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Y-CHP, FETÖ VE HDP İLE KOL KOLA!.. 
 
“Ergenekon” ve “Balyoz” davalarında “F Tipi” de denen “Fetullah Gülen Terör Örgütü”nün 
(FETÖ) rolü ortaya çıktı… 
 
Yurtsever asker ve aydınların ömür boyu hapis cezaları ile cezalandırılmaları için 
laboratuvarda üretilen dijital delilleri, özel görevli ağır ceza mahkemelerine onlar sundular… 
 
Silahları bazı yerlere gömenler de onlardı… 
 
Cemaat üyelerinin sızdıkları makam ve mevkiler bu işleri yapmalarını kolaylaştırdı… 
 
Bu örgüt; elemanlarını önce emniyete sızdırdı, sonra yargıyı ele geçirdi… 
 
HSYK bile kontrollerine girdi… 
 
Şimdi fellik fellik kaçıyorlar… 
 
Postunu Pensilvanya’ya atan kendini şanslı sayıyor… 
 
Zekeriya Öz’ü bilmeyenimiz yoktur… 
 
Korkutmadığı bir Allah’ın kulu kalmadı… 
 
Korsan tahliye kararı veren eski İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Metin Özçelik ile 
32. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Mustafa Başer; “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan 
kaldırmaya veya görevlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs etmek” 



ve “silahlı örgüt üyesi olmak” suçlaması ile Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 
tutuklandılar… 
 
Silivri’deler!.. 
 
Fetullah Gülen, hakkında ise iki ayrı iddianame düzenlenip, davalar açıldı… 
 
Ayrıca, yakalandığı yerde tutuklanıp gönderilmesi için “kırmızı bülten” çıkartıldı… 
 
Yakalanmasına yardımcı olana 4 milyon TL ödül verilecek… 
 
Bu örgüte mensup olanlar, Türkiye aleyhine “casusluk yapmak”tan da suçlanıyorlar… 
 
TSK‘ya kurulan kumpasta, örgüte ait TV ve gazeteler korkunç bir kampanya yürütmüşlerdi… 
 
Elkonulan şirketler, yasadışı işlerin finansmanında kullanılmıştı… 
 
“Himmet” adı altında toplanan yardımlar, örgüte aktarıldı… 
 
Bu paralar, güya Akın İpek Grubu‘nun “maden işlerinden” gelmiş gibi kayıt altına alındı… 
 
130 ülkede faaliyet gösteren FETÖ’nün Rusya’daki okulları CIA ajanlarına yardım ve yataklık 
yaptığı için kapatıldılar… 
 
TSK’nın komuta kademesini tutuklatan, Emniyet’i ele geçiren ve parasının hesabı bilinmeyen 
FETÖ’nün, propagandasını yapan, örgüte ait olduğunda en ufak bir kuşku bulunmayan Bugün 
TV ve Kanaltürk‘ü muhalif medya olarak kabul etmek olanaksızdır… 
 
Bu şirketlere kayyum atanması kadar doğal ve beklenen bir şey olamaz!.. 
 
Bu kadar açık ve anlaşılır durum karşısında; 
 
Y-CHP milletvekilleri; Mahmut Tanal, Barış Yarkadaş, Eren Erdem ve Selin Sayek Böke’nin 
Cemaat’e kol kanat germesini anlamak mümkün değildir… 
 
Selahattin Demirtaş da Y-CHP’lilerle beraber hareket etmektedir… 
 
Dersimli Kemal’in talimatıyla yapılan bu iğrenç sahiplenme eylemi, CHP’nin Sorosçular elinde 
ne hallere düşürüldüğünü göstermeye yetmektedir… 
 
Vatan Partisi’ne sırt çeviren Y-CHP, HDP ile birleşti gibi… 
 
Utanmadan bir de “koşulsuz” destek istiyorlar… 
 
Aksi halde, Vatan partisi’ni “şer cephesi”nde göstereceklermiş! 
 
10 Ekim‘de HDP’nin gölgesi altında yapılan mitinge; Y-CHP, Gençlik Kolları ile katılmıştı… 
 
11 Ekim‘de basın toplantısı yapılacak olan Sıhhiye Meydanı’na; Y-CHP’li Aylin Nazlıaka ile TR 
705 Kod numaralı Sezgin Tanrıkulu; HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen 
Yüksekdağ ile kol kola girmişlerdi… 



 
Suruç’taki patlamada da Y-CHP’liler ile HDP’liler vardı… 
 
AKP’nin buzdolabına kaldırdığı “Açılım”, şimdi Kılıçdaroğlu’nun kucağındadır… 
 
PKK’nın Suriye Kolu YPG‘yi “vatanını korumaya çalışan oluşum” olarak gören Dersimli, şaşkın 
ördek misali suya tersten dalmaktadır… 
 
Şimdi TSK’nın iki kez bombaladığı YPG ile ilgili açıklama yapamıyor… 
 
Dili terliklerine kaçtı!.. 
 
Etekli Derviş Selin Sayek Böke, iktidara geldiklerinde PKK ile masaya oturabileceklerini 
açıkladı… 
 
Y-CHP’nin, PKK ve Cemaat’i arkalanmasını CHP tabanı, kızarak izliyor… 
 
Bu durumun 1 Kasım‘da sandığa nasıl yansıyacağı aşağı yukarı belli oldu: 
 
Türk halkı Y-CHP’yi birinci parti yapmayacaktır… 
 
Devletin yapması gereken “elkoyma” ve “müsadere”1 işlerini, Y-CHP’nin “basın özgürlüğü” ile 
açıklamaya çalışması utanç vericidir. 
 
Bu ilkesizliğin hesabı er geç verilecektir… 
 
Görülüyor ki, CHP’yi Y-CHP’lilerin elinden kurtarmadıkça AKP’den kurtulmak da mümkün 
olmayacaktır… 
 
Siyasi hedefini AKP ile koalisyon kurmaya kilitleyen Dersimli, AKP iktidarının 
sürdürülmesinde Devlet Bahçeli’den daha az sorumlu değildir… 
 
Halkın iktidardan düşürdüğü AKP’yi, bu ikili iktidarda tutmaktadır…

                                                 
1 “Elkoyma” ve “Müsadere” nedir? 
 
Hukukumuzda “elkoyma” ve “müsadere” şeklinde iki önlem vardır… 
 
“Elkoyma”, müsadereyi hazırlayıcı önlemlerdir… 
 
TCK’nın 54. maddesinde “eşya müsaderesi”, 55. maddesinde “kazanç müsaderesi”ne yer verilmiştir… 
 
“Elkoyma” suç delili olabilecek bir eşya üzerinde zilyedin tasarruf yetkisinin kaldırılmasıdır… 
 
“Müsadere” ise, suçlunun mal varlığının tamamı veya bir bölümü üzerindeki mülkiyete son verilmesi ve bu 
mülkiyetin Devlete devredilmesi anlamına gelen ve bir yaptırım çeşididir. 
 
“Elkoyma söz konusu olduğunda, hâkim kararı veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet 
savcısının, yazılı emri ile elkoyma işlemi gerçekleştirilebilir. 



 
 
“SÖZÜM SÖZ”, OYUM CHP'YE!.. 
AKP Genel Başkanlığı için en kuvvetli aday gözüken Binali Yıldırım'ın bakanlığı döneminde; 
yolsuzluk ve usulsüzlük yapılan ihalelerin bütün ayrıntıları ile yer aldığı dosya, Erdoğan'ın 
önüne konunca, Davutoğlu'nun önü açıldı... 

AKP iktidarı kendi adamları hakkında da kanıt toplamayı ihmal etmiyor!.. 

Dosyaları Erdoğan'a getiren MİT Müsteşarı Hakan Fidan'dı... 

Bu haber 22 Ekim tarihli gazetelerde yer almıştı.1  

Şu ana kadar yalanlama yok, tekzip yapılmadı... 

Binali oğlu Erkan'ın, 30 gemiciği olduğu iddiası, 30 Mart yerel seçimleri öncesinde Bülent 
Arınç'a sorulmuştu...2  

                                                 
1 http://www.aydinlikgazete.com/politika/sir-dosyayla-baskan-oldu-h77602.html 
2 http://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/yildirimin-30-gemisi-mi-var-474406/ 
İşte o gemiler: 
“AK BROTHER (Ak Kardeş) 29 bin tonluk Panama bandıralı gemi şu anda Kanada açıklarında yük taşımakta. 
Toplam 42 bin tonluk Panama bayraklı dört gemiden JOALMI yük gemisi, Letonya'nın Riga limanından aldığı 
yükü İtalya'nın Piombino limanına götürüyor. NENA adlı gemi ise Singapur limanından, Çin'in Nantong limanına 
gitmekte, MV IRINI gemisi Venazuella Point Lisas limanından aldığı yükü Panama Cristobal limanhına 
götürmekte. JOHN adlı gemi ise Atlantik Okyanusu'nda seyretmekte. Erkam Yıldırım'ın imza yetkisi ve ortağı 
olduğu Hollanda şirketi Zealand Shipping B.V'nin filosunda ise toplam 200 bin tonluk 10 gemi bulunuyor. 
Zealand Shipping B.V'nin internet sitesinde iş ortakları ve iş birliği  yaptığı şirketler arasında Yalova'da faaliyet 
gösteren Q Shipping ve Sefine Denizcilik gösteriliyor.”  
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/bakan-binali-yildirimin-cocuklarinin-gemicikleri-ortaya-cikti-
h28061.html 

http://www.aydinlikgazete.com/politika/sir-dosyayla-baskan-oldu-h77602.html
http://www.sozcu.com.tr/2014/gundem/yildirimin-30-gemisi-mi-var-474406/
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/bakan-binali-yildirimin-cocuklarinin-gemicikleri-ortaya-cikti-h28061.html
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/bakan-binali-yildirimin-cocuklarinin-gemicikleri-ortaya-cikti-h28061.html


Arınç henüz cevap vermeden, Binali Yıldırım, oğlunun gemicikleri olduğunu itiraf etmiş ve 
“dokunulmazlıkları yok, hesap sorsunlar” diyerek meydan bile okumuştu...3  

Tayyip oğlu Necmettin Bilal'in de gemicikleri vardır...4  

Dönemin Başbakanı RTE; vaktiyle “gemi var gemicik var” başlığı altında, bu konuya oldukça 
aydınlatıcı bir açıklama getirmişti...5    

T.C'nin Başbakan'ı ile Ulaştırma Bakanı'nın çocukları “gemicik” sahibi iki kader mahkumu 
gibidir...  

Bu konuda kimsenin en küçük bir kuşkusu kalmadı!.. 

 
Madem gemicik sahibi olunurken bir yolsuzluk yapılmadı, Binali'nin genel başkan 
adaylığından neden vazgeçildi? 

Yolsuzluk varsa neden hala gereği yapılmıyor? 

MİT'in hazırladığı dosya, zamanaşımına uğratılmadan ilgili makamlara gönderilecek mi? 

Suç isnatları ile ilgili “aklama” mahkemede yapılırsa daha inandırıcı olur!.. 

AKP'yi üç dönem destekleyip, dördüncü dönem için oy vermeye hazırlanan seçmenlere 
duyurulur!..  
***   

CHP Gençlik Kolları tarafından 81 ilde toplanan yardımlar, 6 kişilik heyet tarafından “Kobani 
Kantonu Başbakanı Enver Müslim”e teslim edildi...6  

Gençlik Kolları Başkanı İrfan İnanç Yıldız, genel başkanının yönlendirmesi ile CHP Gençlik 
Kollarını PKK/HDP'nin peşine taktı... 

CHP gençliği, “Barışa olan inancımızı yitirmedik, yitiremeyiz, yitirmeyeceğiz” diyerek, 
HDP öncülüğünde düzenlenen “Barış, Demokrasi ve Emek” mitingine katıldı... 

Dikkatinizi çekerim: CHP öncülüğünde düzenlenmiş bir mitinge HDP katılmıyor... 

HDP öncülüğünde düzenlenen mitinge CHP katılıyor... 

                                                 
3 http://www.haber7.com/televizyon/haber/1140810-binali-yildirim-cocuklarimin-gemileri-var 
4 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/bilal-2-ayda-2-gemi-indirdi-935224/ 
İşte o gemicikler:  
“Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın küçük oğlu Bilal Erdoğan, armatörlüğü sevdi. Amcası ve eniştesi ile 
birlikte Üsküdar'da kurduğu BMZ Grup Denizcilik şirketi, son iki ayda filosuna iki tanker birden ekledi. Bu iki 
tankerin fiyatının 36 milyon dolar (110 milyon lira) olduğu öğrenildi. Böylece şirketin sahip olduğu gemi sayısı 
5'e yükseldi. Gemilerin toplam maliyetinin de 90 milyon dolara (275 milyon lira) çıktığı ileri sürüldü. AKP'nin tek 
başına iktidarı kaybettiği 7 Haziran'dan bu yana piyasalarda kriz yaşanırken, Bilal'in şirketi etkilenmedi.”  
http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/bilal-2-ayda-2-gemi-indirdi-935224/ 
5 https://www.youtube.com/watch?v=VDIdyGderwI 
6 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/335801/Turkiye_nin_ISiD_operasyonu_gostermelik.html 

http://www.haber7.com/televizyon/haber/1140810-binali-yildirim-cocuklarimin-gemileri-var
http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/bilal-2-ayda-2-gemi-indirdi-935224/
http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/bilal-2-ayda-2-gemi-indirdi-935224/
https://www.youtube.com/watch?v=VDIdyGderwI
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/335801/Turkiye_nin_ISiD_operasyonu_gostermelik.html


Malatya Gençlik Kolları üyesi 11 genç de bu mitingde yaşamını kaybetti... 

Olaydan bir gün sonra, KESK, DİSK,TBB gibi sivil toplum kuruluşları ile  CHP, HDP ve EMEP 'in 
temsilcilerinin aralarında bulunduğu binlerce kişi, ölenleri uğurlamak için  Sıhhiye 
Meydanı'nda toplandılar... 

Alana HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile CHP 
Milletvekilleri  Aylin Nazlıaka ve Sezgin Tanrıkulu kol kola girdiler... 

Yemin olsun, bu tabloyu gördükten sonra, Oyum CHP'yedir!... 

“Sözüm söz”!.. 

*** 

“Kobani Kantonu”nu PKK'nın Suriye Kolu PYD, Suriye'nin kuzeyinde kurdu... 

Türkiye'ye göre PYD, PKK'nın Suriye koludur ve terör örgütüdür...   

Erdoğan, T.C.'nin Cumhurbaşkanı sıfatıyla bu durumu açık-seçik ortaya koymuştur...7  

MGK'nın görüşü de bu yöndedir... 

Kılıçdaroğlu ise, ABD'nin “kara gücümüzdür” dediği  PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi, ”terör 
örgütü olarak değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum olarak gördüğünü” 
söylemişti...8  

Dersimli, birkaç gün önceki Samsun konuşmasında: “Namus sözü veriyorum, ülkede terörü 
bitireceğim” demişti...9  

PKK'nın Suriye Kolu PYD'nin silahlı kanadı YPG'yi, terör örgütü gibi görmeyen bir 
zihniyet,  PKK'yı terör örgütü kabul edip, bitirebilir mi? 

Hiç sanmıyorum... 

Kılıçdaroğlu, bu aralar bazen  “söz”  bazen  “namus sözü” veriyor... 

Ve her cümlesinin sonunda; “Sözüm söz” diyor!.. 

Anımsarsınız; CHP oylarında azalma olursa çekileceğine de “söz” vermişti.   

O sözünü  bir türlü tutamadı... 

Hiçbir dönem “namus sözü”  bu kadar kirletilmemişti... 

                                                 
7 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/10/151005_erdogan_tusk 
8 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-olay-sozler-h39403.html 
9 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/kilicdaroglu-teroru-bitirecegim-963303 

http://www.bbc.com/turkce/haberler/2015/10/151005_erdogan_tusk
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglundan-olay-sozler-h39403.html
http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/kilicdaroglu-teroru-bitirecegim-963303


Bugünlerde;  terörü bitireceğine, Türkiye'ye barışı ve huzuru getireceğine “namus 
sözü”  veriyor... 

Teröristleri “özgürlük savaşçısı”  gören bir anlayış terörü bitirebilir mi? 

Ülkeye huzur getirebilir mi? 

Etrafımızda yakılan ateşi, bu kafa ile değerlendiren birine, Erdoğan hükümet kurma görevini 
verir mi? 

