmektedirler. İlgili organlara iletilmesi ve bir gün gereği yapılır düşüncesi ile
bu saptamamı da bildirmeyi, parti görevlerim arasında kabul ediyorum.

5.) CHP Ankara İl Yönetim Kurulu ile İl Disiplin Kurulu üyelik görevlerini dahi bilmeyecek kadar
parti mevzuatının uzağındadır. Bu yetersizlik, doğal olarak niteliksiz bir yapıyı ve sonuç olarak
da partinin başarısızlığa mahkûm edilmesini doğurmaktadır. Bu soruşturma vesilesiyle bu
uyarımı da yapmak istiyorum.
Parti görevi diyorum ya, bir kaç söz de o konuda söyleyerek bitiriyorum...

Tüzüğümüzün 5. maddesinin 3. fıkrasına göre; “Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde,
işlerinde ve üyesi bulundukları kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun
davranırlar ve çalışırlar.”
Aynı şekilde 5. maddenin 5. fıkrasına göre “Parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla
yükümlü ve sorumludurlar.”
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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.

Bu açık hükümler karşısında, hem soruşturma konusu edilen köşe yazılarımda hem de bu itiraz
dilekçemde görevimin gereğini yerine getirdiğim son derece açıktır. Atatürk İlkeleri'ne olan
bağlılığım ve yürekten inancımın bir gereği olarak, görevimi yapmanın huzuru içerisindeyim.
Bundan böyle de doğru olduğuna inandığım uyarılarımı her kademedeki partililere
yapmaya devam edeceğimin bilinmesini isterim...
Ödevlerimi, dolayısıyla ne zaman nerede ne yapacağımı; Ulu Önderimiz Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Gençliğe Hitabe”si ile “Bursa Nutku”ndan çıkarabilirim…
Saygılarımla...

SONUÇ VE İSTEM_/İl Disiplin kuruluna sunduğum iki adet dilekçe ve yukarıda arz ve izah ettiğim nedenlerle, CHP Ankara İl Disiplin Kurulu'nun hukuka aykırı olarak

vermiş olduğu 04.01.2013 tarih ve Esas:2012/6, Karar:2013/1 sayılı kesin
çıkarma kararının KALDIRILMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve
talep ederim. 21.03.2013
Av. Cemil Can

Ekler: İlgide kayıtlı 16 sayfa belge örnekleri
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RÖPORTAJ
Yenimahalle Belediyesinin CHP’li Meclis Üyelerinin partiden istifa etmesi üzerine, işin
perde arkasını araştırdık. Genel Seçimlerden önceki CHP Ankara, eski il yönetim kurulu
üyesi Av. Cemil Can ile konuştuk.
CHP Ankara İl Kongresi’nde neler oldu?

Avukat Cemil Can’ın, Tarık Şengül hakkında verdiği raporun içeriği neydi?
Ümit Erkol, CHP üyesi değil mi?
Av. Cemil Can cevapladı…
H&H RÖPORTAJ

Yenimahalle Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyelerinin partiden istifa etmesi üzerine, işin perde
arkasını araştırdık. Genel seçimlerden önceki CHP Ankara, eski İl Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Cemil Can ile konuştuk. Bizim için bir değerlendirme yapmasına istedik.
İşte sorularımız ve aldığımız yanıtlar;

-Genel seçimlerden önce birlikte görev yaptığınız Doç. Dr. Tarık Şengül, Yenimahalle
Belediye Başkanı, Belediye Meclisi Üyeleri ve Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin’i 3
milyon dolarlık bir “rant” kavgasının içinde gösterdi. Sonra da bu suçlamanın altında
kalıp, istifa etmek zorunda kaldı. Önce bu konuda ne düşünüyorsunuz, gerçekten ortada
öyle bir “rant” var mıydı?
Tarık Şengül, istifa etmeden önce, kamuoyu ile paylaşmakta sakınca görmediği fakat ağır siyasi
ve hukuki sonuçlar ortaya çıkartacağı kesin olan bu önemli hususları acaba vaktiyle birkaç
kafadarı dışında, diğer yönetim kurulu üyeleri ile neden paylaşmamıştır?.. Önce bu sorunun
yanıt aramak lazım Doğal olarak bu yanıtı Tarık Şengül’ün vermesi gerekiyor…

Anımsayınız o tarihlerde Yenimahalle İlçe Yönetimini görevden almıştık. Önder Sav ekibi de imza
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kampanyası başlatıp, il yönetimini değiştirmek üzere harekete geçmişti. Bizim işimizi
bitirecekleri kesin gibi görünüyordu. İşte bu noktada Tarık Şengül bu 3 milyon dolarlık rant
meselesini ortaya attı. CHP’li Meclis Üyelerini kendi senaryosuna karıştırıp, ortalığı bulandırdı.
Olaylar aynen böyle gelişti…

Görevden alınmasına neden olan o iddialar doğru değilse, Tarık Şengül’ün yalancı biri olduğu
ortaya çıkıyor. Haliyle bu durum CHP için çok kötü olmuştur. Söyledikleri doğru ise, bu defa da
Genel Merkez, iddiaların üzerine gidemeyerek daha kötü bir duruma sebebiyet vermiştir. Bu
noktada Genel Merkezin dehşetli bir irade zaafı içinde olduğu söylenebilir. Bu durum tabii ki,
birinci durumdan daha da kötüdür. O günkü gevezelikler yüzünden, en kötü duruma düşürülen
ise Genel Başkandır kuşkusuz. Bütün bu olup bitenlerden sonra, Tarık Şengül’ü, bir daha
“denemek” üzere ısrarla ve de inadına, ikinci kez Ankara İl Başkanlığı’na atamıştır. Sanki CHP
Ankara İl Başkanlığı, partinin staj okulu veya deneme tahtasıdır!..
-Tarık Şengül hakkında genel merkeze bir rapor vermiştiniz. O olay da kapanıp gitti,
neyin nesiydi o rapor?

O dönemde basına ve C. Savcılığı’na yansıyan şikâyetlerin arkasındaki raporlarda yazılan
hususların tümü doğrudur. Öncelikle bunu belirtmek isterim. Sanırım, sorumluluğa ortak
olmamak için Dursun Bayram arkadaşımız Cumhuriyet Savcılığı’na şikâyette bulunmuştu.
Şikâyet ettiği yönetim kurulu üyeleri arasındaki en önemli figürlerden biri Dr. Ümit Erkol’dur.
Aklımda öyle kalmıştır. Çünkü İl Başkanlığı’nın kaptan kamarasında Tarık Şengül ile Ümit Erkol
oturmaktaydı. Diğer yönetim kurulu üyeleri konu mankeninden farksızdı. Ümit Erkol ise, Tarık
Şengül üzerinde oldukça etkili görünüyordu. Kendi aralarında kararlaştırdıkları hususları, karar
altına aldırmak için yönetime dayatıyorlardı!.. Seçim öncesi olduğu ve partimiz hassas bir
dönemden geçtiği için arkadaşlarımız bu tür kurnazlıkları görmezden geliyorlardı. Bu
nedenlere bağlı olarak huzursuzluk çıksın istemiyorlardı. Zira seçimdeki başarısızlıklar bu tür
huzursuzluklara bağlanabilirdi. Ayrıca gece gündüz çalışıyorlardı. Bunun birinci elden tanığı
benim. Ama bir taraftan da geceleri oturup kendi aramızda değerlendirme yapıyorduk.
Gördüğümüz eksiklik ve aksaklıkları nasıl gidereceğimizi tartışıyorduk. Üstesinden
gelemeyeceğimiz konuları genel merkeze rapor ediyorduk tabi. Bu bizim aynı zamanda
görevimizin bir gereğiydi. O raporların hepsinin altında benim de imzam vardır. Zaten çoğunu
kaleme ben almıştım…
-Yazdığınız raporlar üzerine, Genel Merkez ne gibi bir işlem yaptı?

Hiç bir şey yapmadı demek yanlış olmaz. Yalnız bu raporların basına sızdırılmasından sonra,
Genel Merkez tümünü inkâr etme yoluna gitti. Bunu neden yaptılar hala anlayabilmiş değilim.
Ben o tarihte Trabzon’daydım. Düşündüm ki, parti içi meseleleri basın önünde tartışmak
istemiyorlar herhalde. Öyleyse bu tavırları doğruydu elbette. Çünkü bunlar bir anlamda parti içi
sırlar niteliğindeydi. Kamuoyu ile paylaşılmaları da bu nedenle gerekmezdi. Nitekim Hürriyet
Gazetesi’nde yayınlanan bir haberde, benim adım geçtiği için, üstelik doğru olan o haberi
tekzip etmek zorunda kalmıştım. Daha sonra arkadaşlar aradı, Genel Merkezin bizim
raporlardan haberi olmadığını söylediler. Ben de kendilerine, bütün raporları birleştirip ikinci
kez vermelerini söyledim. Onlarda verdiler ve Genel Merkezin haberdar olmasını sağladılar…
-Raporları ikinci defa genel merkeze verdikten sonra, sizi sözlü ifade vermek için
çağırdılar mı?
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Hayır çağırmadılar. Bu noktadan sonra, çok ilginç bir şey yaşadık. Normal olarak, rapora
bağladığımız iddialar doğru kabul edilirse, Tarık Şengül ve Ümit Erkol hakkında derhal disiplin
işlemi başlatılması ve haklarında Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunulması
gerekiyordu. Çünkü o raporların altındaki imza sahiplerinin üçü avukattı ve ne dediklerini
bilmiyor olamazlardı. Yok, eğer rapora bağlanan iddialar doğru değildiyse, bu defa da raporu
hazırlayanlar hakkında; parti disiplin suçu işlemek ve “iftira atmak” iddiası ile gereği
yapılmalıydı. Doğal olarak, o zaman da bizler hakkında gerekli işlem yapılacaktı. Biz bu iki
seçenekten birinin yapılmasını beklerken, ne yazık ki, hiç biri yapılmadı. Asıl tuhaf olan, iddia
sahiplerini hiç kimse çağırıp dinlemedi bile. Hakkımızda bir disiplin soruşturması da açılmadı.
Basına yansımış olan bu olaylar, doğrudan örtbas edildi! Anlayacağınız o kadar güçlü idik!?.. Bu
kadarla da kalmayıp, genel başkan, inadımıza Tarık Şengül’e yeni yönetimi oluşturması için
tekrar görev verdi!..
Burada işlenmiş bir “suçu gizleme” ve “suçluyu kayırma” durumu vardır. Bu hususa dikkatinizi
çekerim… Doğrusunu söylemek gerekirse, benim Genel Merkeze olan güvenim bu noktada fena
halde sarsılmıştır. Daha önceleri Genel Merkez yöneticileri hakkında ileri sürülen iddiaları da
ciddiye alıp, bu noktadan itibaren araştırmaya başladığımı itiraf etmeliyim!..
-Tarık Şengül’ün seçimlerdeki “performansını” nasıl değerlendiriyorsunuz?

Bu sorunun yanıtını verirken, Tarık Şengül’den Ümit Erkol’u ayırmak istemiyorum. Çünkü genel
seçimlerin Ankara’daki en “önemli” aktörü bu ikiliydi. Gerek Tarık Şengül ve gerekse Ümit
Erkol’un siyasi yeterlikleri olmadığı, seçimlerden önce, çok net olarak ortaya çıkmıştı. Bunu
şimdi burada tartışmak istemiyorum. Beni cevaplama ihtiyacı içerisine girerlerse, o zaman
nedenini de söylerim. Her ikisi de saha çalışmalarına katılmamış, kalem efendisi gibi İl
Başkanlığında oturmuşlardı. Partiye bir tek oy kazandırdıklarını göstersinler bileklerimi
keserim. Buna kendileri de dâhildir… Onlar bizden değillerdir! Fakat bizi de kendileri gibi
yapmak için görevlendirilmiş misyonerlerdir!..
-Dr. Ümit Erkol’un CHP üyesi olmadığı söyleniyor, bu iddiayı paylaşıyorsunuz yani?

Belki sonradan üye olmuştur. Tarık Şengül de öyleydi. Biliyorsunuz CHP üyesi olmadan yönetime
gelinemez. Bu nedenle göreve atanmadan üye yapılmışlardır. Şeklen üyedirler. CHP’nin
ilkelerine inandıklarını sanmıyorum. Tarık Şengül de Ümit Erkol da CHP’li değillerdir
diyebilirsiniz. Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün gibi, CHP’li olmamakla övünebilirler. Kaset
operasyonundan sonra, partiye sızan, parti dışı unsurların il düzeyindeki elemanları olduklarını
söylemekte bir yanlışlık yoktur. Doğrudan Genel Merkezin adamlarıdırlar. Aksi halde, partilileri
çalışmalardan alıkoymak ve partiden partilileri kovmaya kim cesaret edebilir? Kimin haddine?
Bu arkadaşlar, bu işleri de yapabilmişlerdir. “Kemalizm karşıtlığı” ortak özellikleri ve
özlemleridir. Daha çok “İkinci Cumhuriyetçiler”e yakındırlar. Çok iyi anımsıyorum,
seçimlerden sonraki bir ilçe başkanları toplantısında, Tarık “Ulus devletin işi bitmiştir”
şeklinde bir “cevher” yumurtlamıştı. Şaşırıp kalmıştık!...
Toplantıya katılanlar da anımsarlar, Dr. Ümit Erkol başıyla bu saçma sapan sözleri öyle bir
tasdik etmişti ki, neredeyse çenesi masaya değecekti! O olaydan sonra, Tarık Sengül’ün “Birgün”
gazetesinde yazdığı köşe yazılarını okuma ihtiyacı duydum. Acaba ben mi yanılıyordum diye
kendimden şüpheye düşmüştüm. Tarık Şengül, bize kendini şehircilik mühendisi olarak
tanıtmıştı. Bunun yanında sol görüşlü bir “siyaset bilimci” olmakla da övünüyordu. Bu adam
nasıl bir siyasi analizle, ulus devletin bittiği sonucuna varmıştır diye merak etmiştim. Sonunda
anladım ki, Tarık Şengül CHP Ankara İl Başkanlığı’na nasıl paraşütle indirildiyse, “siyaset bilimci”
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unvanını da (eğer varsa tabi) kesinlikle aynı yöntemle almıştı!..

Kişisel hayallerini sosyolojik ve somut hiçbir kanıta dayandırmadan, “ulus devlet bitti” diye
toplantıda öylesine söyledi işte. Sanki bir slogan atmıştı! Tipik “yetmez ama evet”çi bir tavır…
Öyle ama yine de Kılıçdaroğlu’nun vazgeçemediği bir prensti!.. Yönetimde olduğumuz sürece,
kendisini bir süre daha dinlemek zorundaydık. Nede olsa Önder Bey’den kalma, “parti büyüğü ve
örgüt disiplini” denen bir fren sistemimiz vardı!.. Buna çoğumuz uyuyorduk!..
-Ankara’da seçim çalışmalarını sadece birkaç kişinin yürüttüğü söyleniyor, bu konuda ne
diyebilirsiniz?
Doğrudur. Birinci Bölge’de 8. Sıra Milletvekili adayımız İlyas Güven Eroğlu ile son sıradaki
adayımız Engin Balım’ın oluşturdukları grup arı gibi çalışıyordu. Hilmi Saral ve Muharrem
Özcan da aynı grubun içerisindeydiler. İkinci Bölge’deki çalışmaların yükünü ise eski ATO
Başkanı Sinan Aygün omuzlamıştı.