“Başbakan olsam da saraya gitmem”10  dediği saraya; “Hükümet kurmak gerekirsesaraya 
giderim”11 diyerek kendini yalanlayan birinin söz vermesine inanılır mı? 

*** 

Y-CHP,  “Açılım” yanlısıdır ve ABD çizgisindedir... 

TSK'ya kurulan kumpasta başrolü oynayan Cemaat'e kol kanat germesi ve PKK/HDP'yi 
demokrat ve gerekli gösterme çabalarını gözden kaçırmamak gerekir... 

Y-CHP, Seçim Bildirgesi'nde “Çözüm” için izleyeceği yolu şu şekilde belirlemiştir: “Toplumsal 
Mutabakat Komisyonu”, “Ortak Akıl Heyeti” ve “Gerçekleri Araştırma Komisyonu” kurulacak; 
yerel yönetimlerin idari ve mali özerkliklerini sınırlayan düzenlemeler kaldırılacaktır... 

Görüldüğü gibi; Kılıçdaroğlu, doğrudan PKK/HDP'nin taleplerini sahiplenmektedir... 

HDP ile seçim bildirgeleri de hemen hemen aynıdır!... 

Bu nedenlerden ötürü; Y-CHP, bizim bildiğimiz Atatürk'ün CHP'si olmaktan çok 
uzaklaşmıştır... 

CHP'yi işgalcilerin elinden kurtarmadıkça, Türkiye'nin kurtuluş yolu açılmayacaktır... 

Denebilir ki, Y-CHP'nin varlığı AKP iktidarının sürekliliğini sağlamakta ve  ömrünü 
uzatmaktadır... 

AKP'nin üç dönem iktidar olması; bu işbirlikçi, pısırık, halktan ve gerçeklerden kopuk siyaset 
anlayışı yüzündendir.   

Bu gidişle AKP'yi iktidardan düşürmek imkânsızlaşmaktadır... 

7 Haziran seçimlerinde halkın iktidardan düşürdüğü AKP ile hükümet kurmaya çalışarak, 
onu yeniden iktidar yapmak için Kılıçdaroğlu'nun gösterdiği olağanüstü çaba 
unutulmamalıdır... 

Bu nedenle yapılması gereken öncelikli iş, Y-CHP'den kurtulmak olmalıdır...  

                                                 
10 http://www.taraf.com.tr/kilicdaroglu-basbakan-olsam-da-saraya-gitmem/ 
11 http://www.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-mhp-ak-parti/siyaset/detay/2086832/default.htm 

http://www.taraf.com.tr/kilicdaroglu-basbakan-olsam-da-saraya-gitmem/
http://www.milliyet.com.tr/kilicdaroglu-mhp-ak-parti/siyaset/detay/2086832/default.htm


 

 
UZAKTAN KUMANDALILAR!.. 
PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Polis Memuru Salih Eroğlu'na memleketine 
gönderilmeden önce, mutad olduğu üzere Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü önünde yürekleri 
parçalayan bir veda töreni düzenlendi... 

Şehit polis memuru, eşi ve 3 yaşındaki oğlu Yusuf'un gözü önünde kurşunlanmıştı. 

Küçük Yusuf, törende ”Babama gitmek istiyorum, evimize gidelim” diye ağladı... 

Adeta gözleri ile konuşuyordu. Türkiye'yi ağlattı... 

Diyarbakır'ın Sur İlçesi'nde 7 ve Yenişehir İlçesi'nde 2 mahallede ilan edilen sokağa çıkma 
yasağı devam ederken, güvenlik kuvvetleri PKK'lıların kazdığı hendekleri kapatıyordu... 

Teröristler, roket atar ve otomatik silahlarla polislere ateş açtı. 

Hendeğe tuzaklanan patlayıcıyı uzaktan kumanda ile patlattılar... 

23 yaşındaki polis memuru Cem Tayfun şehit oldu... 

Şehit cenazeleri Anadolu'yu dolaşıyor... 

*** 

Uzaktan kumandalı bombalar Doğu'dan Ankara'ya gönderildiler... 

İnsanlıkla en küçük bir ilişkisi bulunmayan caniler, 10 Ekim sabahı başkenti kana buladılar. 

Resmi rakamlara göre ölü sayısı 95, yaralı 246... 

Yaralılar arasında ağır olanlar da var... 

Yusuf'un insanca ve hakça olan sözleri, en az 95 hanede tekrarlanacak... 

Çocuklar, anne ve babalarıyla birlikte güvenli gördükleri evlerinde olmak istiyorlar... 

Bu kadarına da hakları var. Şeker istemiyorlar ki!.. 

*** 



Yüreğine ateş düşen anneler şokta!.. 

“Analar ağlamasın” diye çıkılan yolda, anamızı ağlatıyorlar!.. 

Uzaktan kumandalı terörist örgüt PKK'nın üst yapılanması KCK, seçimlere kadar 
“eylemsizlik” kararı aldığını açıkladı... 

Sevinelim mi?! 

Dilediği zaman “eylemsizlik” kararı alıyor, dilediği zaman kaldırıyorlar!.. 

Ellerinde roketatarları ve doçkaları var... 

*** 

Hava Harp Okulu'nun 64. Yıldönümü töreninde konuşan Hava Kuvvetleri Komutanı:”Bugün 
Türk Hava Kuvvetleri aslında savaşıyor. Hem orta çaplı bir savaşın ötesinde hem de iki 
cephede savaşıyor” dedi...12   

Savaşta olduğumuzu anlamak için, bombaların illa da tepemize mi düşmesi gerekiyor... 

Mesleği savaşmak olan görevli bir kuvvet komutanının sözleri son derece açık değil mi? 

“Terör örgütü kurmak ve yönetmek” suçlamasıyla hapse atılan 26. Genelkurmay Başkanı 
Yargıtay'da yaptığı savunmada; “TSK'ya kurulan kumpasın 3 failini; ABD, AKP ve Cemaat 
“olarak açıklamadı mı? 

Komutanlar daha ne desinler? 

*** 

Fetullah Gülen Terör Örgütü'nün (FETÖ) bilgisayarlarında yapılan incelemede; “özel 
programlarla gizlenen dosyalar”a ulaşıldı. 

Bu dosyaların birinde Ergenekon, Balyoz tertipleriyle ilgili olarak ABD bağlantılı dokümanlar 
ele geçirildi...13   

Ergenekon ve Balyoz tertiplerinin başlamasından çok önceye ait olan bu dokümanlarda, daha 
sonra gözaltına alınan isimlerin tamamına yakınının yer alması, bir şey ifade etmiyor mu? 

Kiminle savaştığımız bellidir! 

Bu savaşı kazanmadan “barış” nasıl elde edilebilir ki? 

Tarihten bir örnek gösterebilir misiniz?.. 

*** 

PKK'nın Suriye Kolu PYD'yi “kara gücü” olarak görevlendiren Obama, 3 Ekim'de; PYD 
savaşçılarından kolordu düzeyinde silahlı birlikler kuracağını ilan etti...14   

Bu açıklama da mı önemli değildir! 

Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e açmayı planladıkları koridora, Türkiye rıza göstermeyince, 
ABD ile aramız açıldı... 

Rusya'nın müdahalesinden sonra, NATO “Ankara isterse asker gönderebiliriz” diyor... 

                                                 
12 http://www.dha.com.tr/bugun-turk-hava-kuvvetleri-aslinda-savasiyor_1040307.html 
13 http://www.aydinlikgazete.com/politika/ergenekon-kumpasi-yarin-yargitay-da-h77095.html 
14 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/dogu-perincek-obama-alaylari-kurulabilir-mi-h77090.html 

http://www.dha.com.tr/bugun-turk-hava-kuvvetleri-aslinda-savasiyor_1040307.html
http://www.aydinlikgazete.com/politika/ergenekon-kumpasi-yarin-yargitay-da-h77095.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/dogu-perincek-obama-alaylari-kurulabilir-mi-h77090.html


Rusya'nın Suriye'de faaliyet gösteren terör örgütlerine karşı başlattığı hava saldırıları, ABD'ye 
sürekli mevzi kaybettiriyor... 

Anlaşılmaktadır ki, Türkiye bölge ülkeleri ile birlikte hareket etmesin diye, terörle hizaya 
getirilmek isteniyor!.. 

Bu nedenle Ankara Gar'ı son olmayacaktır... 

Bundan böyle, bütün birimleriyle Devletin teyakkuzda olması gerekiyor... 

*** 

Uzmanlar; 7 Haziran seçimleri öncesinde Diyarbakır'da ve sonrasında Suruç'ta patlatılan 
bombalar ile Ankara'dakinin benzerliğine dikkat çektiler... 

Dolayısıyla Ankara Gar'ı önünde patlayan bombaların kumanda düğmesine Atlantik ötesinden 
basıldı diyebiliyoruz!.. 

. 

Sonuç olarak; Libya'da, Mısır'da ve Suriye'de terör örgütleri ile “al takke ve külah” ilişkiler 
içerisinde olan bir hükümetin, başına böyle belaları açması, işin doğası gereğidir!..15  

 

                                                 
15 11 Ekim tarihli Aydınlık gazetesinde yazılan Deniz Kahraman'ın haberine göre; Türkiye ile Rusya arasında 
yaşanan “hava sahası ihlali krizi” Cumhurbaşkanı Tayip Erdoğan ile Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu ayrı düşürdü. 
“Rusya ile ilişkilerde dikkatli adı atalım” uyarısı yapan Dışişleri Bakanlığına “Önce Rusya'nın bizim 
desteklediğimiz adamları vurmasını engelleyecek önlemler alın” talimatı verdi... 



 
 

BİLET ALMADAN İKRAMİYE BEKLEYENLER!.. 
Rusya'nın Suriye'deki silahlı terör örgütlerine yönelik başlattığı hava saldırısı, koalisyon 
güçlerini bayağı rahatsız etti. 

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu şer ittifakı (ABD, Almanya, İngiltere, Fransa, Katar ve 
Suudi Arabistan), Rusya'nın terör örgütü olarak kabul ettiği Özgür Suriye 
Ordusu'nu (ÖSO) açıkça desteklediğini ilan ettiler! 

Yedi ülkenin yayınladığı bildiride, Rusya'nın başlattığı operasyonlar için, “Suriye 
muhalefetine ve sivillere yönelik saldırılardır” değerlendirilmesi yapıldı... 

Yaklaşık 3 yıl önce (5 Eylül 2012) Türkiye'nin Suriye'ye dönük dış politikasını “En yakın 
zamanda Şam'a gidip Emevi Camisi'nde namaz kılacağız” sözleriyle özetleyen Erdoğan, 
bugün sadece Putin'e üzüntülerini bildireceğini söylemekle yetindi... 

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, “Biz Rusya'nın Suriye'de sadece DAEŞ'i (IŞİD'i) hedef almasını 
istiyoruz” dedi... 

Birleşmiş Milletler (BM) 70. Genel Kurulu için Newyork'ta bulunan Çin Dışişleri Bakanı Wang 
Yi, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile buluştuktan sonra, çözümün diplomasiden 
geçtiğini savunarak, BM'i Cenevre 3'ün toplanması için harekete çağırdı... 

İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutan Yardımcısı Hüseyin Selami, “Bugün ABD'nin 
Esat'ın çözüm parçası olduğunu itiraf etmesi, gösterilen iradenin sonucudur” dedi... 

Gelinen bu durum ve “Esat'lı çözüm”ün kabulü, ABD ve müttefiklerinin Ortadoğu 
politikalarının duvar tosladığını göstermektedir... 

Bu yadsınamaz gerçeğe rağmen, Türkiye'nin küresel güçlerle hareket etmesinin pahalıya mal 
olacağı açıktır. 

İktidardan düşürülmüş bir partinin, hala devleti yönetmesi ve iflas etmiş politikalarındaki 
ısrarının Türk halkına ağır faturalar ödeteceği anlaşılmaktadır. 

Bu nedenle 1 Kasım seçimleri uçurumdan önceki son çıkışımızdır! 



*** 

AKP hükümetlerinin borçlanarak sürdürdüğü, ekonomik yaşamda sona gelindi sayılır. 

2002 yılından önceki yıllardan devreden dosyalarla birlikte icra müdürlüklerinde 
sonuçlanmamış toplam 8 milyon 613 bin dosya varken, bu rakam yaklaşık 4 
kat artarak 23 milyon 824 bine ulaştı... 

Sadece aile reislerinin icralık olduğunu varsayarsak, 24 milyon hane borç batağında 
demektir... 

Nüfusun neredeyse tamamı bu olumsuzluktan etkilenmektedir... 

Yeni istihdam alanları açılmadığı için işsizlik aldı başını gitti. Tarım ve hayvancılık bitirildi. 
Korunmasız bırakılan milli sanayi can çekişiyor... 

80 yıllık birikimlerimiz satılıp, talan edildi... 

Yunanistan bile 152 ada, adacık ve kayalığımızı işgal etti... 

13 yıllık AKP iktidarında dış borcumuz 242.7 milyar liradan yaklaşık 3 
kat artarak 676.2 milyar liraya yükseldi... 

Yurttaşların bankalara borcu 2002 yılında 6.6 milyar lira iken, 58 kat artarak 381 milyar 
liraya ulaştı. 

2008 yılından bu yana sadece kredi kartları ve tüketici kredileri için 205 milyar 
lira faiz ödendi... 

Yurttaşın kazancının neredeyse tamamı faiz ödemelerine gitti... 

Belli ki, muhalefet partileri böyle bir enkazı devralmak istemiyor!.. 

*** 

Y-CHP vaatlerini açıkladı. Nihai hedefinin AKP ile koalisyon ortaklığı yapmak olduğu 
anlaşılıyor: 

Seçim bildirgesinde en dikkat çeken husus: “Anayasayı değiştireceğiz. Eşit yurttaşlık 
getireceğiz. Hiç kimse etnik kimliğinden ötürü ötekiyim diye düşünmeyecek” vurgusudur... 

Y-CHP'ye göre, Türkiye'de etnik kimliğinden ötürü “ötekiyim” diye düşünenler var ve bu 
düşünce Türkiye'nin en öncelikli meselesidir... 

Bu nedenle de “anayasa değişikliği” vaat ediyorlar... 

Seçim Bildirgesi'nde “Eşit yurttaşlık” getirmeyi vaat eden Y-CHP, aslında bazı yurttaşların 
yasalar önünde “eşit” olmadığını da savunmuş oluyor... 

Bu şekilde PKK/HDP'nin yalan politikalarını seslendiriyor... 

Zira PKK'nın ayrılıkçı propagandaları, bu gerçek dışı düşünceler üzerine oturtulmuştur... 

Böyle bir söylem, iktidara talip olan bir partinin kendi ayağına kurşun sıkmasından farksızdır. 

Ülkeyi içerisine sürüklendiği bataktan nasıl kurtaracağı hakkında bir tek söz bile 
söyleyemeyen Y-CHP, “Eşit yurttaşlık” saçmalığı ile gerçekte iktidara talip olmadığını ortaya 
koymaktadır... 

Dersimli Kemal'in bütün amacı, kendisini CHP başına getiren küresel güçlerin isteğini yerine 
getirmektir. 



Dersimli, ekibini TBMM'ne sokarak; “Milletvekili dokunulmazlığı”ndan yararlandırmak 
suretiyle, PKK'nın gerçek dışı propagandasının devamını sağlamak ve bu şekilde Türk 
halkının kafasını karıştırmayı başlıca ödevi edinmiştir!.. 

Y-CHP'nin iktidara talip olma gibi bir derdi kesinlikle yoktur. 

Bu fikrin esaslı kanıtı, bir kaç ay önce halkın önüne koyduğu milletvekili 
listesini değiştirmemiş olmasıdır. 

7 Haziran'daki seçimde yüzde 24.95 oy verilen bir listeye, 1 Kasım'da oy yağmasını beklemek, 
bilet almadan büyük ikramiyeyi beklemekten farksızdır... 

AKP de yüzde 40.87 oyu tek başına iktidar için yeterli bulmadığı için halkın “hata” yaptığını 
düşünmekte ve hatadan dönmesi için 1 Kasım'da ona yeni bir “fırsat” vermiş bulunmaktadır!.. 

Bu noktada AKP ile Y-CHP'nin bakış açısında hiçbir fark yoktur... 

Anlaşılıyor ki, seçim vaatlerini ve milletvekili listelerini değiştirmeyen Y-CHP'nin nihai hedefi; 
AKP ile koalisyon yapmaktır. 

Nitekim bu tutumunu, 7 Haziran seçimlerinden sonra AKP'nin peşinden koşturarak, taviz 
üzerine tavizler vererek, en ilkesiz ve utanılacak bir şekilde ortaya koymuştur... 

Denebilir ki, Y-CHP, küresel güçler tarafından, halkın iktidardan düşürdüğü AKP'yi yeniden 
hükümet yapmakla görevlendirilmiştir... 

Dolayısıyla AKP'yi iktidardan düşürmeden önceki acil iş, Y-CHP yönetiminin parti başından 
uzaklaştırılmasıdır!.. 

Apaçık gözüken 1 Kasım yenilgisinden sonra, CHP'lilerin siyasi gündeminin ilk sırasında bu iş 
olmalıdır...



 
 

 NATO PKK'NIN MÜTTEFİKİ Mİ? 
“Terörle müzakere”, başka bir söyleyişle; “Çözüm süreci” veya “Açılım” denen politikalar 
bir ABD dayatmasıdır... 

Dolayısıyla “Çözüm süreci” NATO'nun önemli bir derdidir!.. 

Bu yüzden NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, PKK'ya yapılan operasyonları eleştirerek 
“açılıma dönülmesini” istedi!..1   

Anımsarsanız Kuzey Irak'taki koordinasyon merkezinde bulunan ABD subayları da 
Genelkurmay'a “Orada unsurlarımız var” diyerek harekatın durdurulmasını istemişlerdi!..2 

Kandil'deki ABD unsurlarının PKK olduğunu bilmeyen kalmadı. ABD, PKK'PYD'yi “Kara 
gücümüz” diyerek sahiplenmiştir. Gizli saklı bir şey kalmadı... 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, ABD'nin YPG'yi3  terörist bir örgüt 
olarak görmediğini ilan etti...4   

                                                 
1 Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik kararlı operasyonu NATO'da da tedirginlik yarattı. NATO Genel 
Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye'nin PKK'ya yönelik operasyonlarını eleştirdi, “açılıma dönüşmesini” istedi. 
Stoltenberg, “sorun gereksiz yere büyütülmemeli” dedi.. 
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/nato-tedirgin-operasyonlari-durdurun-h75814.html 
2 Amerika, Türk jetlerinin 10 Eylül'de Kuzey Irak'ta PKK kamplarına yaptığı hava harekatına “Orada 
unsurlarımız var” diyerek direndiği ortaya çıktı. Kuzey Irak'taki koordinasyon merkezinde bulunan ABD 
subayları, Genelkurmay'a harekatın durdurulması gerektiğini iletti. Ancak Genelkurmay “Orada ne işiniz var. 
Çekilin biz vuracağız” dedi ve 21 savaş uçağı PKK hedeflerini yerle bir etti. 
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/abd-tsk-nin-pkk-kamplarina-yonelik-harektini-engellemeye-calisti-
h75474.html 
3 YPG, Halk Koruma Birlikleri veya Kürtçe adından kısaltılarak YPG, Suriye'de kurulan ve faaliyet gösteren Kürt 
Yüksek Komitesi'ne bağlı silahlı örgüttür. YPJ ise YPG'nin kadın koludur.. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halk_Koruma_Birlikleri 
4 “YPG terör örgütü değil”. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Washington D.C.'de düzenlediği basın 
toplantısında, ABD'nin YPG'yi terörist bir örgüt olarak görmediğini söyledi. 
http://www.milliyet.com.tr/-ypg-teror-orgutu-degil-/dunya/detay/2121511/default.htm 

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/nato-tedirgin-operasyonlari-durdurun-h75814.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/abd-tsk-nin-pkk-kamplarina-yonelik-harektini-engellemeye-calisti-h75474.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/abd-tsk-nin-pkk-kamplarina-yonelik-harektini-engellemeye-calisti-h75474.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Halk_Koruma_Birlikleri
http://www.milliyet.com.tr/-ypg-teror-orgutu-degil-/dunya/detay/2121511/default.htm


Bu görüşlerle paralel olarak; Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da YPG'nin “vatanını 
kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşum” olduğunu söylemişti...5   

Dersimli Kemal, Türk halkını terör sorununun “askerle çözülemeyeceğine” inandırmakla 
görevlidir!..6   

*** 

YPG, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı kanadıdır, bu hususunda en ufak bir kuşku 
bulunmamaktadır!.. 

PKK'nın siyasi kanadı HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise “Biz sırtımızı YPJ, YPG 
ve PYD'ye yaslıyoruz” diyerek,7  PKK ile PYD arasındaki organik ilişkiyi açık açık ortaya 
koymuştu... 

İngiltere'de yayınlanan Independent gazetesi “Kürtleri destekleyin” başlıklı yazısında açık 
açık söylüyor:”IŞİD'i yenmenin tek yolu Kürt milisleri desteklemek. Bu nedenle 
Türkiye hizaya getirilmeli. Bu tip saldırıların sona erdirilmesini istemek Amerika'ya 
düşüyor” diyor...8   

Emperyalistler Kürt ayrılıkçıları destekleyerek Türkiye'yi “hizaya” getirecekler!.. 

Dolayısıyla en ufak bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde saflar belirginleşmiştir!.. 

Kimlerle savaştığımız da gizli değildir artık. Cephenin önündekiler ile arkalarındaki güçler 
bellidir... 

Bu nedenlerle bu savaşın adı “İkinci Kurtuluş Savaşı”dır... 

Ve bu savaşı da biz kazanacağız!.. 

*** 

“Terörle mücadele”Vatan Partisi'nden önce CHP'nin geliştirdiği bir görüştür!.. 

CHP Parti Programının 113 sayfasında “terörle mücadele”nin esas alındığı yazılıdır...9   

Bu nedenle de “terörle müzakere”ye karşı çıkan CHP'lileri, Vatan Partisine yakın veya üyesi 
gibi göstermek siyasi ahlaksızlıktır... 

Kaldı ki, bugün için “6 Ok”u savunarak “Aslanlı Yol”da yürüyen tek parti Vatan Partisi'dir... 

                                                 
5 CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın Suriye kolu PYD'nin silahlı grubu YPG için “Bizim için YPG 
terör örgütü değildir. YPG kendi vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” dedi. 
http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/kemal-kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-h55022.html 
6 http://www.ulusalkanal.com.tr/teror-askerle-cozulmez-ne-demek-makale,4750.html 
7 HDP Eş Genel Başkanı Yüksekdağ,”Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve 
savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz” dedi.. 
http://www.milliyet.com.tr/figen-yuksekdag-sirtimizi-ypj-ye-gundem-2089792/ 
8 http://www.independent.co.uk/voices/editorials/support-the-kurds-the-only-way-to-defeat-isis-is-by-
supporting-the-kurdish-militias-therefore-turkey-10511742.html 
9 “Türkiye'nin Kuzey Irak'tan PKK'yı tamamen tasfiye etmek hem hakkı, hem 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.” (Program, 
Bölüm IV, Sayfa:113) 
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2015/01/CHP_Program.pdf 

http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/kemal-kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-h55022.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/teror-askerle-cozulmez-ne-demek-makale,4750.html
http://www.milliyet.com.tr/figen-yuksekdag-sirtimizi-ypj-ye-gundem-2089792/
http://www.independent.co.uk/voices/editorials/support-the-kurds-the-only-way-to-defeat-isis-is-by-supporting-the-kurdish-militias-therefore-turkey-10511742.html
http://www.independent.co.uk/voices/editorials/support-the-kurds-the-only-way-to-defeat-isis-is-by-supporting-the-kurdish-militias-therefore-turkey-10511742.html
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2015/01/CHP_Program.pdf


Hakkını teslim etmek gerekir... 

7 Haziran seçimlerinde HDP'nin barajı geçmesinden mutlu olacağını söyleyenlerin ne kadar 
büyük yanılgı içerisinde oldukları bir kez daha ortaya çıkmıştır... 

Vatan Partisi Meclis'e girseydi, Türkiye kesinlikle bu noktada olmayacaktı... 

*** 

Dersimli Kemal'in bu konudaki görüşlerinin yanlışlığı ve aynı zamanda CHP Programına 
aykırı olduğu hususunda en ufak bir kuşku bulunmamaktadır!?.. 

Y-CHP'nin küresel güçlerin masa başında ürettiği “Kürt sorunu”na bakış açısı; “Dersim”, 
“Seyit Rıza” , “Şeyh Sait” ve “PKK”'nın ihanetleri üzerinden oluşmuştur... 

Bu sakat ve CHP'ye yakışmayan görüşleri nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun gelebileceği yer; elbette 
ki “PKK Kandil'e çekilse dahi silah bırakamaz” noktası olacaktır!.. 

Nitekim öyle de olmuştur...10   

Dersimli, neredeyse TSK'ya teslim olmayı önerecektir!.. 

Bu görüşler, CHP'nin temel felsefesine taban tabana zıttır... 

Bu nedenle parti programına uymamakta ısrarlı olan Dersimli Kemal'in sözlerine değer 
verme yerine, yürürlükte olan CHP Programına bağlı kalmak, CHP'liler için en doğru hareket 
tarzıdır... 

*** 

Kemal Kılıçdaroğlu acaba programı kendi düşüncesine göre değiştirmeye neden teşebbüs 
bile edememektedir? 

Öyle ya birkaç satırlık değişiklik, genel başkan ile program arasındaki uyumsuzluğu 
giderilebilir... 

Nedense bu konu hep görmezden gelinmektedir. 

Belli ki, CHP Yönetimini bir kaset operasyonu sonunda ele geçiren TESEV ekibi, böyle bir 
söylem değişikliğine gidildiğinde, delegenin ve üyelerin uyanacağından korkmaktadır.. 

*** 

Bu nedenle Y-CHP yönetimi yaşamakta olduğumuz sorunları iç siyasetle sınırlı olarak ele 
alarak günü kurtaracağını düşünmektedir... 

Her şeyi Erdoğan'ın “başkanlık” sorunu etrafında ele alarak, ABD ile Türkiye 
arasındaki savaşı gözden kaçırmamızı istemektedir... 

Hükümet bile hatalı Suriye politikasından “U” dönüşü yapmışken, Y-CHP yönetimi bu 
değişikliği 1 Kasım seçimleri ile ilgili bir hamle olarak gösterme çabasındadır... 

Erdoğan, gerçekte elinde olmayan bu değişikliği bir fırsata çevirme ve bu fırsattan 
yararlanarak kendini kurtarma planları yapıyor olabilir. 

Öyledir diye, baştan beri savunduğumuz “TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ, MÜCADELE 
EDİLİR” görüşünü terk edecek değiliz herhalde... 

                                                 
10 CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun bir TV programında “PKK Kandil'e çekilse dahi silah bırakamaz” şeklindeki sözleri 
tepki çekti... 
 http://www.aydinlikgazete.com/politika/kilicdaroglunun-pkk-silah-birakamaz-sozleri-tepki-cekti-h76761.html 



Yaşadıklarımızı iç siyasetin kirli kulvarlarından çıkartıp, emperyalizmin bölgemiz ve ülkemiz 
üzerindeki hesapları bağlamında ele aldığımızda, kolaylıkla ne yapmamız gerektiğini 
anlayabiliriz... 

Yerimiz, toprak bütünlüğümüzü korumak için savaşan TSK'nin yanındadır. 

Yurtseverliğin de devrimciliğin de gereği budur... 

İnsan olmak da emperyalizme karşı olmayı gerektirir!.. 

Başka konularda bizim gibi düşünmeyen insanlarla, bu konuda aynı şeyleri düşünmüş olmayı 
umut verici bulmalıyız... 

Bundan ötürü en küçük bir kuşkuya kapılmamak gerekir... 

Çünkü yurt savunması bütün yurttaşlarla birlikte verilir... 

  



 
 

PKK YANINDA BOZGUNA UĞRAYANLAR!.. 
Mehmet Galip Ensarioğlu; Diyarbakır’da gıda toptancılığı yaparken keşfedilmiş ve AKP'den 
24. dönem milletvekili seçilmiştir. 

Hazret, milletvekilliği süresince; bir tek kanun teklifi vermemiştir. Sadece arkadaşlarının 
hazırladığı Anayasa değişikliği hakkındaki 4 kanun teklifinde imzası vardır. Bir tek sözlü-yazılı 
soru önergesi bulunmamaktadır. İktidar milletvekili olduğu için gensoru önergesi vermesi 
beklenemez zaten. Genel görüşme ve soruşturma önergeleri de yoktur. Yani Meclisin hiçbir 
konuda soruşturma ve araştırma yapmasını istememiştir. Yalnız arkadaşlarının çeşitli 
konularda verdiği 3 meclis araştırma önergesinde imzası bulunmaktadır. Toplam 7 kez de 
genel kurulda konuşmuştur... 

Yasama faaliyetleri bu kadardır yani... 

Lakin, Erdoğan kendisinden hayli memnundur. 

Bu yüzden 1 Kasım'da yapılacak olan erken seçimde; yeniden AKP'nin Diyarbakır 1. sıradaki 
milletvekili adayı gösterilmiştir. 

Sık sık yandaş kanallara çıkar ve “Çözüm süreci” konusunda, AKP'nin görüşlerini aktarır. 

12 Eyül günü yapılan AKP Kongresinde MKYK üyeliğine de seçilen Galip Ensarioğlu, şimdi 
konuşmaları ile AKP'yi bağlar bir noktadadır: “PKK ülke dışına çıkacaktı, çıkmadı. 100'ün 
üzerinde saldırıları oldu. Bütün bölgeyi, işadamlarını haraca bağladı, vergi daireleri kurdu, 
asayış birimleri kurdu. Çözüm sürecinde bölgede paralel devlet gibi yapılandı. Hükümet 
defalarca yasa çıkardı, operasyonları durdurdu” dedi... 

“Çözüm süreci” olarak Türk halkına dayatılan programın ne olduğunu en iyi o tarif etmiştir... 

Ensarioğlu, AKP'nin Diyarbakır'daki vazgeçilmezidir. 

Bu yüzden söylediklerine biz de inanıyoruz... 

“Çözüm süreci” ile ilgili olarak konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: “ Çözüm 
süreci şu anda dolapta. Gelişmeler bunu gösterecek. Olumlu gelişmeleri yakaladığımız 
zaman kaldığı yerden neden devam etmesin” diyor... 



Erdoğan, PKK'lılara seçim süresince akıllı olursanız, süreci devam ettirebiliriz diyerek, mavi 
boncuk dağıtıyor... 

Köprülerin altından çok sular akmıştır!.. 

Geri dönüş imkansızdır artık... 

Bu arada eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suriye'deki terör örgütlerine gönderilen 
silahların PKK eline geçtiğini doğruladı... 

Sürecin ne olduğunu bilmeyen kalmamış olmalıdır!.. 

Gelelim ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın açıklamasına: General Lloyd Austin, bölücü 
terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye destek verdiklerini açıkladıktan sonra, 
Amerikan Senatosu'nun Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde sorulan sorulara yanıt verdi. Austin, 
ABD Özel Kuvvetleri'nin YPG'ye yardımcı olduğunu söylemiştir... 

Bu sohbete burada rahatlıkla noktayı koyabiliriz. 

Ben devam edelim diyorum. 

Gelin şimdi de PKK üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan'ın telsiz konuşmalarını 
dinleyelim: 

Karayılan'ın ele geçirilen telsiz konuşmalarında; verdikleri kayıpların tahammül sınırlarını 
aştığını belirterek, “Bu durum Cizre'de ve Yüksekova'da had safhaya çıkmış; halk desteği 
yok denecek seviyeye inmiştir” demiştir... 

Karayılan'ın bu tespitleri, 24 Temmuz'dan bu yana TSK'nin neler yaptığını ortaya 
koymaktadır... 

Böyle zamanlarda tanığı karşı taraftan seçmek, inandırıcılık bakımından daha iyidir!.. 

10 Eylül'deki hava harekatını “O bölgede unsurlarımız var” diyerek durdurmak isteyen 
ABD'yi TSK on dakikadan fazla dinlemedi!.. 

PKK kamplarının yanı başında ABD'nin ne işi olabilirdi, değil mi? 

PKK'nın en büyük cephaneliğinin vurulması, okyanus ötesinde bayağı bir şaşkınlık ve 
rahatsızlık yarattı... 