Diğer arkadaşlar da ellerinden geleni yapıyorlardı. Haklarını yememek lazım. Sırası gelmişken
söyleyeyim. Seçim döneminde çalışmayan iki grup vardı. Biri Önder Sav’ın talimatına uyanlar,
diğeri “Tarık Şengül-Ümit Erkol Ekibi”ydi. Bunu samimi olarak söylüyorum. En çok üzüldüğüm
konuların başında bu gelir. Parti yöneticileri, genel seçim sırasında çalışmayacak da ne zaman
çalışacaklardı? Biz kendimiz ekipler oluşturarak, kasten yaratılan bu boşluğu doldurmaya
çalışıyorduk. Bütün bu işlerin parasal külfetini İlyas Güven Eroğlu cebinden karşılıyordu. Bari
sıralamadaki yeri yer olsaydı. Ankara İl Yönetimi ise, her gece lokanta lokanta dolaşmaktan
sabahları kalkamıyordu. Tek yaptıkları iş, hangi ekibin nerede çalışacağını programa bağlamaktı
ki, zaten o programa da uyan kimse yoktu. Çalışmayan ekibin lider kadrosunda Tarık Şengül ile
Ümit Erkol ikilisi vardı…
-Sanırım “CHP Gönüllüleri” ile ilgili sorunlar da yaşadınız, kısaca anlatır mısınız?

CHP Ankara İl Yönetimi çalışmadığı halde, çalışır gibi görünmeyi çok iyi başarmıştır. Yalnız bu
durumu Genel Merkeze rapor eden 8 yönetim kurulu üyesini ayrı tutuyorum. Yanlış anlaşılmak
da istemem. Ankara İl Yönetimi bu sıfatını kullanarak, gönüllülerin çalışmalarına engel
olmuştur. Biz Birinci Bölge’de “gizli olarak” gönüllüleri yine de çalıştırıyorduk tabi.
Düşünebiliyor musunuz düştüğümüz durumu? Buna rağmen Tarık Şengül, sık aralıklarla Genel
Başkana gidip, gönüllü çalışan bu partilileri alana götüren bizleri şikâyet ediyordu. Sanki biz,
gönüllüleri çalıştırmakla onu çalıştırmıyorduk! Bu bölümün tüm sorumluluğunu bugün de tek
başıma üstleniyorum. Çünkü yapılan iş son derece doğruydu. Tarık Şengül’ün tek başarılı olduğu
husus ispiyon yapmaktı. Her zaman kendilerini şikâyet edecek olanlardan önce
davranabilmiştir. Şikâyetçi hep o olmuştur. Bu şekilde aynı zamanda “güven” de tazeleyerek, il
başkanlığına dönüyordu!.. Geçerli siyaset yöntemi bizde budur işte. Yapılan kurnazlıkları
anladınız umarım. Zaten daha sonra yaşadığımız gelişmeler, bu yapılanlarla tıpa tıp
örtüşüyordu…

-Genel Başkan tarafından Ankara İl Başkanlığı başarısız bulunmuştu. Nasıl oldu da Doç.
Dr. Tarık Şengül kendisini başarılı saydırıp, ikinci kez göreve atandı?

Biz ikinci kez göreve getirilmedik. Önce bu durumu düzeltelim. Genel Başkan, seçimlerden sonra,
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İstanbul ve İzmir gibi Ankara İl Başkanlığını da başarısız bulduğunu ilan etmişti. Bu tespit son
derece doğruydu. Nasıl olduysa, bu açıklamanın ardından, araya bazı “hatırlı kişiler” girdi ve
başarısız bulunan Tarık Şengül’ü, bir daha denemek üzere, davul zurnayla göreve getirdiler.
İkinci görevlendirmeden anlaşılmaktadır ki, Genel Başkan, Tarık Şengül’ün bizi kastederek
söylediği “Beni çalıştırmıyorlar” yalanlarına inanmıştı… Bilim adamı dürüstlüğü işte!.. Ne
dersen de!..
-Tarık Şengül’ün ikinci defa görevlendirmesinden önce, il başkanlığı için sanırım Dr. Ümit
Erkol’un da adı geçmişti.

Evet ben de duydum. Ne kadar doğruydu bilmiyorum. “Hatırlı kişiler” araya girince, Ümit’in il
başkanlığına gelme çabaları tabii ki, işe yaramadı. İkinci defa Tarık Şengül daha “güçlü” geldi.
Genel Başkan, MYK’nın yönetim kurulu üyelerini atama yetkisini bile Tarık Şengül’e
devretmişti. Bu da bir ilktir. Tarık Şengül, kendine rakip gördüğü Ümit Erkol ve 8 yönetim
kurulu üyesi dışında kalan kafadar ekibine bir daha görev verdi. Anlaşılan o da arkadaşlarını
bir daha denemek istiyordu! Kabul etmek lazım, olağanüstü güçlü de görünüyordu… Dr. Ümit
Erkol ile Tarık Şengül’ün yolları bu noktada ayrıldı…
-Anlattıklarınızdan anlaşıldığına göre, Kılıçdaroğlu Doç. Tarık Şengül’ü, Dr. Ümit
Erkol’dan daha çok tutuyor. Doğru mu anladım?

O konuda kesin bir şey söyleyemem. Genel Başkan, EMEP-BDP kırması bir çizgiden,
yalpalayarak CHP’ye gelen ve hiçbir zaman CHP ideolojisini benimsemeyen Dr. Ümit Erkol’dan
vazgeçemedi… Bu kesin. Onu yeterlilik testinden geçirmeden, doğrudan Parti Okulu’nun başına
getirdi. Artık Ümit Erkol, kendi gibi düşünen partililer yetiştirecekti. Çok sevinmişti!.. Sanırım
akıl hocaları, bu iki kafadar Tarık Şengül ile Ümit Erkol’a yaklaşan olağan il kongresine güçlü
girebilmeleri için, partide önemli bir görev üstlenmelerini öğütlemişti. Gerçekte ikisinin de parti
içinde hiçbir deneyimleri yoktu. Hele Tarık Şengül tam bir konuşma özürlüydü. Başladığı
hiçbir cümlenin sonuna getirdiğini hatırlamıyorum. Anlayabilirseniz ne demeye çalıştığını siz
anlayacaksınız. Bu beylerin ele geçirecekleri makam ve mevkiler, ancak onları, olası rakiplerine
karşı eşit, belki de biraz daha avantajlı hale getirebilirdi. Tarık Şengül’ün “yeteneği”, onu bu
yarışı sonuna kadar götürmeye elverişli değilmiş. Nitekim Yenimahalle Başkanı Fethi Yaşar’ı
harcamak gibi, boyundan oldukça büyük bir işe kalkıştı. Bu nedenle de başlayamadan, yarıştan
koptu…Şimdi tek umudu kalmış; o da olağan kongrede seçilecek olan il başkanın, genel merkez
tarafından bir şekilde görevden alınmasıdır! Ondan sonra, şartları varsa ya da yaratılabilirse,
yeniden atanarak görevlendirilebilir! Nasıl olsa Kılıçdaroğlu’nun üçüncü kez deneyebilecek
kadar önem verdiği has bir adamıdır. Beklenen şartlar gerçekleşirse, şansı yüzde yüzden fazladır
diyebilirim!..
-İl başkanlığına aday olmak hiç aklınızdan geçti mi?