Bu durum üzerine Karayılan:” Civardaki diğer kamplarımız da dahil 600-700 kişiyle durumu 
idare etmeye çalışıyoruz. Lojistik ve mühimmatımız yok denecek seviyede. İçimizde hainler de 
var ki bugüne kadar tespit edilemeyen çok korunaklı depolarımız, cephaneliklerimiz TC 
uçakları tarafından imha edildi. Çok sayıda kayıp verdik. Suriye'deki güçleri geri çağırmak 
zorundayız. Türkiye kırsalında da yetişmiş savaşçılarımız yok. Tunceli'de ağır kayıp verdik, 
telafimiz zor” dedi... 

Terörü silahlı mücadele ile bitirmenin imkansız olduğunu 30 yılda öğrendik yalanına inanan 
saflara, bu meseleyi başka nasıl anlatabiliriz bilemiyorum!.. 

Tüm bu gerçeklere rağmen, ABD ile Türkiye arasında kıyasıya yaşanmakta olan bu savaşı, 
Erdoğan'ın tek başına iktidara gelebilmek için başlattığını savunmak ve “Saray savaşı” 
şeklinde adlandırıp küçümsemek, aymazlıktan başka bir şey olamaz... 

Söylemeye dilim varmıyor ama, böyle devam ederlerse, bu aymazları “PKK yanında bozguna 
uğrayanlar” olarak nitelendireceğim... 

Dile kolay, 2 ayda 1196 terörist etkisiz hale getirilmiştir... 



Her teröristin yapabileceği ortalama eylem sayısı ile bu rakamı çarpın, bakın ortaya ne 
çıkıyor: Cehennem... 

Bulduğunuz rakam kadar eylemi, TSK önlemiştir... 



 
 

 “TÜRKİYE'NİN KOBANİSİ”!.. 
Obama, “IŞİD için verdiğimiz eğitimi hızlandırdık” dedikten sonra, ABD'den ışık hızıyla 
düzeltme geldi... Biji Obama'nın dili sürçmüş... 

Karadeniz bölgesinde biz söz vardır: “Şaşıran doğruyu söyler”!.. 

ABD Başkanının bilinç altı ortaya çıkmıştır! 

*** 

Emperyalist güçlerin iyice şımarttığı PKK, Suriye'nin Kuzeyinden sonra Cizre'yi de 
kanton1  ilan etti... 

HDP Eş Başkanı Demirtaş; “Cizre Türkiye'nin Kobani'sidir”2 dedi... 

Lamı-cimi yok bu açıkça bir “özerklik” girişimidir!.. 

Cizre olayı, emperyalizmin Türkiye toprakları üzerindeki planını açık seçik ortaya 
koymaktadır. 

ABD'nin kara gücü olarak görev yapan PKK'nın siyasi uzantısı HDP'ye, baraj atlatarak AKP'yi 
iktidardan düşürme hayali kuranlar, fena halde duvara tosladılar!. 

Milli olmayan güçleri (HDP'yi ve Cemaat'i) destekleyerek, Erdoğan'dan kurtulacağını sanan 
şaşkınları, bugünlerde elin bilmem nesi ile gerdeğe giren damada benzetiyorlar!.. 

*** 

Erdoğan, aldatıla aldatıla Cumhurbaşkanlığına kadar geldi!.. 

Bu bir Türkiye gerçeğidir... 
                                                 
1 Kanton nedir? 
http://fotibenlisoy.tumblr.com/post/95007966104/rojava-ve-d%C3%BCnyada-kanton-sistemi 
2 Cizre Türkiye'nin Kobani'sidir: 
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/demirtas-cizre-turkiye-nin-kobanisi-dir-demisti-sonuc-cizre-
teroristlerden-temizlendi-h74670.html 

http://fotibenlisoy.tumblr.com/post/95007966104/rojava-ve-d%C3%BCnyada-kanton-sistemi
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/demirtas-cizre-turkiye-nin-kobanisi-dir-demisti-sonuc-cizre-teroristlerden-temizlendi-h74670.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/demirtas-cizre-turkiye-nin-kobanisi-dir-demisti-sonuc-cizre-teroristlerden-temizlendi-h74670.html


“Aldatılma” sermayesi hala tükenmeyen AKP'liler, şimdi de PKK'nın kendilerini aldattığını 
ileri sürerek, yeniden mağduriyet edebiyatına sarıldılar... 

Demek ki bu yöntem hala işe yarıyor... 

Erdoğan, sürekli aldatıldığı için 400 milletvekilini hak ediyor galiba! 

Hazretin tek başına iktidar olması şart!.. 

Türk halkı için en iyi seçimin; en kolay ve en çok aldatılanı seçmek olduğu artık 
tescillenmiştir... 

Bu nedenle en şanslı Erdoğan gözüküyor!.. 

*** 

İkinci Cumhuriyetçi ve liberal solcuların durumu ise oldukça vahimdir! 

Onlara da bir şeyler vermek gerekiyor!.. 

Yaraları pek ağırdır... 

Barajı geçmeleri ve Meclis'e girmeleri halinde, anaları ağlatmayacakları sözünü veren PKK, 
onları fena aldatmıştır!.. 

“Çatışmasızlık hali bitti” diyerek, 11 Temmuz'da askerlerimize saldırdı... 

2 ayda 112 şehit anasını ağlattılar... 

O arada, Dolmabahçe buluşmasına kadar (1 Ocak 2013-28 Şubat 2015) PKK tarafından 13 
akserimiz şehit edilmiş, 90 askerimiz yaralanmıştı... 

Açılım sürsün diye bu haberler kamuoyuna yansıtılmamıştı!.. 

Bu kötü sonuçta, HDP'ye emanet oy verenlerin de ağır sorumluluğu var! 

Tarih boyunca “taklitçi sol”un kaderi hep kullanılmak olmuştur. 

Kullanılmış olmanın zirvesi, sanırım bu aldatılma olayı ile kayıtlara geçecektir!.. 

*** 

Sonunda Erdoğan'a “Seni başkan seçtirmeyeceğiz” diyerek, seçmene sempatik görünen 
Selahattin'e, PKK'nın “kanton” ilan ettiği Cizre'de oldukça ağır bir Osmanlı tokatı indirildi... 

Bugünden itibaren Cizre'de sokağa çıkılabilir... 

Seçim hükümetinde görev alan iki Kürt bakanını yanına alıp, sokağa çıkma yasağı ilan edilen 
Cizre'ye girmeye çalışan Demirtaş, gerçek düşüncesinin Erdoğan'dan kurtulmak değil, 
Türkiye'nin Güneydoğusunu Türkiye'den koparmak olduğunu bir kez daha belli etmiştir... 

Demirtaş'ın açıklamalarına paralel bir açıklama, Cizre Belediye Başkanı Leyla İmret'ten geldi. 

“Türkiye'de bir iç savaş yürüttüğümüzü söyleyebiliriz” diyen İmret, “Barış olacaksa Cizre'den 
başlayacak ve savaş da olacaksa Cizre'den başlayacaktır” ifadelerini kullanarak, HDP'nin 
gerçek niyetinin iç savaş çıkartmak olduğunu söylemekten çekinmedi... 

PKK, iç savaş çıkartmak için her türlü provokasyonu yapıyor!.. 

Selahattin Efendi, sanki Kürt esnafın dükkanlarına saldıranlar Türk esnaflarmış gibi, 
Kırşehir'de dükkanları saldırıya uğrayan Kürt esnafa, soğukkanlılık tavsiye etme yerine, 
“Onların dükkanlarını da yakıp yıkmak sizin hakkınızdır” diyecek kadar kendilerini 
kaybetmiştir... 



Demirtaş, “Cizre yanarken Bodrum'daki mutlu olabilir mi?” sözleri ile de 77 milyonu tehdit 
etmektedir! 

“Zannediyor musunuz Bodrum, Cizre'ye çok uzaktır” diyerek, çekinmeden, terörü Batı'ya 
taşıyacaklarını söyleyebiliyor... 

HDP'nin kapatılma koşulları fazlasıyla gerçekleşmiştir.... 

*** 

Bu arada Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Nils Muiznieks, sokağa çıkma yasağı 
uygulanan Cizre'ye, “bağımsız gözlemciler”in girmesini istedi... 

Yollara döşenen ve üstü asvaltla kaplanan bombalar hakkında hiçbir şey söylemedi... 

Pusuya düşürülen asker ve polislerin yaşam hakkı da onları ilgilendirmiyor... 

Avrupa Birliği bu konularda, sağır ve dilsizleri oynuyor!.. 

PKK'nın Türkiye'de yaratmaya çalıştığı yeni kanton Cizre'ye, ABD gibi AB'den de tam destek 
geliyor... 

Belediye hoparlöründen “Öz yönetim” ilanıyla başlayan ve 9 gün süren operasyon sonunda 
bitirilen “özerklik” hayaline, ağır darbe indirilmiştir... 

Güvenlik kuvvetlerini tebrik ederiz... 

Umarız ki, bu operasyonlar Kürtlerin ve destekçilerinin rüyadan uyanmalarını sağlamaya 
yeterlidir!.. 

*** 

7 Haziran seçimleri ile PKK saflarında işbaşı yapan sahte solculara, yaptıkları bu fahiş 
hatadan dönme olanağı 1 Kasım seçimleri ile doğmuştur... 

Bu defa bu fırsatı kullanamayanları, düşman saflarında çarpışan “paralı askerler” gibi 
göstermek, hiçbir şekilde haksızlık olarak değerlendirilemez... 

1 Kasım'da; CHP, Vatan Partisi ve diğer yurtseverlerin yapacağı “güç birliği”nin yaratacağı 
sinerji, oy kullanmayan küskünleri de sandığa çekebilir. 

Bu umut verici gelişme kesinlikle desteklenmelidir... 

CHP ve Vatan Partili olmayanların, güç birliğine vereceği destek, hiçbir şekilde boşa 
gitmeyecektir. 

Güç birliği adaylarının elde edeceği başarı, emperyalistlerin mevzi kaybetmeleri ile 
sonuçlanacaktır. 

Başka türlü AKP iktidarından kurtulmak mümkün görülmemektedir. 

*** 

6 Ok'ta birleşip, Aslanlı Yol'da yürümek, Türkiye'nin ikinci kurtuluşuna giden yolun 
kilometre taşıdır ve başlangıç olarak son derece önemlidir... 

  



 
 

 HEPİNİZ BİRAZ TÜRKEŞ BİRAZ DA ÖZKES'SİNİZ!.. 
İhsan Özkesler yönetimindeki bir partiyi iktidara getirmek için verilecek olan mücadele 
beyhudedir!.. 

Çünkü bu mücadele sonunda iktidar gelse de, yağmurdan kaçarken doluya tutulan adam 
misali durumumuzda olumlu yönde değişiklik olmayacaktır. 

“Gelen gideni aratır” sözünü doğrulamak, siyasi bir faaliyet sayılmaz... 

AKP'yi iktidardan düşürdükten sonra, daha kötüsüne işbaşı yaptırmak aklın işi olamaz! 

O bakımdan öncelikli iş, iktidar olmayı hak eden, halktan yana bir muhalefet 
partisi yaratmak olmalıdır... 

İktidar ancak ondan sonra düşünülebilir. 

Kendi programına saygısı olmayan bir ekibin, hangi evrensel değerlere uyması beklenebilir 
ki? 

“Kazanılmış hak” ve “hukuk” tanımaz bir anlayıştan bu ülkeye sadece zarar gelir!.. 

Nasıl ki, bir siyasi partiye üye olmak için o partinin önceden belirlenmiş Program ve 
Tüzüğünü benimsemek gerekiyorsa, aynı şekilde parti üyesi olduğu halde, Program ve Tüzüğe 
aykırı davrananları da partiden ihraç etmek gerekir. 

Aksi halde, ortada fikir diye bir şey kalmaz, “Bremen Mızıkacıları” gibi her kafadan bir ses 
çıkar... 

CHP'nin en temel sorunu bu noktadadır. 

Yönetiminde, Program ve Tüzüğünü içine sindirememiş, fakat partili gibi gözüken pek çok 
hain var... 

Büyük Kurultay'da en yüksek oyu alarak Parti Meclisi'ne seçilen İstanbul Milletvekili ve son 
yerel seçimlerde Üsküdar'dan Belediye Başkan adayı olan emekli Müftü İhsan Özkes, Y-
CHP'nin ne olduğunu anlatan en çarpıcı örneğidir!.. 



İstifa ettikten sonra, CHP'lilerden ayrı sıralarda oturması, çocukça bir davranıştır ama 
anlaşılabilir. 

Lakin AKP ile aynı yönde oy kullanmasını ifade edecek sözcük bulamıyorum. 

Tek kelime ile iğrençtir... 

Ak Saray'ı ziyaret ettikten sonra, söylediği sözlerin hesabını Dersimli Kemal ile 1216 kurultay 
delegesinin vermesi gerekir... 

Kılıçdaroğlu arkasında durmasaydı, CHP tabanı İmam İhsan Özkes'e değil oy, tükrüğünü bile 
atmazdı... 

İki yüzlü davranmayı yüzü kızarmadan başarabilmekten başka, yüze çıkacak hiçbir özelliği 
olmayan İmamı, en yüksek oyla getirip, Parti Meclisi'nin başına oturtanlar, bu davranışıyla 
kendi karakter haritalarını da çizdiler... 

CHP'nin kurultay delegeleri, Atatürkçü düşünceyi özümsememiş niteliksiz bir yığın, biraz da 
kurşun asker olduklarını bu seçimleriyle kanıtladılar... 

Ülkeyi düşman işgalinden kurtarmayı ve Cumhuriyeti kurmayı bir tarafa bırakıp, İmam 
Hatipleri açmış olmakla övünen bu zihniyetin, İhsan gibileri öne çıkartması kaçınılmazdır... 

Genel Başkanının “seyyit soyu”ndan gelmesini “siyasi sermaye” sanan bu defolu siyaset 
adamları, CHP adına söz söylemeye devam ettikçe, AKP'ye karşı etkili muhalefet 
yapılamayacağı son derece açıktır... 

Din ve dince kutsal sayılan değerleri istismar ederek iktidara gelen AKP ile aynı konuda yarışa 
girip, galip gelineceğine inanmak ise en ahmakça düşüncedir! 

Türk seçmenini, aslı var iken taklidine değer veren bir kitle gibi görmek, oldukça iddialı ve bir 
o kadar da tehlikeli stratejidir... 

CHP delegesi kendine güvenmediği için, lider olarak içerisinden birini ileri sürememiştir... 

Baykal'a yapılan kaset operasyonundan sonra, kurtarıcı arayışı içerisine girmiş ve dış 
güçlerin önerdiği Kemal Kılıçdaroğlu'nu oybirliği ile partinin başına getirmiştir. 

Atatürkçü düşünceyi reddeden ve CHP Programını benimsememiş Kemal Kılıçdaroğlu'nu 
Atatürk'ün partisinin başına getirmeyi kabullenmek, CHP delegesinin bu güven 
zaafiyeti yüzündendir... 

Son 5 seçimi kaybetmiş olması bir yana, muhalefette bile mevcut gücünü koruyamadığı 
halde, hala Dersimli Kemal'den lider yaratılabileceğinin umulmasının başka nedeni olabilir 
mi? 

CHP'nin bugünkü durumu, toprağa şeker katıp helva yapmaya çalışan deli kadının 
durumundan farksızdır... 

Bu malzeme ile helva yapılamayacağını öğrenmek için bir genel seçim daha kaybetmek, 
Türkiye'ye oldukça pahalıya mal olacaktır!.. 

CHP tabanını yanıltan CHP'nin kurultay delegeleri, bu yüzden ağır sorumluluk altındadır!.. 

Dersimlinin, ABD Büyükelçisi ile bir otel odasında 2,5 saat başbaşa görüşmesi ve ne 
görüştüklerini kimseye açıklamaması hala sorgulanmamıştır!.. 

Yetkili organlarının görüşünü almadan Kılıçdaroğlu'nun tek başına Cumhurbaşkanı adayını 
ilan etmesi, kolundan tutup partiden atılması için yeterli neden iken, ne yazık ki, bu durum 
onu delege gözünde daha da büyütmüştür!.. 



Bu noktada sorun salt “Seyyid Kemal”de değildir! 

Çünkü o hiç değişmemiştir. Hemşerilerinin tabiri ile “Kundi Kemal” olarak kalmıştır... 

Asıl sorunlu olan; Seyyit Rıza'yı kahraman gibi gören, Şeyh Said'i önder kabul eden bu zavallı 
adamı, kurtarıcı gibi gösteren kurultay delegesidir... 