Hayır geçmedi. Bu tarz siyaset benim işim değildir. Ayrıca parti içinde bir görevim olsa,
hiyerarşiye tabi olacağımdan düşüncelerimi özgürce söyleyemem. O nedenle böylesi, yani
bağımsız kalmak benim için daha iyidir. Kaldı ki, ülkeye demokrasi gelebilmesi için önce ciddi
bir muhalefet partisinin olması gerekiyor. Aynı şekilde, muhalefet partisinin de parti olabilmesi
için, parti içi muhalefeti yaşatılabilmesi gerekir. Ben buna inanırım. Gelecek nesillere,
yaşanabilir bir Türkiye bırakabilmek için, bugünden vereceğimiz mücadelenin “demokrasi
mücadelesi” olduğuna inanıyorum. Bana göre, siyaset kendi sorunlarını çözebilen insanların
artan zamanlarını toplum için değerlendirdikleri bir yurttaşlık ödevidir. Kendi sorunlarını
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çözememiş insanlara görev vermek doğru değildir. O zaman var olan sorunlar artırılmış olur.
Siyaset bir bakıma sorun çözme sanatıdır. Bir meslek, bir hobi değildir. Az önce de söylediğim
gibi yurttaşlık ödevidir. O bakımdan bu ödevi en iyi, nerede ve nasıl yerine getirebiliyorsak orada
olmalıyız!..
-Size göre il başkanlığı seçiminde en güçlü aday kimdi?

Bana göre, en güçlü aday Ümit Erkol’du. Adaylığı engellenmeseydi Y-CHP’ye, yeni dikilmiş kolalı
bir ceket gibi pek de yakışacaktı! Sorunuzu ben de önceden merak ettim. Yanılgıya düşmemek
için, hakkında eski çalışma arkadaşlarıma sordum. Dediler ki: Vaktiyle Tarık Şengül ile başkanlık
odasında oturmuşlar, benim bir köşe yazımı okuyorlarmış. Bu yazımdan “MHP’li olduğum”
sonucunu çıkartmışlar!! Bu kuyruklu yalanı, utanmadan parti içinde de yaymışlardı da. Bu
konuda diğer arkadaşları ikna edebilmek için, Tarık Şengül, “siyaset bilimcisi” etiketini
kullanıyormuş. Güya o yeteneği ile satır aralarını da okuyabiliyormuş. Neredeyse “siyaset
bilimcisi” diplomasını çıkarıp, önlerinde bir “Bozkurt” olduğuma dair yemin edecekti!.. Bilirsiniz
“tarik” yol anlamına gelir. O gün arkadaşlara, bir akademisyen olarak, ancak bu yolu
gösterebilmişti. Baş destekçisi Dr. Ümit Erkol ise, söylenenleri onaylayıp, doktor raporuna
bağlamaya çalışmıştı! O da aynı görüşteydi yani. Komikliği görüyor musunuz? Parti yönetimi
kimlere teslim edilmiş. Aslında kendi durumlarını gizlemeye çalışıyorlardı. Yazı önlerindeydi ve
internet sitemde hala yayındadır. Ama nedense bir daha o yazıyı okuma zahmetine giremediler!..

Tabii ki, onlar hakkında doğru bir karar vermek için bu olay tek başına yeterli değildir. Olur ya, o
köşe yazısında belki de meramımı tam anlatamamışım. Ne de olsa, profesyonel bir yazar değilim.
Bu nedenle eskilerin deyimiyle “iltibasa” (karışıklık) sebebiyet vermiş olabilirdim. Aynı şekilde,
uzak ihtimal ama, onlar da okuduklarını anlayamamış olabilirlerdi!.. Yazıdan çıkardıkları bu
müthiş sonuç, anlattıkları herkesi şaşırtıyordu. Yazdıklarımdan herkes ne anlatmak istediğimi
doğru anladığı halde, nedense bir tek bu ikili tam tersini anlıyordu. O yazımdan, MHP’li olduğum
sonucunu çıkartabilmek, olağanüstü bir yetenek işiydi. Ve çok şükür, o kadar yetenek, bu iki
arkadaşta bulunmaktadır!..
-Bu konuda kendisine sordunuz mu?

Hayır asla. Böyle bir şeyin ihtiyacı içinde hiç olmadım. O olaydan sonra, bu arkadaşların “okuma”
ile bir sorunu olduğunu Kemal Kılıçdaroğlu da anlamış olacak ki, Tarık Şengül’ü ODTÜ”ye, Ümit
Erkol’u da doğruca Parti Okulu’na gönderdi!.. Fakat Ümit Erkol, nasıl becerebilmişse, okumak
yerine, parti okulunun başına geçti!.. Şimdi söyler misiniz bu arkadaş, CHP’ye ve CHP üzerinden
memlekete ne verebilir? Bunu kongre delegeleri taktir etsinler!.. Seçim döneminde halkın
karşısına bir defa bile olsun çıkmamış olan biri, CHP’ye ne verebilir ki? Yoksa CHP’nin mi ona bir
şey vermesi gerekiyordu?.. Buna da bir itirazımız olamaz tabi. CHP’nin mirasını kim bitirebilmiş
ki, Ümit Erkol’a verilenle bitsin? Her neyse, bu son durum için Ümit Erkol’un illa da CHP’de
yönetici olması gerekmiyor tabi…Ne var ki, “vermek” söz konusu olduğunda, Kılıçdaroğlu’nun
önsezilerine daha çok güvenmek gerekiyor. Nitekim, Ümit’i 10.000 TL aylık ücretle, Genel
Başkan Danışmanı yaptığı söyleniyor!.. Yakışır tabi. Partinin yeterince parası olmayabilir. O
kadar da önemli değil. Demek ki, Ümit Erkol, çok daha zor durumdaydı. Önceliğe ona vermek
gerekiyormuş!.. Genel Başkanın taktiri işte!.. Kim ne diyebilir ki?.. Ümit Erkol, ancak bu şekilde,
Ankara İl Başkanlığı için yarışmak üzere diğer adaylarla eşit koşullara gelebilmiştir!..
-Ankara İl Yönetimi içinde ideolojik farklılık olduğu bilinmiyordu. Bunu partililerle
paylaşamaz mıydınız?
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İdeolojik temelde farklı düşünüyorduk tabi. Örneğin ben Y-CHP ile anlatılmaya çalışılan
“fikirlerin” CHP’nin antiemperyalist ve bağımsızlıkçı dokusuyla asla uyuşmadığına
inanıyordum ve bu fikrimi her zeminde savunuyordum. Onlar “ulus devletin bittiğinden” söz
ediyorlardı. Atatürk sözcüğünü bir kez olsun ağızlarından duymuş değilim. Yanımda
Cumhuriyet’in nitelikleri ve evrensel değerlerin içerisinde geçtiği bir tek cümle kurmuş
değillerdir. Öğrendiğime göre, Dr. Ümit 1992-1994 yılları arasında Ankara Tabip Odası Yönetim
Kurulu Üyesi imiş. O tarihlerde, çalışma arkadaşları Kemal Kılıçdaroğlu’na destek verdiği için,
onlara saldıran koronun başında o geliyormuş. Daha o günlerde Kılıçdaroğlu’nu “analiz” etmişti
yani! Nasıl olduysa, daha sonra da Kılıçdaroğlu ondaki “cevheri” tespit etmiş ve onu
danışmanlığına getirmiştir! Ne kadar iyi değil mi?.. Sonunda, Ankara Tabip Odası Ümit Erkol’dan
kurtarılmıştır. Kılıçdaroğlu, bir de hükümet üyelerine CHP’de danışmanlık görevi verebilseydi,
memleketi de onların elinden kurtarırdık!..
-Ümit Erkol’un delegelik meselesinin de biraz karışık olduğu söylenmişti. Onu da anlatır
mısınız?

Dr. Ümit Erkol da benim gibi Yenimahalle İlçesinden kongre delegesi olmak için müracaat
etmiştir. Listeleri Y-CHP yönetimi hazırlamış fakat nasıl olmuşsa, ikimizi de listeye
yazmamışlar. Doğal olarak ikimiz de seçilemedik tabi… İnsan il yöneticiliğinden ayrıldıktan
sonra, çok daha alttaki delegelik görevine layık görülmüyorsa üzülür elbette. “Vefa nerede” diye
de sorar kendi kendine! MYK sizi il yönetimine layık görüyor, genel seçimlerde partiyi temsil
ediyorsunuz; ilçe yöneticileri ise, sizi delege olmaya bile layık görmüyor. Trajikomik bir çelişki.
Her neyse, seçilemeyince ben oturduğum yerde oturdum. “Parti içi demokrasinin” doğru
işlemesi için, mücadelemi köşe yazılarımla vermeye karar verdim. Ama Ümit Erkol, durduğu
yerde duramıyor. Onun kaderinde CHP’de “yönetici” olmak varmış! Alın yazısı gibi bir şey yani.
Ne yapsın, alınyazısına karşı gelemiyor ki! O nedenle, Çankaya ilçesinde oturmadığı halde,
(Uyap’tan baktım Batıkent’te oturuyor) ikametini, sanırım bir tanıdığının Cebeci’deki adresine
taşınmış gibi göstermiş. Böylece, hileli bir yoldan Çankaya İlçesi’ne taşınmış. Delege listesine de
Çankaya’dan girmeyi başarmış!.. Bu yapılan kanuna karşı hiledir elbette ve yasal değildir. Ben
şimdilik işin o yanıyla ilgilenmiyorum. Hatta bu işi yapan Çankaya İlçe Başkanına da bir şey
söylemiyorum. Bu aşamada, yapılanın siyasi ve ahlaki yönü çok daha önemlidir. Çünkü Parti
Okulu’nun başına yönetici olarak gelecek olan Ümit Erkol, hiçbir şekilde ümit vaat etmiyor. Zaten
yarışa herkesten avantajlı şekilde başlamıştır. Bir de göreve gelmeden dalavereli yollara
sapıyorsa, düşünün yetkiyi eline alsaydı neler yapabilirdi. Kendisini eleştirenleri de o listeye
yazanları da bir hamlede partiden atabilirdi!.. Böyle şeyler bizim partide ilk defa görülmüyor!..
-Dr. Ümit Erkol’u Genel Merkezden kimler destekliyor, böyle bir duyum aldınız mı?

Almaz olur muyum hiç? Gözüm her an partinin üzerindedir. Ayrıca bu sorunun yanıtını özel
olarak da araştırdım. Ümit Erkol’un arkasında, CIA’nın yan kuruluşu Stratfor’un TR 705
numaralı istihbarat kaynağı Sezgin Tanrıkulu ile Genel Başkan Yardımcısı Perihan Sarı’nın
olduğunu öğrendim. Zaten kendisi de gücünü bu isimlerden aldığını etrafındaki kişilerden
gizlemiyor. Genel Başkan’ın, “İl başkanlığı seçimlerinde ismimi kimse kullanmasın” talimatından
sonra, onu bu sürece bir süre katamadık tabi. Ama onun, Ümit Erkol’a da en az Tarık Şengül
kadar değer verdiğinden kuşkum yok!..
-Sanırım Ümit Erkol Ankara Tabip Odası Yönetici iken, basının diline düşmüştü, bu
olaydan bilginiz var mı?
Evet, onu ben de duydum. Az önce sözünü ettiğim çevrelerde Ümit Erkol’un CHP’nin Ankara İl
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Başkanlığı’na geleceğine kesin gözüyle bakılıyordu. Sadece delege seçilirken izlediği yol biraz
mide bulandırmış. Geçenlerde, Dr. Ümit Erkol’in, Çankaya’dan delege seçilme yöntemiyle ilgili
olarak, eski çalışma arkadaşlarına da sormuştum. Hiç biri şaşırmadı. Onlar özetle:” Dr. Ümit,
TTB’ndeki Gencay Gürsoy ekibinin önde gelen simalarındandır; “Ergenekon tertibi” müdahili,
“Umut Operasyonu”nda sanıklara can simidi atan MAZLUM-DER bilirkişisi, adli tıpçı Şebnem
Korur Fincancı’nın fanatik bir destekçisidir; Ayrıca, Ankara Tabip Odası yönetiminde olduğu
1992-1994 yılları arasında “Tıpta Uzmanlık Yatay Geçiş Skandalı”nda yönetici
arkadaşlarından “gizlice” bakanlığa verdiği bir belge ile yakın bir arkadaşına “çıkar sağladığı”
iddiasıyla, gündemi “ÜMİT” olan tek maddeli geniş katılımlı bir de toplantı yapılmıştı” dediler…
Sonucu ne oldu diye sormayı unutmuşum. Anlayacağınız Ümit Erkol o kadar da önemli (!) bir
adamdır…
-Peki, sizin desteklediğiniz aday kimdi?

CHP Ankara İl Başkanlığı seçimi için benim de favori adayım Parti Okulu’nun başındaki Dr. Ümit
Erkol’du. Bundan sonra yönetici olacaklar onun derslerini dinleyip, okulundan diploma
alacaklar. O bakımdan kendisini biraz ayrıntılı tanıtmak istedim. Parti yöneticilerimizin elbette
ki, okulun başındaki müdüre benzemeleri beklenir… Genel Başkanımız hepimizi Parti Okulu’nda
eğiterek Ümit Erkol’a benzetmek istiyor…
-Delege yapısı hakkında ne diyeceksiniz?

CHP’deki delege yapısını en iyi bilen Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’dur. Hali hazırdaki
delegeleri Önder Sav, iğne deliğinden geçirerek seçmiştir. Sonuçta çoğu kendisine ihanet
etmiştir. Ayrıca Önder Sav ekibini tasfiye eden TESEV kurucusu Kemal Kılıçdaroğlu’na aynı
delegeler üç defa oy vermişlerdir. Geçenlerde Genel Başkan da tek kelime ile bu delegeleri
“BRUTUS” olarak tanımlamıştı. Nitekim onlar da öyle davranmışlardır. Ankara’daki ilçe
kongrelerinde, Genel Merkezin belirlediği adaylara, yine Genel Merkezin belirlediği delegeler ise,
oy vermemişlerdir! Yarı yarıya fire vermek, oy vermemek anlama ne kadar gelebilirse tabi.
Bunu da siz takdir edin. İstanbul ve İzmir Kongrelerinde delegeler ne yapar bilinmez elbette.
Orayı sıkı şekilde kontrol edemiyorlar. İstanbul ve İzmir’den Y-CHP’ye uygun birer başkan
seçilirse, partide yeni arayışlar başlar. Partinin bütünlüğü için İstanbul ve İzmir çok önemlidir.
İstanbul ve İzmir Genel Merkez için de çok önemlidir. Onların da geleceği bu iki ilin seçeceği
kurultay delegelerine bağlıdır. SOROS kontrolündeki ikinci cumhuriyetçi Y-CHP ile mi, yoksa
Kuvayi Milliyecilerin antiemperyalist tam bağımsızlıkçı CHP’si il mi yola devam edeceğiz? Hayati
öneme sahip bu sorunun yanıtı İstanbul ve İzmir’den gelecektir… Tıpkı Kurtuluş Savaşı’nın
başlamasında olduğu gibi…
-Teşekkür ederiz…

Ben teşekkür ederim…

http://www.halkinhabercisi.com/chp-ankarada-neler-oldu-izmir-ve-istanbulu-neler-bekliyor

***
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(Son Söz Yerine)

NEREDEN NEREYE GELMİŞİZ!..
“ÇOK ALAMETLER BELİRDİ VAKİT TAMAMDIR” (1)*

Halk 40 yıldan sonra bir daha umudunu yaratmaya başladı!..