CHP'nin halen görevde olan kurultay delegeleri, tercihlerinin yüzde yüz hatalı olduğunu 
gördükleri halde; aynı hatayı neden tekrar ederler, anlamak mümkün değildir! 

Sanki CHP'de “delege” olarak kalmaya bir mecburiyetleri vardır!? 

Ne yazık ki, bu gafiller, bu sorulara da hiçbir zaman yanıt arama ihtiyacı içerisine girmiş 
değillerdir... 

Tencere-kapak misali, kendileri delege olarak kalabilsin diye, her seferinde Dersimli Kemal'i 
ve CHP ile hiçbir ilişkisi olmayan “siyasetçi”leri yetkilendirme konusunda inatlarını 
sürdürmektedirler... 

Bu şekilde ülkeye verdikleri zarar; AKP, PKK ve Cemaat'in verdiğinden daha az değildir... 

Ülke batarken bile, kendilerini tatmin için hatalı düşüncelerinde ısrar edenler, hiçbir şekilde 
ülkeye fayda getiremezler... 

Böylelerinin tümü biraz Tuğrul Türkeş, biraz da İhsan Özkes'tir... 

İhsan, gerçek yüzünü “bağımsız” bakanların yemin töreninde, AKP ile aynı yönde oy 
kullanarak göstermiştir... 

Y-CHP Milletvekili iken Aksaray için: ”İsrafı itibar yaptınız. Hz. Muhammet o saraya 
kesinlikle gitmezdi” dedi.1 İstifa edip “bağımsız” kaldıktan sonra: ”Hz. Muhammet de Atatürk 
de yaşasaydı bugün saraya gelirdi”2  demiştir... 

Benzetme son derece kötüdür. 

Bu ifade; aynı dönemde yaşasalardı, Hz. Muhammet'in Devlet başkanlığı makamını “Allahın 
bütün vasıflarını taşıyan”3  Erdoğan'a kaptıracağı anlamını da veriyor!.. 

Müftü Efendi, bu izahatı ile Düzce Milletvekili Fevai Aslan'dan çok da geride kalmadı!.. 

Bilinçaltı, bu iki konuşması ile yüzeye vurmuştur... 

Gerçekte ortaya çıkan, CHP delegesinin ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun makyajlı 
yüzüdür... 

Kabul etmek gerekir ki, kaset operasyonu ile CHP'nin delege yapısı da değiştirilmiştir. 

Y-CHP bu değişikliğin bir ürünüdür... 

Kurultay delegeleri artık, kuyruk sallama yetenekleri gelişmiş “ciğerci kedileri” arasında 
seçilmektedir... 

Dolayısıyla sonuçlar da “öyle kazana böyle lahana” ve tencere-kapak misali olarak kayıtlara 
geçmektedir!.. 

                                                 
1 https://www.youtube.com/watch?v=OaCYcj21e-A 
2 http://www.milliyet.com.tr/ozkes-hz-muhammed-de-ataturk-de-gundem-2110247/ 
3 https://www.youtube.com/watch?v=L1yIMK7mfdE 

http://www.milliyet.com.tr/ozkes-hz-muhammed-de-ataturk-de-gundem-2110247/
https://www.youtube.com/watch?v=L1yIMK7mfdE
https://www.youtube.com/watch?v=OaCYcj21e-A
http://www.milliyet.com.tr/ozkes-hz-muhammed-de-ataturk-de-gundem-2110247/
https://www.youtube.com/watch?v=L1yIMK7mfdE


Bu durumu çok iyi değerlendiren RTE, CHP'ye toparlanma fırsatı tanımadan, erken seçim 
kararını ilan etmiştir. 

Erdoğan, Y-CHP'nin bu koşullarda erken seçime itiraz edemeyeceğini çok iyi tahmin ediyordu. 

Nitekim 45 günlük hükümet kurma süresini boş yere geçirmek için Y-CHP seçilmiştir. 

Dersimli, CHP'ye koalisyon kurma teklifi yapılmadığı halde, o masada oturmaya devam 
etmiştir. 

Çünkü üst üste 5 seçim yenilgisi alan Dersimli Kemal, bu defa büyük kurultaydan 
kaçamayacağını anlamıştı... 

Erken seçim ile hem koltuğunu kurtardı hem de adamlarının yeniden seçilmesini garanti 
altına aldı... 

Durumunu Yüksek Seçim Kurulu'nun hukuk dışı “fetvası” ile şimdilik kurtardı... 

Parti Programını ayaklar altına alıp çiğneyen Kılıçdaroğlu, CHP'nin en yetkili organı olan Parti 
Meclisi'nin aldığı kararı, yönetmelik değişikliği ile bertaraf etmiştir!.. 

Bu hamle, biraz da yönetmelik değişikliği ile Anayasa hükümlerini kaldırmaya benzedi!.. 

Hukuk anlayışı bu kadar ilkel olan, işbirlikçi ve fırsatçı biri, AKP iktidarın hukuksuzluklarının 
önüne dikilebilir mi? 

Kemal Kılıçdaroğlu CHP'nin, Devlet Bahçeli de MHP'nin başında bulunduğu sürece, AKP 
iktidardadır. 

Ona göre... 

Seçimler dostlar alışverişte görsün diyedir!.. 



 
 

KARAKTERSİZLER!.. 
Kılıçdaroğlu, bir gazetecinin “Seçim hükümeti kurulurken, CHP içinden bazı isimlere teklif 
götürüleceği” iddialarını sorması üzerine “CHP'de o kadar karaktersiz insan 
yoktur”1  yanıtını vererek taşı gediğine oturttu!.. 

Dersimli Kemal, Anayasa'nın 114 ve 116. maddelerine göre kurulacak Geçici Bakanlar 
Kurulu'nda görev almayı “karaktersizlik” olarak değerlendirmiş... 

Ana muhalefet partisinin lideri, “karakter” sözcüğünü argodaki anlamı2  ile 
kullanmayacağına göre, felsefi anlamı3 ile kullandığından kuşku duyulmamalıdır... 

Başta Tuğrul Türkeş olmak üzere, seçim hükümetinde görev alanlar Dersimli Kemal'in 
“karakter testi”nden sınıfta kaldılar!.. 

Bu tanımlamaya göre, Davutoğlu'nun son kabinesi tamamen “karaktersiz”lerden 
oluşmaktadır!?.. 

*** 

AKP ile koalisyon hükümeti kurmadan önce belirlenmiş 14 ilkenin, neredeyse tümünden 
vazgeçmeye hazır birine; elbette ki, “düşünce ve hareketlerinde tutarlı” kişi denemez!.. 

Bu durumda “karaktersiz” sıfatı en çok Kılıçdaroğlu ile örtüşüyor... 

Anayasanın öngördüğü bir görevi kabul etmeyi “karaktersizlik” olarak niteleyen biri, ne yazık 
ki Cumhuriyeti kuran partinin hala lideridir... 

Anayasada öngörülen 45 günlük sürenin çoğunun boş konuşmalarla doldurulmasının baş 
sorumlusu da odur... 
                                                 
1 http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-chpde-o-kadar-karaktersiz-insan-yoktur,SqV80HyV-
0yqfl6CLWkuog 
2 https://eksisozluk.com/karaktersiz-insanlarin-genel-ozellikleri--4250741 
3 TDK Sözlüğüne göre karakter: (felsefe) Bireyin kendi kendine egemen olmasını, kendi kendisiyle uyum içinde 
bulunmasını, düşünüş ve hareketlerinde tutarlı, sağlam kalabilmesini sağlayan özellikler bütünü. 

http://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-chpde-o-kadar-karaktersiz-insan-yoktur,SqV80HyV-0yqfl6CLWkuog
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https://eksisozluk.com/karaktersiz-insanlarin-genel-ozellikleri--4250741


AKP tarafından kendilerine hükümet ortaklığı teklif edilmediğini kendisi ikrar etmişti... 

Buna rağmen, görüşmelere neden devam edilmiştir? 

Dersimli, CHP'nin yeni milletvekili adaylarını belirlemeden önce bu soruya yanıt vermek 
zorundadır... 

*** 

CHP heyetinin, en kısa süre içerisinde Davutoğlu'nun hükümet kuramayacağını ortaya 
koyması ve hükümet kurma görevinin CHP'ye verilmesine olanak sağlaması gerekirdi... 

45 günlük sürenin dolmasına birkaç gün kalsa bile, Cumhurbaşkanının görevi ikinci büyük 
parti olan CHP'ye vermemesi ana muhalefetin ağırlığıyla ilgili bir meseledir. 

Bu açık hak gaspı karşısında, son derece pısırık ve edilgen kalan Kılıçdaroğlu, erken seçim 
sonunda birinci parti olsa da hükümet kurmakla görevlendirilmeyebilir... 

Böyle bir durumla karşılaşınca acaba ne yapacak? 

Davutoğlu'ndan sonra hükümeti kurmak için kendisine görev verilmemesi halinde de aynı 
eylemin yapılması şarttı... 

O eylemi yapacak medeni cesarette olan biri olmadığı anlaşıldı! 

Yıllar önce “yemin etmeme” eylemi ile de karakterini göstermişti... 

Biz anlamak istemedik... 

Anlaşılıyor ki, Kılıçdaroğlu CHP'ye oy veren seçmenin hakkını ve hukukunu koruyacak 
yeterlilikte ve nitelikte değildir!.. 

*** 

Onun bütün amacı; “ön seçim” aldatmacası ile milletvekili seçtirdiği adamlarını bir kez daha 
seçtirebilmek ve böylece genel başkanlık koltuğunu koruma altına almaktır... 

Çünkü Kılıçdaroğlu'nun sözüne güvenilemez!.. 

Başarısız olması halinde çekileceğine söz vermişti, bu sözünü de tutmamıştır... 

Kemal Kılıçdaroğlu, Dersimlidir ama sözünün eri değildir!.. 

Dolayısıyla iktidara gelme gibi bir derdi bulunmamaktadır!.. 

AKP hükümetlerinin 13 yılda Devlette yarattığı tahribatı onarma ve rejimi değiştirme 
çabalarını geriye çevirmenin tek yolu kaldı: O da 6 Ok'a içtenlikle bağlı ve yürekli bir ekiple 
seçime gitmektir!.. 

Atatürkçü düşünce ile uzaktan yakından ilgisi bulunmayan, Cumhuriyet değerlerini 
özümsememiş, sağ partilerden devşirilmiş kişilerle seçim kazanmak imkansızdır.... 

Dolayısıyla CHP'nin bu ekiple, 1 Kasım'da da başarılı bir sonuç alamayacağı açık seçik 
ortadadır... 

Belki, HDP'ye kayan oyları geriye gelebilir, hepsi o kadardır... 

Bu da başarı sayılmaz tabi... 

Denebilir ki, Kılıçdaroğlu ile Bahçeli'nin varlığı, AKP iktidarda kalmasının temel güvencesidir... 

 



 
  

DÜŞMAN ORDUSUNDA İŞBAŞI YAPMAK!.. 
45 günde 55 şehit verdik... 

Son gelen haber; Şırnak'ta hain kurşunların hedefi olan yüzbaşıydı, o da şehit olmuş. 

Savaş, ABD ile Türkiye arasındadır ve bütün şiddetiyle devam ediyor... 

Ne yazık ki, hatalı bir tespit, oldukça taraftar bulmuştur: 

Geniş yığınlar, AKP'nin tek başına iktidara gelmesi için savaşı Erdoğan'ın başlattığına 
inanıyorlar... 

Hâlbuki TSK operasyonlara 24 Temmuz'da başlamıştı. 

13 gün önce, 11 Temmuz'da PKK “çatışmasızlık bitti” diyerek askerlerimize saldırılmıştı... 

Ağır darbe alan terör örgütü, şimdi “Barış Bloku” oluşturarak savaşın psikolojik cephesini 
ayakta tutmaya çalışıyor. 

Yaygın Erdoğan karşıtlığından yararlanarak, bu haklı savaşı “Sarayın Savaşı” gibi gösterme 
çabalarına, ne yazık ki, Y-CHP'de katılmış bulunmaktadır!.. 

Yoktan yere “Yurtseverliği” ve “vatan savunmasını” AKP'ye bırakıyorlar!.. 

Dersimli, her zamanki gibi PKK'yı CHP'ye “evlat edinmiş” gibidir... 

*** 



Düşman çephesinde iş tutanlar, gerçeği çok fazla gizleyemeyecekler... 

Çünkü, PKK ve türevlerini en anlaşılır şekilde “üst akıl” tanımlamıştır. 

ABD'nin Savunma Bakanı Ashton Carter'ın tarifi şöyledir: 

“Suriye'deki Kürtler tam da bizim önceden bahsettiğimiz nitelikleri sergiledi. Onlar, 
motivasyonu yüksek, alan işgal ederek ve koruyabilen kara kuvvetleridir” dedi...1  

 ABD'ye göre PKK, hem alan işgal edebilir hem de işgal ettiği alanları koruyabilir niteliktedir... 

PKK, öne çıkan bu yeteneği sayesinde, ABD ordusuna dahil olup, “kara gücü” olarak görev 
yapmaktadır... 

Obama, bugünlerde PKK militanlarına SEAL komandoları2  kadar önem vermektedir! 

Bu açık itirafa rağmen, yaşamakta olduğumuz olayları, salt terör olayları olarak 
nitelendirmek aymazlıktır. 

Kim ne derse desin savaş; ABD ile Türkiye arasındadır! 

Bu noktada akla gelen soru şu olmalıdır: ABD ve AB'nin desteği ile iktidara gelen AKP'nin 
ABD ile arasında ne olmuştur da savaşacak noktaya gelmişlerdir. 

Daha düne kadar BOP'nin eş başkanlığını yürüten Erdoğan, bugün bu 
projesinin yıkılması için neden var gücüyle çalışmaktadır? 

Bu soruların doğru yanıtlarını bulmadan, olup biteni kavramak oldukça zordur. 

Acaba ABD'nin Recep Tayyip Erdoğan'ın “üzerini çizme” nedeni nedir? 

Biliyoruz ki,17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonlarının düğmesine basan 
Obama'dır. 

Kudretli savcı Zekeriya Öz'ün kaçmasından sonra, kanıtları Cemaat'in polis ve yargı içerisine 
sızdırdığı adamları ile toplandığına kuşkumuz kalmadı... 

Cemaat, adeta CIA'nın Türkiye içerisindeki birimi olarak görev yapmıştır... 

*** 

Bütün bunlardan daha önemli, önce yaşanmış ve ABD açısından son derece dikkatle izlenen 
gelişmeler vardır. 

İşte Erdoğan'ın gözden çıkartılma nedenini bunlar arasında aramak gerekir... 

Bu nedenlerin başında; “Türk Akımı” olarak bilinen doğalgaz taşıma anlaşması gelmektedir.3   

Jeo-stratejist Thierry Meyssan’ın, ”Erdoğan Sisteminin Sonuna Doğru”4 başlıklı makalesinde; 
Erdoğan'ın bu adımı “NATO kurallarını çiğnemek cesareti” olarak nitelendirilmektedir. 

İşte Rusya ile imzalanan bu anlaşmadan sonra, AB ile olduğu gibi ABD tarafından da 
Erdoğan'ın üzeri çizilmiştir. 
                                                 
1 http://www.aydinlikgazete.com/politika/carter-pydliler-motivasyonu-yuksek-kara-kuvvetimiz-h75776.html 
2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Navy_SEALs 
3 http://www.aydinlikgazete.com/m/dunya/ab-uyesi-olmamanin-avantaji-turk-akimi-h60071.html 
4 http://www.voltairenet.org/article187841.html 
Meyssan'ın bu makalesi, Habip Hamza Erdem tarafından Türkçeye çevrilerek özetlenmiştir. Takip eden 
bağlantıdan makaleye ulaşabilirsiniz. Okumanızı öneririm. 
http://www.dunya48.com/habip-hamza-erdem/26014-habip-hamza-erdem-bati-erdogan-nasil-goruyor 
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Kavga her zaman olduğu gibi petrol ve doğalgaz üzerinedir! 

Dolayısıyla bundan sonraki gelişmeler, Erdoğan'ı iktidardan düşürmek ve uyumlu yeni 
işbirlikçileri iktidara getirmek üzerine kurulmuştur. 

Bu durumu bilen Erdoğan, Saddam ve Kaddafi'nin akibetine uğramamak için kendini 
korumaya almıştır. 

Tekrar edelim: Savaş ABD ile Türkiye arasındadır... 

Bu savaşı “Sarayın Savaşı” veya “Erdoğan'ın Savaşı” gibi gösterme çabaları, küresel güçlerin 
tarafına geçip, onların psikolojik savaşını yürütmekten farksızdır... 

Bir anlamda, küresel güçlere askerlik yapmaktır... 

RTE'nin 13 yıllık iktidarında yaşattıklarından ve yarattığı nefretten yola çıkarak; küresel 
güçlerin ekmeğine yağ sürecek şekilde propagandalarına alet olmak, en büyük ihanettir... 

Bu yüzden terör örgütü PKK'nın ortadan kaldırılmasını hedef alan bu operasyonlara karşı 
çıkmak, dürüst bir yurttaşın işi olamaz!.. 

Dolayısıyla, operasyonların başarısından Erdoğan da yararlanacak diye, “ barış” çığlığı atarak, 
karşı tarafta yer almak; doğrudan düşmanın psikolojik harp dairesinde işbaşı yapmak 
anlamına gelecektir... 

 

   



 
 

 CHP'Yİ Y-CHP'LİLERDEN KURTARMADIKCA TÜRKİYE 
KURTULAMAZ!.. 
Tanık: Gördüğünü ve bildiğini anlatan kişiye denir. 

Akılsız biri de gördüğünü ve bildiğini olduğu gibi anlatabilir, hain de... 

Tanıklar, analarından emdikleri sütün durumuna bağlı olarak; gerçeği gördükleri gibi 
anlatmayabilirler de... 

Yemin ederek, görmedikleri şeyleri görmüş gibi anlatabilmeyi insanlık halinden saymak 
gerekir! 

Bu nedenle, insanoğlunun yüzyıllar boyunca zeka imbiğinden süzerek getirdiği tanık deliline, 
mahkemeler itibar ederek hüküm kurmazlar. Tanık beyanlarını destekleyen başka kanıtlar 
da aranır. Bu prensip, insanlığın vazgeçilemez bir kazanımıdır ve evrensel değerler arasında 
yer alır... 

“Gizli tanık” ise “Sessiz Devrim” de denilen “AKP karşı devrimi”nin ürettiği bir kepazeliktir... 

Ülkemizde Şemdin Sakık gibi acımasız teröristler ve Özel Yetkili Savcı Zekeriya Öz'ün 
cezaevinde keşfedip piyasaya sürdüğü Osman Yıldırım1 gibi suç makineleri ile ete kemiğe 
bürünmüştür... 

“Yalancı tanık” beyanlarına inandırıcılık kazandırmak için uydurulmuş olan yeni bir kanıt 
türüdür! 

TSK'yı savaşmadan teslim almak için, okyanus ötesinden kurgulanan; “Balyoz” ve 
“Ergenekon” davalarında; kamuoyunu “şiddet” kullanıldığına inandırmak ve bu davaları 
“Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemeleri”nin görev kapsamına almak için, Danıştay Davası'nda 
sanık olarak yargılanan ve müebbet hapse mahkum edilen Osman Yıldırım, kudretli savcı 
Zekeriya Öz tarafından “tanık” olarak ayarlanmıştı!.. 

                                                 
1 Osman Yıldırım http://odatv.com/n.php?n=osmanim-araniyor-2411141200 

http://odatv.com/n.php?n=osmanim-araniyor-2411141200


Osman'ın yalancı tanıklığı, başka kanıtlarla doğrulanamadığı için, bu defa “Gizli Tanık 9” 
olarak dinlenmesi ihtiyacı duyulmuştur!?.. Daha anlaşılır bir ifade ile söylemek 
gerekirse; sanık Osman Yıldırım, tanık olarak verdiği ifadeyi, gizli tanık olarak doğrulayarak, 
önceki ifadesini inanılır kılmıştı!.. 

Hizmetlerinin karşılığında tahliye ve 150 bin dolarlık villa hediye edilen bu zavallı Bulgaristan 
muhaciri, bakalım bundan sonraki askerliğine hangi ülkede devam edecek... 

İşte “Ergenekon” ve “Balyoz” davaları bu kepazelikler üzerinden görülmüştür. 

Önce Gürcistan'a, oradan Ermenistan'a ve daha sonra da Almanya'ya kaçtığı söylenen 
Zekeriya Öz, AKP-Cemaat ortaklığının yarattığı hukukun hem özüdür hem özürü sayılır... 

Bizim bildiğimiz adaletten sanıklar kaçardı, AKP'nin adaletinden savcıları da kaçıyor! 

Çünkü savcılar, hangi suçları işlediklerinin bilincindedir... 

Bu hainleri sahiplenen; bir tek “Fetullahçı Terör Örgütü”dür. Bir de Y-CHP gibi savunucuları 
vardır!.. 

Bir zamanlar altında Recep Tayyip Erdoğan'ın zırhlı arabası ile dolaşan emperyalizmin bu 
sadık uşağı Bursalı Zekeriya, artık sembol olmuş ve bir döneme damgasını vurmuştur... 

Ve bu yalan dünya, her geçen gün kendisi için biraz daha daralmaktadır! 

*** 

Gözden kaçırılmaması gereken bir başka nokta da; ülkemizin dış dengelerinin gözle görülür 
şekilde değişmekte olduğudur. 

Eski patronları tarafından üzeri çizilen BOP'un eski eş başkanı, bugün var gücüyle 
Obama'nın kara gücü ilan ettiği PKK'ya saldırmak zorunda kalmıştır... 

RTE bile TSK saflarına katılmıştır!.. 

Şimdi bir ayağı Rusya'da öteki ise Çin'dedir... 

Denebilir ki, küresel güçlerin Türkiye'deki cephesi boydan boya yarılmaktadır! 

Öyle ki, NATOCU paşaların yerini, Balyoz Davası sanıkları almakta; Türk Ordusu her geçen gün 
biraz daha millileşmektedir... 

Eski “dostu”, “müttefiki” ve “model ortağı” olduğumuz ABD ile bal-yağ değiliz artık. 

Kovboyların reisi; işlenecek kadar vakitlice haber verilmediği için şikâyetçidir; bu nedenle 
PKK'ya haber veremedikleri operasyonların durdurulmasını ve açılımın sürdürülmesini 
istemekteler... 

Kandil'e yapılan bir operasyonun, 10 dakika geç haber verilmiş olması yüzünden ölen 300 
PKK'lıyı, hala içlerine sindiremediler!.. 

Bu yüzden, karşı cephede oluşan güven bunalımı had safhadadır. Örgütten kaçmalar da hız 
kazanmaktadır... 

Böylesine sıcak gelişmeler içerisinde; Y-CHP yönetimi, yönünü iyice şaşırmış ve 
emperyalizmin askeri olmuş eski solcular ve PKK ile, Öcalan posterleri altında “Barış Mitingi” 
düzenleyebilmektedir... 

Y-CHP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile sözde “Barış Bloku” kurup, küresel güçlerin derdine 
derman olma peşindedir... 



Bu şaşkın yönetim, emperyalizme karşı ilk defa savaş kazanan kahraman dedelerimizin 
emaneti CHP'yi, 40 binden fazla kişinin katili Öcalan'ın posterleri altında yürütmeye mecbur 
bırakarak, acaba ne yapmak istemektedir? 

Ne yazık ki, HDP'nin tamamlayamadığı Kobani'yi “Beraber savunduk, beraber inşa 
edeceğiz” eylemini de CHP Gençlik Kolları yürütmektedir!.. 

Acı ama gerçektir; Kürtlerin Suriye'deki kantonu Kobani'yi ilk tanıyan, Dersimli Kemal'in Y-
CHP'sidir... 

AKP ile koalisyon kurmak için 14 ilke belirleyip, “geçmişi unutalım, geleceği bakalım” 
ilkesizliğine kadar gelen Y-CHP'de, esaslı bir hesaplaşma yapılmadan; başka bir söyleyişle, Y-
CHP'nin yönetimi CHP'lilere teslim edilmeden, ülkemizin aydınlık günlere çıkartılması kolay 
olmayacaktır!.. 

AKP'nin yıllardır sömürdüğü “Açılım” bile, HDP'nin rolünü üstlenen Y-CHP'nin kucağına 
bırakılmıştır... 

Kılıçdaroğlu ve ekibi, AKP'ye ortak olabilmek için 13 yıl boyunca kullandıkları; “yolsuzluk ve 
hırsızlık” gibi malzemeleri unutmaya hazırdır. 

Temel tezlerini inkar etmekten farksız olan bu zavallılık, aynı zamanda 13 yıllık AKP 
icraatlarını meşrulaştırmak anlamına gelmektedir!.. 

Nasıl bir hainliktir akıl sır ermez; Y-CHP yönetimi, Erdoğan'ın Rize'de; “Fiili durumun yeni 
bir anayasa ile hukukileşmesi” olarak ifade ettiği ve “Artık ülkede sembolik değil fiili olarak 
güçlü bir Cumhurbaşkanı vardır” sözleri ile pekiştirdiği, “Sessiz Devrim”i, başını kuma 
sokmuş deve koşu gibi yapılmamış gösterme gayreti içerisindedir!.. 

Sırası gelmişken belirtelim ki, küresel güçlerin Türk Ordu'suna kurduğu hain tuzaktan, baş 
düşman kabul ettikleri Kemalistlerin partisi CHP'yi bağışık tutmaları kadar gülünç ve 
ahmakça bir düşünce olamaz... 

Bu nedenle, erken seçime hazırlanmadan önce, yapılacak ilk ve acil iş: “6 Ok”la ve “Atatürk 
İlkeleri” ile uzaktan yakından ilgisi kalmayan CHP'yi, Y-CHP'lilerden kurtarmak olmalıdır... 

Zira CHP bu işgalden kurtarılmadan, Türkiye kurtarılamayacaktır! 

 

 



 
 

MHP KOLTUK DEĞNEĞİ Mİ PASPAS MI?.. 
AKP iktidarını kaybetmemek için sürekli iktidara getirilme nedenini sömürmektedir. 

İşine geldiğinde “Açılım” yanlısıdır, gelmediğinde; müzakereyi bırakıp, mücadele seçeneğini 
öne çıkartmaktadır... 

Sürekli aldatılarak yönetilen Türk halkı, iktidarın “aldatıldık” savunmasına hala itibar 
etmektedir. 

R.T. Erdoğan, hiçbir kanıt göstermeden ve ne şekilde aldatıldığını açıklama zahmetine bile 
girmeden bir sabah vakti; Suriye Devlet Başkanı, aynı zamanda eski “kankası” Beşar Esat'ın, 
kendisini aldattığını söyleyerek düşman ilan edebilmiştir. 

Erdoğan'ın yakın çevresini hedef alan, 17/25 Aralık soruşturmalarından sonra, “Ne istediler 
de vermedik” dediği hükümet ortağı Cemaat'in de kendilerini aldattığını açıklamıştır. 

Cemaat, TSK'ya kumpas kurmakla, Devlet'in gizli bilgilerini düşmana satmakla ve casusluk 
yapmakla suçlanıp, hain ilan edilmiştir... 

En son da “Açılım” ve “Çözüm Süresi” yalanlarıyla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da yaşayan 
Kürtlerin oylarını paylaştığı 13 yıllık ortağı PKK'nın kendilerini aldattığını ileri 
sürüp, müzakere sürecine son noktayı koymuştur... 

Türk halkı, AKP'nin “Aldatıldık” savunmasına hala değer veriyor... 

Bu nedenle, çoğunluğun AKP hükümeti hakkındaki kanaati; “yapılması gerekeni yapıyor” 
şeklinde oluşmaktadır... 

AKP erken seçimi kafasına koydu ve bu defa milliyetçi oylara gözünü dikti. 

Hakim düşünce; operasyonların erken seçime hazırlık için başlatıldığı yönündedir... 

Doğruluk payı yüksek olan bu tespitten sonra, Y-CHP gibi Y-MHP'nin de AKP ile baştan beri 
gizli bir ortaklık içerisinde olduğu iddialarına geçelim: 

AKP'ye göre, Cemaat kendilerini aldatmasaydı, açılım işine de hiç bulaşmayacaklardı... 



Durup dururken “Açılım” gündeme getirilmeseydi; zaten 2000'li yılların başında bitmiş olan 
terör canlanamaz, buna bağlı olarak şehit cenazeleri gelmez ve analar da ağlamazdı. Bunun 
sonucu olarak da PKK, Meclis'te 80 milletvekili ile temsil edilecek kadar güçlenemez; Doğu ve 
Güneydoğu Anadolu'da “paralel devlet” kuramazdı!.. 

AKP, bu çerçevede oluşturduğu propaganda malzemeleri ile erken seçime gitme ve tek başına 
yeniden iktidara gelme hesapları içerisindedir... 

CHP'nin neredeyse sabit hale gelen yüzde 25 civarındaki oyundan, kıymık koparamayacağına 
göre; gözünü 13 yıllık proje ortakları; MHP ile HDP'nin oylarına diktiğinden kuşku 
duyulmamalıdır... 

Kabul etmek gerekir ki, küresel güçlerin desteği ile iktidara gelen Erdoğan'ın, kullanım süresi 
bitmiş, üzeri çizilmiştir. Emperyalistler, yollarına yeni aktörlerle devam etmek 
istemektedirler... 

Bu yüzden, bugün en zor durumda olan parti, 13 yıl AKP'ye koltuk değnekliği yapan MHP'dir... 

AKP, MHP'nin desteği sayesinde karşıdevrimi tamamlamış ve devletin bütün kurumlarını ele 
geçirebilmiştir. Devleti ele geçirmede en önemli rolü; hiç kuşku yok ki, ABD kontrolündeki 
Cemaat üstlenmişti. Ele geçirme sırası gelen kurumları, önce itibarsızlaştırmışlar, daha sonra 
da ilgili yasalarını değiştirerek ele geçirmeyi kolaylaştırmışlardır. 

Bütün bu yasaların çıkartılmasında ihtiyaç duyulan desteği MHP hiç bir zaman 
esirgememiştir! 

Gerçekte yapılmakta olan bir karşıdevrimdi! 

ABD'nin Türkiye'de karşıdevrim yapılsın diye derdi yoktu ve olamazdı da. Onlar bu 
operasyonlar ile TSK içerisindeki “ulusalcı subayları tasfiye” etmek istiyorlardı. Böylece 
Türk Ordusu'nu Ortadoğu'da; kendi askerleri gibi kullanabileceklerdi... 

Erdoğan'a BOP'nin Eş Başkanlığı görevi de bu nedenle verilmiştir. 

Erdoğan'nın bir gecede Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat'ı, düşman ilan edip, “Eset”e 
çevirmesi, eş başkanlık görevinin bir sonucuydu. “Ilımlı İslam Projesi” ve “Medeniyetler 
İttifakı” gibi projelerin tümü, İslam ülkelerini yozlaştırılmış bir din üzerinden yönetmek için 
geliştirilmiştir. 

Bugün CIA'nın kontrolünde olduğuna en ufak bir kuşku duyulmayan Fetullah Gülen, bu 
görevi gönüllü olarak üstlenmiş bir “din adamı”dır!.. 

“Hoca Efendi” unvanı verilen Gülen, ABD'nin dünyadaki “tek otorite” olduğu fikrine 
Müslüman toplulukları ikna etme görevini yerine getirmede en ufak bir tereddüt 
göstermemiştir... 

AKP ve Cemaat, Türkiye'deki karşıdevrimin en önemli aktörleri olarak görev üstlenmişken; 
duyarlı kesimlerin direncini kırmak için “Yeni CHP”ye, milliyetçi çizgide yeni parti 
arayışlarının önünü kesmek için de “Yeni MHP”'ye görev verilmiştir. 

Kılıçdaroğlu ve Bahçeli bu görevlendirmeleri ne yazık ki kabul etmişlerdir!.. 

Kaset operasyonları ile yönetimleri değiştirilen bu iki muhalefet partisi, karşıdevrimin 
başarıya ulaşması için üzerlerine düşen görevleri yapmışlardır. 

Bu konudaki sorumluluklarını tarih kaydedecektir... 

Karşıdevrim sırasında kullanımına verilen Emniyet ve Yargıyı, bir süre sonra ortağı 
AKP'yi tasfiye etmek amacıyla kullanan Cemaat, beklenmedik bir sürprizle karşılaşmıştır. 