Müjdeler olsun, “bir gider, üç gelir” anlayışı ile formülleşen hizipçi umursamazlık da sona
eriyor!..
68 ve 78 ruhu CHP’de kendine yer bulmaya başladı…

İktidarın başına fırlatılan yumurtalarda, duyuldu “tik” ettiği civcivin!..(2)*

Yüzde 40’ı hedef koyup, yüzde 30’u tutturamazsam, kendimi “başarısız kabul ederim” diyen,
bir genel başkan var başımızda… Sınırsız krediyi hak ediyor. Bırakın bari çalışma arkadaşlarını
da kendisi seçsin…
Dikkaaaaaat!...

İzleyici sıralarında “eski solcular” kıpırdıyor!

Onlar da Genel Başkan’ın “ayağa kalk” komutuna uydular; bu kadar güzel bir tablo olabilir
mi?.. Solun tüm renklerine bir şans daha verelim, bırakınız onlar da bu kulvarda bizimle iktidara
koşsunlar!..

Bu düğüne “yetmez ama evet” diyenler de geldi; göz göze geldiğimizde, biraz da mahcup şekilde
gözlerini kaçırıp, önlerine bakıyorlardı. O kadar da önemli değil… Belli ki, onların
da terapiye ihtiyacı var. Onlara da yer var aramızda; ama bir şartla, bir adım gerimizden
koşacaklar!..
İktidara “yandaş” olan tuzu kuru olanların dışında, her kesimden insanlar oradaydı; Kurultay’da
adeta yeni bir Türkiye kurulmaya başlandı!..

Kim ne söylerse söylesin, 18 Aralık günü, halk kendine yeni bir umut yarattı. 1970’yı
yılların CHP’si, Ankara’dan yeniden şaha kalktı!..
Başbakan Muş ve Bitlis’te yaptığı açılışlardan, Kılıçdaroğlu’na saldırmış!
Hah hah ha!..
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Biraz da gülelim bari. Sanki CHP iktidarda, kendisi de muhalefette; doğuya gitmiş olmakla
övünüyor! Başbakan’ın 8 yıllık icraatında, övünebildiği şeye bakın. Sıfır terörle teslim aldığı
ülkenin, doğusuna gidebiliyor! Asıl komik olan CHP’yi “halkın içine girmemekle”
suçlaması. Erdoğan’ın iktidarı kaybettiği buradan belli. Onun asıl korkusu, hesap zamanının
yaklaşmasından. AKP o kadar şaşkın ki, rakibini kendi gücüne göre “dizayn” edebileceğini hayal
ediyor. Başpehlivanlık yarışına koşulan bir pehlivanın, “tüy sıklette” bir rakip seçmek
istemesinde olduğu gibi…Erdoğan ve şürekası, CHP’ye nasıl olması gerektiğini anlatıyor!..
12 Eylül Faşist Rejimi’nden sonra yapılan ikinci seçimlerde, eski AP lideri Demirel’in halka
dediği:”Korkmayın çadırlarınızdan çıkın, düşün peşime. Oylarınızı bu defa emanet olarak bana
verin” sözlerinden daha etkili oldu, yurtsever Kemal’in “Korkma ayağa kalk” komutu!..
“Ayağa kalk” komutuna Baykal ile yanındaki birkaç delege dışındaki herkes, hatta kurultayı
televizyonlardan izleyenler bile uymuştu o gün.

Tıpkı 10 Kasım günü siren sesini duyanların yaptığı gibi. Baykal ve birkaç arkadaşına da bu
yüzden kızmamak gerekiyor. Çünkü onlar ayağa kalkamayacak kadar yorgundu!? Şimdi biraz
dinlensinler!..
Kılıçdaroğlu’nun devrimci söylemiyle, “Yeni CHP” olması gereken devrimci eksene, ancak şimdi
oturdu.
Yeni CHP ile anlatılmak istenen: Hiç kuşku yok ki, ağırlıklı olarak gençlere görev verilmesi
fikriydi.
Ancak böyle bir yeni bir yapılanma, soluklanmadan iktidar yürüyüşünü tamamlayabilecek.

Cumhuriyetin nitelikleri veAtatürk ilkelerinden sapma asla söz konusu değildi ve olamazdı!

Genel sekreterin, basın mensuplarına ayrılan bölümde, dileyen her medya kuruluşu için ayrı ayrı
mülakat vermesinin bir nedeni vardı herhalde. Süheyl Hoca, kürsüde ders anlatır gibi bu
gerçeğin altını defalarca çiziyordu: “Kaygılar yersizdir, yolumuz Atatürk’ün yoludur!..”

Kılıçdaroğlu, yıllardır devrimcilerin ağzında pelesenk olmuş, Hasan Hüseyin’in “Ekilir ekin
geliriz/ezilir un geliriz/bir gider bin geliriz” mısralarını okuduğunda, salonun çatısı neredeyse
başımıza yıkılacaktı.

Ülkemizin ağır ağır faşizme doğru gittiğini söyleyen yurtsever Kemal’in, başında Che
Guevera’nın takkesi olduğu halde, faşizme karşı mücadelenin simgesi olan Deniz Gezmiş ile
aynı pankartta yer almayı kabul etmesi, hem çok anlamlıydı, hem de bir işaret fişeği etkisi yaptı…
Sanki “faşizme karşı omuz omuza” sloganı her atıldığında, Deniz Gezmiş o pankarttan
fırlayarak, gençlerin önündeki eski yerini alacak gibiydi!..
Pek çok devrimci gibi benim de gözüm, Deniz Ağabeyimizin üzerindeydi…

Deniz, yükselen sıcak havanın dalgalandırdığı, Pendik Gençlik Kolları’nca hazırlamış pankarttan,
aşağıya atladı atlayacaktı!.. Bir defa göz kırparak işaret ettiğinde o komutla, kürsünün tıka basa
dolacağı kesin görünüyordu!

Ben bu “sessizliğin” yıllar önceden tanığıyım; bu nedenle ne olacağını tahmin edebilirim.
İstanbul Üniversitesi’nin demir parmakları arkasındaki Deniz, bugün her zamanki gibi başımızın
üstümüzde duruyordu. Bir tek parkası yoktu omuzlarında. Boykot heyecanı gibi bir şeydi,
yaşadıklarımız gün boyu!..

Boynumuzda “ağır bir zincir” gibi taşıdığımız ve belli ki, birbirinden habersiz olarak aldığımız
“görevli kartlarımızı” birbirimizden daha ne kadar gizleyebilirdik?.. Kalan birkaç avuç devrimci
arkadaşımız, sanki kurultayın (eski söyleşiyle mitingin) güvenliğinden sorumluydu. Yıllar önce
olduğu gibi, yine hep birlikte buradaydık işte…
Kıskananlar kıskansın!..

Çocukken “pasif” bularak eleştirdiğimiz CHP, o yıllarda bize kapılarını açtı da mı içeriye
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girmedik?

Biz, o günlerin biraz da yaramazlık yapan çocukları ile bugün hükümete yumurta
atanların arasında çok mu fark vardı sanki?

Böyle bir durumu “fırsat” bilerek, Atatürk’ün partisini kendilerine “istihdam edilme yeri” gibi
ayıranları da affediyoruz şimdi!
Faşizmin en örgütlü ve karmaşık biçimi olan emperyalizmi; dünyada iki kez üst üste yenen, o en
büyük devrimci, sarı saçlı mavi gözlü devin, partisine ancak girebiliyoruz!

Her söylendiğinde, hop oturup hop kalktığımız “KAHROLSUN FAŞİZM” sloganını, dağlara
taşlara yazmayı bundan böyle bize bırakın… En deneyimli olduğumuz konudur şüphesiz; bu
işbölümü içinde. O kadarını da biz yapalım artık!..
70’li yıllarda Karaoğlan’ın yarattığı heyecanı, bugün “Memur Kemal” yaşattı bize sağ olsun!..
“Yağız oğlan” sadece bir lakap olarak geçmişte kaldı, tutmadı işte ne yapalım!..