Halk Erdoğan'ı sahiplenmiştir. Ortaya çıkan kaostan en iyi şekilde yararlanmayı becerebilen 
Erdoğan'ın kucağına; bir anda “antiemperyalist” tavır takınma ve “yurtseverlik” söylemi 
can simidi gibi düşmüştür. Bu şekilde, yeniden halkın gönlünü kazanıp, iki kişiden birinin 
oyunu almayı başarmıştır... 

*** 

Karşıdevrim en büyük tahribatını “Kuvvetler Ayrılığı İlkesi” üzerinde vermiştir. 

Yasama erkini elinde bulunduran AKP, pısırık ve işbirlikçi muhalefet sayesinde, kısa sürede 
Yargı erkini de yürütmenin etkisi altına almayı başarmıştır... 

“Bağımsız ve tarafsız” davranamayan yüksek Yargı; hükümetin demokrasiye ve evrensel 
değerlere aykırı düzenlemelerini iptal edememiş ve yürürlüğe girmesini engelleyememiştir... 
Böylece karşıdevrim kendi hukukunu yaratma olanağını da yakalamıştır! 

Muhalefet daha baştan “ayarlanmış” ve basın ele geçirilmiş olduğu için, doğal olarak halk da 
olup bitene hala uyanamamıştır... 

Halkı afyonlama işinde; Kılıçdaroğlu'nun “Şeriat tehlikesi görmüyorum” ve “Yargıda 
Cemaat yapılanması vardır diyemem” çerçevesinde oluşturulan söylemleri, son derece 
etkili olmuştur. 

Bu süreçte; AKP'nin asıl işbirlikçisi hiç kuşku yok ki, Bahçeli'nin MHP'sidir... 

Çünkü MHP, antidemokratik yasaların çıkmasında hükümetin ihtiyaç duyduğu desteği her 
zaman vermiştir. 

Bu antidemokratik yasaları gözü kapalı onaylayan ve zaten daha sonraki uygulamaları ile 
“Çankaya Noteri” diye anılan Abdullah Gül'ün, Cumhurbaşkanlığına seçilmesinde de; en 
anlamlı desteği yine MHP vermiştir... 

MHP, 367 oyu bulamayan AKP'ye adeta Cumhurbaşkanlığını hediye etmişti... 

Türk Yargı organlarında ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kesin çözüme 
kavuşturulmuş olan “türban sorunu”nunda da Y-CHP'den önce sahaya inen Y-MHP 
olmuştur... 

Demokratik Cumhuriyetin olmazsa olmazı “laiklik ilkesi”nin; yasal düzenlemeler ile adım 
adım ortadan kaldırılmasına, Y-CHP gibi Y-MHP de tereddütsüz destek olmuştur... 

Aynı şekilde “eğitim ve öğretim birliği”ni bozan, “dinci eğitim”i meşru hale 
getiren 4+4+4'ün yasalaşmasında da muhalefet görevi yerine getirilmemiştir... 

Bahçeli, 7 Haziran seçimlerinden hemen sonra; koalisyon için kırmızı çizgisini ortaya 
koymadan, HDP'nin nasıl bir tavır takınacağını beklemeden, akıllara ziyan bir acelecilikle ve 
kesin bir dille; HDP ile hükümet kurmayacağını açıklayarak; halkın 
iktidardan düşürdüğü AKP'yi iktidardan düşürmemek için mevzilenmiştir!.. 

Çünkü MHP'nin bu tutumu yüzünden, içerisinde AKP bulunmadan bir hükümet kurmak 
olanaksızdı... 

Bu noktada, halkın AKP'den kurtulamamasının yegane sorumlusu Devlet Bahçeli'dir... 

İktidardan düşme korkusu ile dağılma sürecine girecek olan AKP, MHP'nin bu hayat üpücüğü 
ile yeniden toparlanmaya başlamıştır... 

Halbuki milletvekili çoğunluğunu teşkil eden muhalefet, AKP'yi siyaset sahnesinden 
indirebilir ve tarihin tozlu raflarındaki yerine gönderebilirdi... 



Sadece 17 ve 25 Aralık yolsuzluk soruşturmalarını başlatmak ve seçim barajını kaldırıp, seçim 
mevzuatını adaletli hale getirmek suretiyle bile, bu sonuç elde edilebilirdi... 

Muhalefetteki üç partinin de böyle bir sonucu istemediği anlaşılmıştır. Çünkü Y-CHP ile Y-
MHP, AKP'nin suç ortağı, HDP ise açılım ortağıdır... 

Yalnız olan ve çaresiz bırakılan Türk halkıdır... 

MHP, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “çatı adayı” olarak öne sürdüğü Ekmeleddin 
İhsanoğlu'nu Meclis başkanlığı seçiminde de aday göstermiş, fakat sahiplenmeyerek yine 
ortada bırakmıştır. 

Çocukça bir hamle ile Meclis Başkanlığını da AKP'ye hediye etmiştir!... 

CHP'yi Meclis Başkanı adayı göstermeme konusunda ikna etme çabası içerisine dahi girilmeye 
tenezzül etmemiştir... 

Kim ne derse desin, Bahçeli yönetimindeki Y-MHP, baştan beri AKP'nin “ülkü ocakları” gibi 
hareket etmektedir. Bu nedenle yapılan “koltuk değneği” yakıştırması son derece haklı ve 
yerindedir... 

Denebilir ki, terörün bugün geldiği noktaya tırmanmasında baş sorumlu AKP ise, ikinci 
sıradaki sorumlu AKP'nin gizli ortağı gibi hareket eden Y-MHP'dir.. 

Y-CHP'yi sorumlular arasında saymaya gerek yoktur. Çünkü Y-CHP'ye dönüştürülen CHP, 
AKP'nin doğrudan açılımın ortağıdır!.. 

Baykal'ın kaset operasyonu ile yönetimden uzaklaştırılmasından sonra, getirilen SOROS'CU 
ekibin baş görevi: Ulusalcıları tasfiye ederek, CHP'yi HDP'ye dönüştürmekti. Bunda da başarılı 
olunmuştur!.. 

Sırası gelmişken şu kadarını söylemeden geçmeyelim: CHP içerisine yerleştirilen liberal 
görüşlü işbirlikçilerin tamamı, BOP'un başarısı için çaba gösteren küresel güçlerin 
elemanlarıdır... 

Bu saptamalardan sonra, Bahçeli'nin “yalılarında viski yudumlayarak HDP'yi destekleyen 
şerefsizler” çıkışını; hiçbir şekilde ciddiye almamak gerekir. Hedef saptırmak ve kendi 
durumunun tartışılmasını ötelemek için yapılmış bir hamle olduğu son derece açıktır... 

HDP'yi destekleyenleri suçlayabilecek en son kişi Bahçeli'dir... 

PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP'yi, büyütüp bu hale getiren, Türkiye Cumhuriyeti Devletini 
terör örgütü ile masaya oturtan, 2000'li yılların başında bitmiş olan terörü yeniden hortlatan 
ve “Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan” AKP'ye, koltuk değnekliği yapan Bahçeli'nin, 
kendi durumunu gözden geçirmeden, “şerefsiz” sözcüğünü kullanmaya hakkı yoktur!.. 

Devlet Bahçeli, Alpaslan Türkeş'in MHP'sini Erdoğan'ın ayakları altına paspas olarak atan bir 
lider olarak tarihe geçecektir... 

“Şeref” konusunda ise fazla bir şey söylemeye gerek yok. Günü geldiğinde; kimin ne kadar 
şerefi olduğunu MHP'nin “milliyetçi” seçmeni takdir edecektir... 



 
  

KİMİNLE SAVAŞTIĞIMIZI BİLELİM!.. 
PKK, 11 Temmuz'da “çatışmasızlık bitti” diyerek, askerlerimize saldırdı!.. 

Bu tarihi unutmayalım... 

Sonra, Suruç'taki canlı bomba eylemi yapıldı. Ardından Türkiye IŞİD'e operasyon başlattı. PYD 
mevzileri de vuruldu!.. 

PKK ise, misilleme olarak uykudaki polislerimize suikast yaptı. İki şehit verdik... 

Küresel güçlerin amacı Türkiye'yi karıştırmak ve savaşmadan teslim almaktı. Karıştırdılar da... 

PKK'ya operasyonlar başlamadan önce: 

-Diyarbakır'daki HDP mitinginde bombanın patlamasından sonra, halka soğukkanlılık 
tavsiye eden HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Suruç olayından sonra: ”Artık 
halkımız kendi güvenliğini almak zorunda” diyerek, silahlanma önerdi!.. 

Suruç'tan 4 gün önce, KCK Yöneticisi Cemil Bayık:” Silahlanın, yer altı sistemi kurun, tüneller 
kazın” diye emir vermişti!.. 

-HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ise: ”Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye 
dayıyoruz” diyerek tehdit etti... 

Hakkâri Milletvekili Abdullah Zeydan: ”PKK'nın öyle bir gücü var ki, sizi tükürüğü ile boğar” 
dedi... 

Bir tek Türk halkının sırtını dayayacağı yeri gösteren yok!.. 

Operasyon başladıktan sonra: 

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Alistair Baskey, PKK'ya “Türkiye hükümetiyle 
diyaloğa girme” çağrısı yaptı... PKK'nın Türkiye ile bir cephe daha açmasını akıllıca 
bulmayan yetkili, PKK'ya yönelik operasyonlarda; Türkiye'den “makul” olmasını 
beklediklerini söyledi... 



ABD'li yetkililer tek hedeflerini, IŞİD'in elinde tuttuğu son sınır hattından 
sökülmesi olarak açıkladılar... 

Suriye'ye “demokrasi getirmek” için Esat'ı devirme, insan hak ve özgürlükleri getirme vb. gibi 
masalları anlatma işini ise bizim ahmaklara bıraktılar... 

Onların tek hedefi: Türkiye'nin son sınır hattının ele geçirilmesidir... 

İngiliz gazetesi Finansial Times'e göre, olağanüstü NATO toplantısında; Türkiye'den PKK'ya 
yönelik operasyonları “kısıtlaması” ve “orantılı karşılık” vermesinin istendiği yazıldı.. 

Bizlerin silahsız gösteri ve yürüyüşlere müdahale eden polisten sürekli istediğimiz “orantılı 
güç kullanma” gibi bir şey yani... PKK ne yaparsa, siz de o kadar karşılık verin diyorlar. Çünkü 
PKK onlara daha çok lazım, bitirilsin istemiyorlar... 

Yoruma ihtiyaç duyulacak bir tek sözcük kullanmadılar!.. Her şey son derece açık... 

*** 

4 Mart 2006'da Büyük Ortadoğu Projesi Eş Başkanı olduğunu açıklayan Erdoğan, iki günlük 
resmi Çin ziyaretinde; “Çin ile ilişkilerimize stratejik1 açıdan bakıyoruz” dedi... 

Bu cümle ile verilen mesaj çok önemlidir!... 

Bana biraz, Erdoğan NATO'ya parmak sallıyor gibi geldi!.. 

Çin ile ilişkilere “stratejik” bakmak, Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ)2 göz 
kırpmak anlamına da gelir... 

                                                 
1 Strateji: Eskilerin sevkülceyş dediği strateji sözcüğünün anlamı: Bir ulusun veya uluslar topluluğunun, barış ve 
savaşta benimsenen politikalara destek vermek amacıyla politik, ekonomik, psikolojik ve askeri güçleri bir arada 
kullanma bilimi ve sanatıdır... 
Bir milletin savunmasında askeri, siyasi, ekonomik ve manevi güçleri bir arada kullanma ve düzenleme sanatıdır. 
Eski Yunancada strategos kökünden gelen ve "Generalin Sanatı" anlamına kullanılan strateji sözcüğünün çeşitli 
zamanlarda değişik tanımları yapılmıştır: Clawewitc'e göre, "Harbi kazanmak için muharebeleri kullanma 
sanatıdır", Moltke, "Bir çare bulma, en zor şartlar altında icraatta bulunma sanatıdır" demiştir. Baufre ise, 
"Anlaşmazlıkların halli için kuvvete başvuran iki hasmın diyalektiğidir" diye tarif etmiştir... 
Askeri strateji, silahlı kuvvetlerin ya da bu kuvvetlerin bünyesindeki kurumların stratejik amaçlarına ulaşmak 
için izledikleri yoldur. 
2 Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ):26 Nisan 1996'da Şanghay'da toplanan beş ülkenin Sınır Bölgelerinde Askeri 
Güvenin Derinleştirilmesi Anlaşması'nın imzalanmasıyla Şanghay Beşlisi (Rusya, Çin, Kazakistan, Tacikistan, 
Kırgızıstan) kurulmuş oldu... Özbekistan'ın katılımı ile üye sayısı altıya ulaştı ve 2001 yılında ŞİÖ'nün kuruluşu 
ile sonuçlandı. 
Dünya petrol üretim ve kullanım pazarının yarısından fazlasını elinde bulunduran ve Hindistan, İran, Moğolistan 
ve Pakistan'ın gözlemci olarak bulunduğu örgüt, ABD'ye karşı etkili bir kutup oluşturmaktadır. Dönemin Rusya 
Devlet Başkanı Putin, örgütün Ağustos 2007'deki Bişkek zirvesinde; “Tek kutuplu dünya kabul edilemez” diyerek 
birliğin misyonunu ifade etmiştir. 
Çıkış noktasına baktığımızda; üye ülkelerin sınır bölgelerinde askeri güvenliği sağlamak gibi görünse de, birincil 
amacın “Batı”ya karşı alternatif ve etkili blok oluşturmak, ikincil amacın ise dünya nüfusunun 1/4'ünün yaşadığı 
coğrafyada; en büyük güvenlik tehditleri olarak deklare ettikleri terör, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele adı 
atında, bu coğrafyada yaşayan halk ve uygarlıkları dizginlemektir. 
ABD karşıtı ilk ciddi adım, 2005'te atılmıştır. ŞİÖ zirve toplantısında, ABD'ye Orta Asya'daki askeri varlığına son 
verme çağrısı yapılmıştır. Bunun üzerine, Özbekistan'daki ABD askerleri ülkeyi terk etmişlerdir. 
Ağustos 2007'de ŞİÖ'ne üye altı ülke, Rusya'nın Ural Dağları'nda “Barış Misyonu 2007” adıyla ortak bir askeri 
tatbikat gerçekleştirdi. 
Türkiye 2012'de örgüte “diyalog ortağı” olarak katıldı. Katılım sonrası kararı değerlendiren Çin'deki 
akademisyenler ve Rus analistler, bu kararın hem ŞİÖ hem de Türkiye açısından bir devrim niteliğinde olduğunu 
belirttiler. 
Ekonominin hızla büyümesi Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) petrole olan bağımlılığını artırmış; 1993 itibariyle 
Çin'i petrol ithal eden ülke konumuna getirmiştir. Basra Körfezi bölgesine bağımlılığı azaltmak amacıyla 



Çin'i üst üste 3 kez ziyaret eden Erdoğan, Çin'in toprak bütünlüğü ve egemenliğini 
desteklediği mesajını verdi... 

Az iş değildir; “Doğu Türkistan İslami Hareketi”ni de terör örgütü olarak kabul etti... 

Çin tarafı ise, Türkiye'nin IŞİD ve PKK'ya karşı mücadelesini desteklediğini ifade etti... 

Yakın geçmişte “Yüksek İrtifa Gelişmiş Hava ve Füze Savunma Sistemi” ihalesinde en uygun 
fiyatı Çin'in vermesi, Türkiye-Çin ilişkilerinden ABD ve NATO'nun duyduğu rahatsızlık, buna 
rağmen Türkiye'nin Çin ile görüşmeyi sürdürmesi,3 birlikte değerlendirildiğinde; örgütün 
“diyalog ortağı” olan Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanının ağzından çıkan bu bir 
cümlelik mesajında; “strateji” sözcüğünün kullanılması, akıllara bu olasılığı getirmektedir... 

Bana göre Türkiye'nin tercihi son derece doğru ve isabetlidir... 

*** 

Devletlerarası ilişkiler çok yönlü ve karmaşıktır. Bu ilişkileri kısa süre içerisinde kestirip 
atmak öyle kolay olamaz elbette... 

Nitekim Türkiye bir taraftan ŞİÖ'ne yaklaşırken, diğer taraftan ABD ile “İncirlik 
Mutabakatı”nı imzalamak zorunda kalmıştır! 

İlginçtir; bu mutabakatla PKK'nın Suriye kolu PYD, terör örgütü kabul edilmemiştir!.. 

PKK'nın gövdesi terör örgütüdür ama kolu değildir!?.. 

Pentagon sözcüsü Jeff Davis: “PKK ayrıdır YPG ayrı” demiş... 