Genel Başkan “parti için demokrasiyi” getireceğini, “lider sultasını kaldıracağını”
söylediğinde, pek çok kişinin gözleri benimkiler gibi, salonda Deniz Baykal’ı aradı… Ne de olsa
onun da adı, hala Deniz’di…

Toplumsal
her
sorunun
çözümünü, ilaç
rehberi olarak
bildiğimiz
ve
öyle
inandırıldığımız Marksizm’de arayan biz 78 gençliği, uzunca bir dönemin sonunda, baba ocağı
olan CHP’de karşılaşmış olmayı, bayram ziyaretinde buluşan akraba çocukları gibi yaşadık…

Kısa konuşmalarımızdan ortaya çıkan; aradığımız bütün çözümlerin, Atatürk’ün
mücadelesinde zaten var olduğu idi. Fakat bizim bunu neden yıllar sonra anlamış olduğumuzu
daha yeni anlıyorduk… Yasal ve korsan mitinglerden gelen deneyimimizi, o gün ne kadar da
kolayca kitleye aktarabiliyorduk. Salonda en küçük bir kargaşa olmadığı gibi, kavga ve lüzumsuz
hareket de yoktu!..

12 Eylül Faşist Rejimi’ne en ağır bedeli ödeyen gençlerden, her türlü işkenceden geçtikten
sonra 10 yıl hapis yatarak “beraat eden” bir yol arkadaşımız:”12 Eylül’den önce, küçücük
gövdelerimizi siper ederek koruduğumuz, CHP ve Halkevleri’ne, bir süre sonra sokmadılar bizi.
Bu ne büyük bir haksızlıktı.

Bunun hesabını kimse vermeyecek mi?” diye sordu.

Sorusunun cevabını beklemeden eski arkadaşlarına simit ikram etmek için simitçiye doğru
yürüdü. Uzaklaştı bizden. Yerden göğe kadar haklıydı elbette…

Döndüğünde, sorusunun cevabını almak için, gözümüzün içine bakıyordu. Mamak’lı yıllardan en
“kıdemli”miz: “Oğlum biz oy çokluğu ile bir karar aldık; onların tümünü affediyoruz” dedi. Parti
içi demokrasine “iman” düzeyinde inanmış biriydi bu arkadaşımız. “Komün” yaşamını Mamak
Askeri Cezaevinde yaşayarak öğrenmişti; demokrasiye yürekten bağlıydı, çoğunluğun
kararına çaresiz uyacaktı…
Birbirinin yüzüne bakıp, gülümsedik!..

Üzerinden polis otomobiliyle geçilerek ayağı kırılan ve “en çok işkence gören” unvanlı bu
arkadaşımızın, Mamak’taki koğuş arkadaşlarından biri, omuzlarından tutarak:”Kuşaklar
arasında yaratılan bu uçurum, başka nasıl kapatılacaktı yoldaş?

Elbette bu işin bedelini de birinin ödemesi gerekiyordu, “Sen hepimizden daha dayanaklısın”
diyerek, şakamızın altında yatan bir başka toplumsal gerçeğin altını çizdi… “Çocuklar” dediğime
bakmayın siz. Kendi çocuklarımızı katamadık ya bu yürüyüşe, o yüzdendir böyle hitap edişimiz
birbirimize!.. Bir yandan da,hayıflanıp kendimizle alay ediyoruz; o kadarını da anlayın artık; ak
saçlı delikanlılarız hepimiz!..
Kim ne derse desin, CHP halkla bütünleşiyor.

Halkın umudu olma yolunda, yelkenlerini doldurmuş, hızla yol alıyor, bu koca gemi…
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Dağlara, taşlara “umudumuz CHP” yine yazabiliriz.

Umudumuzu biz yaratıp, yine biz yaşatacağız, öyle değil mi?..
Bu da bizim son şansımız!..

Demiri vira edin gidiyoruz çocuklar!..

Atatürk’ün devrimci cumhuriyetini “Osmanlı İmparatorluğuna” dönüştürmek isteyen, gerici
bir zihniyetin karşısında, ancak hep birlikte çalışırsak başarılı olabiliriz!..

“The Economist” dergisinin, “2010 Yılı Demokrasi Endeksi” araştırmalarına
göre, 2006 yılından bu yana yapılan değerlendirmelerde devletleri; tam demokrasi, kusurlu
demokrasi, melez rejimler ve otoriter rejimler olarak 4 sınıfa ayırmışlar.
165 bağımsız devlet ve iki siyasal birim için yapılan sıralamada, Türkiye’ye “melez rejimler”
arasında; Bangladeş, Arnavutluk, Malawi, Lübnan ve Honduras gibi ülkelerden sonra yer
bulunabilmiş ancak! 2008’de bu sıralamada 87’nci sırada bulunan Türkiye, bu yıl için 89’ncu
sıraya gerilemiş.
AKP “ileri demokrasi” diyerek, halkla alay etmiyorsa eğer, bunu anlatmak istiyor demek ki!..
Kılıçdaroğlu’nun da vurguladığı gibi, ülkemizde demokrasi yok!

Sadece kapısı birazcık aralık. Onu ardına kadar açacak olanlar, hiç kuşku yok ki, CHP’liler olacak.
Bugün için AKP’yi destekleyenlerden, hiç mi hiç umut yok! Onlar kendilerine anlatılan “ileri
demokrasi” masalına inanıyorlar maalesef. Onların payına düşen işi de biz yapacağız çaresiz…
Şimdi o kapıyı ardına kadar açma zamanıdır. Olanca gücümüzle, demokrasi kapısını aralamak
için, yine eskiden olduğu gibi, omuz omuza vererek kapıya yüklenmek zorundayız!..
Haydi, bakalım, hep beraber: Bir… iki … üç…

Kılıçdaroğlu, “başaramazsam giderim” demiş!
Tebrikler!..

Öyleyse ona çalışma arkadaşlarını özgürce seçme şansını da verelim.
Kimsenin “kırılmak” veya “küsmek” gibi bir lüksü olamaz zaten.
CHP kimseye tek başına babasından miras kalmış değil.

Hepimiz o evin çocuklarıyız!..

Bölüşülecekse eğer, aramızda eşit olarak bölüşülecek!
Nöbet değişim zamanı geldiğinde, o da olacak elbette.

Başarılı olmayanların “bana bir şans daha verin” demeye hakları yok bu ülkede!

Böyle bir anlayışa izin vermek, başarı şansı yüksek olanların yeteneğini, başarısızlığı
kanıtlanmış olanların, ikinci kez başarılı olmaları için feda etmek anlamına gelir. Böyle
olağanüstü bir kişilik ise, bizim aramızda bulunmuyor ve olamaz da zaten!..
Denenmiş olanların, ellerine su dökemeyeceği, denenmemiş daha nice insan var sırada
bekleyen...
Hepimiz buralardayız bayanlar beyler!..

Kimse kendini bulunmaz Hint kumaşı sanmasın!..

“Ben merkezli” isteklerin, toplumsal kavgalarda asla yeri olamaz...

Bunu ezbere biliyoruz. Çünkü, siyasi rakiplerimiz, bize hiçbir zaman ikinci bir şans vermedi ve
vermezler de!..
Yeni yönetim adına genel başkan, “parti içi demokrasiye geçileceği” sözünü verdiğine göre,
üyeler sandık başında beklerken,”parti ileri gelenleri” tarafından, delegelerin seçildiği
dönem de sona ermiş demektir!..
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Gözümüz aydın olsun!..

Kendi üyelerine demokrasiyi hak görmeyen bir parti, halka ancak “ileri demokrasi” getirebilir
ki, o bizde fazlasıyla var bugün!..
Birlikte yaşadığımız bu coğrafyada “gemisini kurtaran kaptanlar” olabilir; bizim derdimiz
yolcuları karşı kıyıya götürecek büyüklükte bir gemi inşa etmektir.
Niyazi’nin dediği gibi, “Allah büyük ama kayık küçük” ise, o kayık işimizi göremez.

O nedenle hep birlikte CHP gemisini, yeniden inşa etmek, yüzdürmek ve hep birlikte karşı kıyıya
geçirmek zorundayız!..
Bu taraflar yaşanacak gibi değildir!..

(*) ile işaretlenmiş cümleleri, aşağıdaki şiirden esinlenerek yazdım.

KIYAMET SURELERİ
Yedi kat yerin altından uğultular geliyor.
Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır.
Haram sevap oldu, sevap haramdır.
Ak kurt, kara tahtayı daha bir yol kemirir,
çekin ki körükleri ateşe girdi demir.
Çok alâmetler belirdi, vakit tamamdır.
Duyuldu kim ölüm satılıp kâr edile,
kendi kendilerin reddi inkâr edile
ve duyuldu kabuğuna tık ettiği civcivin.
Duyuldu uykusundan uyandığı
zincirinden başka kaybedecek şeyi olmayan devin.
Yedi kat yerin altından uğultular geliyor.
Medet yoktur, bakma geri.
Kantarma zapt eyleyemez oldu beygiri.
Çıkmış üzengiden, ayağı yok mu?
Kan sızar, şak olmuş, dudağı yok mu?
Gider, böyle gider, dahi gider
bu ateş yolların durağı yok mu?
Bu yol orda biten yoldur.
«Türabolmak ne müşküldür...»
Çekin ki körükleri ocağa girdi demir.
Bir ateş külçesi düştü buzların ortasına.
Alâmetler belirdi, kıyamet alâmetleridir.
Haberdir, erişmekte kaynayan su galeyan noktasına.
Nazım Hikmet Ran
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ÖZGEÇMİŞİM
Trabzon‘un Ataköy Beldesinde 14.02.1956 tarihinde dünyaya geldim. İlk ve orta öğrenimimi
Çaykara’da, lise öğrenimimi Of’ta tamamladım. Daha sonra yüksek öğrenim için Ankara’ya
geldim. Bir süre İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliğinde memur olarak çalıştım. Memurluğum
sırasında, Tüm Memurlar Birleşme ve Dayanışma Derneği (TÜM-DER) üyesiydim. Çalışırken,
Gazi Eğitim Enstitüsü, Matematik Bölümü’ne girdim. Bu bölümden 1976 yılında mezun oldum.
Öğrenciliğim sırasında HALKEVLERİ üyesiydim.
1977 yılında Ankara Gülveren Lisesine matematik öğretmeni olarak atandım. Ankara’nın değişik
okullarında matematik öğretmeni ve yönetici olarak görev yaptım. Öğretmenliğim sırasında Tüm
Öğretmenler Birleme ve Dayanışma Derneği (TÖB-DER) üyesiydim.

Öğretmenlik görevine devam ederken, l977 yılında Hacettepe ÜniversitesiMezuniyet Sonrası
Eğitim Fakültesi‘nde Matematik Yüksek Lisans eğitimine başladım. Aynı yıl İstanbulÜniversitesi
Hukuk Fakültesine de girdim. 12 Eylül 1980 tarihinde, Hukuk Fakültesi’nin üçüncü sınıfında
iken, Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı tarafından “sakıncalı” personel kabul edilerek, 1402 Sayılı
Yasaya göre,öğretmenlik görevimden alındım. Dolayısıyla yüksek lisansı tamamlayamadım.
Hukuk Fakültesi’nden de ayrılmak zorunda bırakıldım…
Kahraman Maraş Olayları’nı protesto eylemine katıldığım için Sıkıyönetim Komutanlığı’nca
tutuklandım.Mamak Sıkıyönetim Askeri Cezaevi’nin ilk “konukları” arasında ben de vardım.
Ankara Sıkıyönetim Askeri Mahkemesi’nde iki ayrı davadan yargılandım. Bir süre tutuklu da
kaldım. Sanık olarak yargılandığım bir davaya daha sonra avukat olarak da katıldım… Pek çok
kişi gibi, benim de hakkımda verilmiş bir mahkûmiyet kararı yoktur…

Sıkıyönetim Komutanlığı’nca “1402’lik” yapılınca askere alındım. Askerlik görevimi ‘sakıncalı er’
olarak yerine getirdim… Askerlik dönüşü, Çağdaş-Test Üniversiteye Hazırlama Merkezi’ni
kurdum. Bir süre kendi kurduğum dershanede matematik öğretmeni ve yönetici olarak çalıştım.
Bu arada bazı şirketlerin ‘dış ticaret’ bölümlerinde de yöneticilik yaptım…

1984 yılında yeniden Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesine girdim. Bu fakülteden 1987 yılında
mezun oldum. 1988 yılında Ankara Barosuna kayıt yaptırarak, serbest avukat olarak çalışmaya
başladım. Mesleğimin ilk yıllarında rahmetli Prof. Dr. Muammer Aksoy ile beraber çalıştık.
Birlikte çalışmamız öldürülmesine kadar sürdü. Kısa bir süre de Keçiören Belediyesi‘nde avukat
olarak görev yaptım…
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Halen yürütmekte olduğum serbest avukatlık mesleği yanında, Marka ve Patent vekilliği de
yapmaktayım.
Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) üyesiyim…

Ülke sorunlarına olan duyarlılığımı çeşitli dergi,gazete ve internet sitelerinde(*) yazdığım köşe
yazılarıve makalelerle anlatarak, çözüm önerilerinde bulunmaya devam ediyorum…
Orta derecede İngilizce bilirim; evli ve iki çocuk babasıyım…

KİMLİKLERİMİ HİÇBİR ZAMAN ATMADIM!..
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(*)Yeniden

Anadolu ve Rumeli Müdafaayı Hukuk Dergisi, 16 Mayıs Ulusal Hukuk ve Tavır Dergisi, Yeşil
Karadeniz Dergisi, Güney Marmara’da Yaşam Gazetesi, Çayeli Gazetesi, Karadeniz Ereğlisi Demokrat
Gazetesi ile Ulusal Gündem, Ulusal Bakış, Üç Nokta Düşünce Platformu, İlk Kurşun, Medya Güne Bakış, Tek
Ulus, Halkın Habercisi, Türkiye Kuvayi Milliye Mücahitler Derneği Sitesi, CHP Üye ve Seçmen Kurultayı Sitesi,
Muhalif Gazeteadlı internet gazetelerinde haftalık köşe yazıları ile mesleki konularda
makalelerimyayınlanmış ve bir kısmında yayınlanmaya devam etmektedir.
Bunun dışında takip edemediğim pek çok internet sitesinde yazılarımın paylaşıldığını biliyorum.

2014 YILINDA YAZILARIMIN YAYINLANDIĞI BAZI İNTERNET SİTELERİ
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/
http://cemilcan.gen.tr/

http://www.mayadergisi.com/
http://halk53.com/

http://www.harbigazete.com/
http://www.ceyhanileri.com/
http://www.tekulus.com/

http://www.medyagunebakis.com/
http://www.serenti.org/
http://kemalistler.org/

http://www.dunya48.com/

http://www.demadidema.com/
http://www.chpuye.com/

http://www.kuzeyekspres.com.tr/
http://www.akademipolitik.com/

http://www.kuvayimilliyeistanbul.org.tr/giris.asp
http://www.bandirmayasam.com.tr/
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