Pentagon'un bu açıklamasından hemen sonra, YPG sözcüsü Redur Xelil: “PKK ile örgütsel 
bağlantımız yok” dedi... 

Ardından, ABD Dışişleri Sözcüsü John Kirby: “İncirlik sayesinde YPG'ye daha aktif destek 
vereceğiz” dedi... 

Beyaz Saray Sözcüsü Eric Shultz ise: “Gerilimin düşmesi ve barış sürecine geri 
dönüş çağrısı yapıyoruz” dedi... 

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark Toner'ın: ”IŞİD'e karşı savaşan grupların tamamına 
ABD tarafından destek verilir” şeklindeki açıklamasından sonra; “İncirlik mutabakatı 
ile YPG'ye aktif desteklerini artıracaklarını” söyledi... 

Shultz, “PKK'nın saldırılarını kınıyoruz, PKK bir terör organizasyonudur, Türkiye'nin 
savunma hakkına destek veriyoruz” diyerek, PKK'nın vurulmasına itiraz etmedi... 

New York Times'ta çıkan bir açıklamada; ABD'li bir yetkili, “Türkiye, YPG'ye saldırmayacağı 
konusunda güvence verdi” dedi... 

İngiliz The Economist gazetesinde ise: ”Türkiye bölgedeki kaosu artırıyor” yorumu yapıldı... 

Bu gazetede yayınlanan makalede; PKK'yı vurarak, olası bir erken seçimde HDP'ye kayan 
oyları geri alarak, Anayasayı da değiştirecek şekilde, AKP'yi tek başına iktidara getirmek için 
açılımın sonuçlandırıldığı savunuluyor... 

Türkiye'deki Erdoğan karşıtlarının hemen hemen tümü, bu görüşte birleşti!.. 

                                                                                                                                                                  
arayışlara giren CHC, özellikle Rusya ve Kazakistan ile petrol boru hattı konusunda bir dizi anlaşmaya imza 
atmıştır. 
3 http://www.pau.edu.tr/zyilmaz/tr/sayfa/kritik-gelismeler-ulkemizin-basini-fuze-gibi-dordurdu-artik-zamani-
geldi 

http://www.pau.edu.tr/zyilmaz/tr/sayfa/kritik-gelismeler-ulkemizin-basini-fuze-gibi-dordurdu-artik-zamani-geldi
http://www.pau.edu.tr/zyilmaz/tr/sayfa/kritik-gelismeler-ulkemizin-basini-fuze-gibi-dordurdu-artik-zamani-geldi


Bizimkiler, Türkiye'nin başarısından Erdoğan da yararlanacak korkusu ile neredeyse başarısızlığı 
savunacak noktaya geldiler. Akıl ve mantıkla açıklanamayacak şekilde kendilerini kaybettiler!.. 

Gelişmeler bu yönde ilerleyince Davutoğlu da, “PYD'nin Suriye'deki kazanımlarından rahatsız 
olmadığımızı” açıklamak zorunda bırakıldı... 

PYD kazanımlarının; Türkmen, Arap ve Yezidilerden boşaltılan alanlara, Kürtlerin yerleştirilerek 
“demografik yapı”nın Kürtler lehine değiştirilmesi ve PYD'nin kurduğu “kanton”lar olduğu, tartışma 
konusu bile değildir!.. 

Bu kadarı yeterli görülmemiş ki, Başbakanlık Basın Müşaviri Osman Sert'e: “Suriyeli Kürtlerle 
savaşmıyoruz” açıklaması yaptırılmıştır!.. 

Sanki ABD'nin, Ortadoğu'da kendi askeri yerine, Kürtleri bir süre daha kullanabilmesi için 
hükümetimizi böyle bir açıklama yapmaya zorlamışlar ve mecbur bırakmışlar gibi... 

Yoksa, PKK'yı bombala ama sakın koluna bir şey yapma isteği izah edilebilir mi?.. 

Tam da bu noktada; Kürtlerin bağımsız bir devlet kurmaktan ziyade, bağımsız düşünme yeteneğini 
geliştirmeye ihtiyaçları vardır denebilir... 

HDP'nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ın sırtını yasladığı; YPJ, YPG ve HDP'ye, ABD destek 
verdiğine göre, son tahlilde Figen'in dayandığı güç ABD'dir... 

Obama'nın “kara gücümüzdür” dediği PKK/PYD'nin görevi bellidir!.. 

ABD'nin IŞİD'e karşı Ayn El Arap'ta (Kobani) çatışan PYD'ye havadan attığı 24 ton silah ve 
mühimmatın bir kısmı, hava kuvvetlerimizin 7. operasyonunda, 5 ayrı gizli depoda vurularak imha 
edildi... 

Çok açık ve net olarak ortaya çıktı ki, bugün savaştığımız güç; Kürt halkının değil ABD'nin kurup 
desteklediği terör örgütü PKK ve türevleridir... Tıpkı El-Kaide gibi... 

ABD'nin içerimizdeki en tehlikeli müttefiki ise, ne yazık ki, “Silahlı mücadele ile bu iş çözülmez” 
diyerek; hala utanmadan, sıkılmadan “terörle müzakere”yi savunan Kılıçdaroğlu'nun Y-CHP'sidir! 

2000'li yılların başında, silahlı mücadele ile terörün nasıl bitirildiğini unutturmak için 
yapılmadık şaklabanlık kalmadı... 

Aynı şekilde “Fetullahçı Terör Örgütü” (FTÖ) de ABD'nin himayesinde palazlanmıştır. 

Bu örgütün mensupları, “ajanlık yapmak” ve “milli orduya kumpas kurmak” suçlamaları ile 
yargılanmaktadırlar. En gözü karasa vunucuları Y-CHP'nin milletvekilleridir... 

Böylece Türkiye'de; biri ABD-AB (NATO) çıkarlarını savunmak için verilecek her görevi  yapmaya 
amade işbirlikçiler, diğeri Türkiye tarafında kalan ama sırtını dayayacak bir yeri de bulunmayanlar 
olmak üzere, saflar belirgin hale gelmiştir... 

Türk halkı, bu ahval ve şerait içerisinde bir çıkış yolu ararken; son 12 gün içinde 17 evladını daha 
teröre kurban vermiştir. Kalleşçe şehit edilen bu yiğitlerimizin4 kanı, Türk Ordusu'na adeta “teslim ol” 
çağrısı yapan, bu ABD-AB işbirlikçisi hainlerin eline bulaşmıştır!.. 

                                                 
4 20 Temmuz'da; Uzm. Onbaşı Müsellim Ünal, 22 Temmuz'da; Polis Memurları Okan Acar ve Feyyaz Yumuşak, 23 
Temmuz'da; Astsubay Yalçın Nane, Polis Memuru Tansu Aydın, 25 Temmuz'da; Başçavuş İsmail Yavuz, Uzman 
çavuş Mehmet Koçak, 26 Temmuz'da; Polis Memuru M. Fatih Sivri, 27 Temmuz'da; Binbaşı Arslan Kulaksız, 28 
Temmuz'da; Uzman çavuş Ziya Sarpkaya, 29 Temmuz'da; Polis Memuru Mehmet Uyar, 30 Temmuz'da; Üsteğmen 
İbrahim Tanrıverdi, Onbaşı Hamza Yıldırım ve Er Ömer Kaan Kandemir, 31 Temmuz'da; Polis Memuru İsa İpek, 
Polis Memuru Serdar Kazar ve1 Ağustos 2015'te J. Uzm. Çavuş Ali Gökçeşehit edilmişlerdir. 



 
 

HABU DA SANA SON BİR DERS OLSUN!.. 
Bu yaz tatilinde atımı yükseklere sürmeye karar verdim. 

Yolculuğa ise kötü bir haberle başladım: Tarih 20 Temmuz 2015 Pazartesi. Canlı bomba 
Adıyamanlı Şeyh Abdurrahman Alagöz, Urfa'nın Suruç ilçesinde, kesin sonucu açıkladı... 

Basın açıklaması sırasında; tekbir makamında; 3 kez, aynı sloganı attı ve fitili ateşledi… 

Kendi ile birlikte; 32 gencin vücudu parçalara ayrılıp, havada uçuştu… 

Bu nasıl bir inançtır, bu nasıl bir insandır, anlamak mümkün değil!.. 

Birkaç saat içerisinde; başta gençleri bu hüzünlü ölüme sürükleyenler olmak üzere, 
tek sermayeleri; insan cesedi üzerinden siyaset yapmak olanlar; sahalara indiler... Bu trajik 
olay, acımasızca sömürülmeye başlandı... 

İnsanoğlu hakikatten ilginçtir; yaşama dair bir sözü ve iddiası bulunmayan canlı bomba Şeyh 
Abdurrahman, attığı slogan ile kendinden önceki canlı bombalara öykündüğünü de itiraf 
etti…1  

*** 

Yol düzgün fakat yolculuğum kötü geçiyor; yolu görmeden gidiyorum diyebilirim... Radyolar 
ha bire, Suruç katliamında ölen gençlerin, cenaze törenlerini haber veriyor... 

                                                 
1 Canlı Bomba Şeyh Abdurrahman Alagöz, patlamadan önce: 3 kez “Arin’den Sibel’e Yürüyoruz Zafere” sloganını 
attırdı... 
Arin dedikleri Arin Mirkan’dır. Sibel ise Sibel Bulut... Afrinli Arin, Ekim 2004’te Kobani’de IŞİD’e karşı savaşırken; 
canlı bomba eylemi yaparak ölmüştü. 
http://www.evrensel.net/haber/93395/arnin-fedailigi-ypgnin-direnis-tutumudur 
Sibel ise, Marksist Leninist Komünist Partisi (MLKP) militanıdır, o da Kobani’de IŞİD’e karşı savaşırken 
öldürüldü. Sibel ile ilgili MLKP Rojava açıklaması şöyleydi: “Onur ve Özgürlük Savaşında Ölümsüzleşenlerin 
Bayrağı Kobane’de dalgalanıyor. Sibel Bulut Yoldaş ölümsüzdür.” 
http://www.evrensel.net/haber/99772/mlkpli-sibel-bulut-koban-de-yasamini-yitirdi 

http://www.evrensel.net/haber/93395/arnin-fedailigi-ypgnin-direnis-tutumudur
http://www.evrensel.net/haber/99772/mlkpli-sibel-bulut-koban-de-yasamini-yitirdi


Ordu’dan geçerken, Otogar’dan hemen sonra, görünmez bir el direksiyonu sağa kırdı. İtiraz 
edemedim: Eskipazar, Uzunisa, Fındıklı tabelaları önümden hızla geçti gittiler... Derken; 
Gürgentepe, Gölköy, Güzelyayla, Mahmudiye... 

Mesudiye'de durdum. Gördüğüm ilk çocuğa Ilışar Mahallesi’ni ve mezarlığı sordum. Hava 
buğulu, toprak yakıyordu... 

Ailesinin isteği üzerine, gece yarısı toprağa verilen Aydan Ezgi Şalcı'nın mezarı başında 
öylece dikildim. Onun için adını kalın puntolarla yazmak ve Fatiha okumaktan başka 
yapabileceğim bir şey yoktu... 

Şehit olduysa, zaten Fatiha'ya da ihtiyacı olmaz diye mırıldandım, geri döndüm... 

Yolda Aydan'ın ailesinin durumunu düşündüm. Bir hiç uğruna ölen genç kızlarının 
mürüvvetini bile göremediler. Üstelik, sanki utanılacak bir şey yapmış, bir ayıbı varmış gibi, 
çocuklarını gece yarısı toprağa verdiler... 

Belli ki, “Ateş düştüğü yeri yakar” sözü bu gibi durumlar için söylenmişti... 

Tabelalar önümden akıp akıp gidiyordu... 

*** 

Of İlçesi yolumun üzerindedir. 

Koray’ın mezarını da ziyaret etsem iyi olur, hemşerimdir. Koray Çapoğlu da aynı gün toprağa 
verilmişti... 

O da Aydan ile aynı kaderi paylaştı; sanki toprağa verilmemişte de aile 
mezarlığına gizlenmişti… 

Düğün yapamadığı gibi, cenazesine en yakın arkadaşlarının katılmasına da izin vermediler!.. 

Bu kararı el yordamı ile alan ailesi, yerden göğe kadar haklıdır... 

Kısa yaşamında gençliğimi gördüğüm Koray'la, uzun uzun konuşmaya karar verdim: 

Ne de olsa mahremim sayılırdı... Solaklı Vadisi'nin parmakla sayılacak kadar az olan 
solcularından biriydi. 

Eee! Benim de o kadarına hakkım var zaten; ne de olsa eski toprağım, Koray gibilerin abisi 
sayılırım... 

Başlıyorum: 

-Ulan oğlum! 

-Sosyalist düşünceyi benimsemiş olmana bir şey diyemem. Bu düşünceyi benimseyen herkes, 
başımın tacıdır. Bu yönünle, gözümde giderek büyüyorsun… Ölme nedenini ise, bir türlü içime 
sindiremedim, sindiremeyeceğim... 

-Bu yüzden, kendi başıma iken bile “Koray'ın anısı önünde saygıyla eğiliyorum” 
diyemiyorum... 

-Çünkü öldürülmenizde çok ciddi şüphelerim var. Zaten onları konuşmak için burada değil 
miyim! Yoksa mezarlıkta işim ne! Denizin kıyısında otururdum... 

*** 



-Sosyalist Gençlik Dernekleri Federasyonu’nu (SGDF) dediğiniz örgüt, “Halkların 
Demokratik Kongresi” bileşenlerinden biri olan; Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin (ESP) 
gençlik yapılanmasıdır.2  

-Hadi itiraf et, bunu bilmiyordun! 

-HDP’nin Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ’ın, ESP’nin kurucusu ve ilk Genel 
Başkanı3  olduğunu da ilk benden duyuyorsun!.. 

-Kürt milliyetçilerinin, BDP adlı bir partisi varken, HDP’yi kurma nedenlerini hiç 
sorgulamadın mı? 

-Nasıl ki, Kürtler, “Türkiye partisi” görüntüsü ile halkı aldatmak için BDP varken, HDP’yi 
kurdular, aynı şekilde; Türk solunu aldatıp, gençleri PKK’nın peşine takmak için de SGDF’yi 
kurdular... 

-SGDF, ESP'nin gençlik yapılanmasıdır!4  

-Kobani’nin 3 yıl önce boşaltıldığını, IŞİD kuşatmasından sonra, bir günde 180 bin Suriyelinin 
Türkiye’ye sığındığını5  ve bu insanların halen bizimle yaşadığını da mı bilmiyordun? 

-ABD'nin hava bombardımanı ile Kürtlerin teslim aldığı bu küçük Suriye kasabada; her 
Allah’ın günü; PYD ile IŞİD çatıştığına göre, çocukların bulunmadığı böyle bir yerde; “oyun 
parkı” ve “kütüphane”ye ihtiyaç duyulmayacağını da mı kestiremedin? 

-Gerçekten de Kobani'yi “yeniden inşa” etmeye mi gidiyordunuz? Buna samimi olarak 
inandın mı? 

-Çoğunuzun pasaportu bile yoktu yeğenim. Türkiye gibi bir ülkede; bir kaç saat içerisinde, 
pasaport çıkartılabileceği yalanına nasıl inandırıldın? 

-Bu kadar saf, nasıl olabilirsin Oflum! 

*** 

-CHP İzmir Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Evsen'in: ”Barış için atılan hiçbir adım yarım 
kalmayacak” sloganı ile Kobani'ye çocuk oyuncakları toplayacaklarını duyurması, 

-CHP Aydın Gençlik Kolları’nın da aynı yalanla aldatılıp, tuzağa düşürülmesi;6   

-CHP Ankara İl Gençlik Kolları'nın da aynı tezgahın içerisine yerleştirilmesinde tanık 
olduktan sonra, seninle yüz yüze konuşmaya karar verdim...7  

-Bu yüzden geldim… 

-Bizim çocuklar, ”Aydın'dan Kobani'ye Umut ve Barış Köprüsü” adıyla kampanya 
başlatmışlar… 

-Güler misin, ağlar mısın! 

                                                 
2 https://tr.wikipedia.org/wiki/Ezilenlerin_Sosyalist_Partisi 
3 https://tr.wikipedia.org/wiki/Figen_Y%C3%BCksekda%C4%9F 
4 http://www.milliyet.com.tr/sosyalist-genclik-dernegi-gundem-2090164/ 
5 http://www.gazetevatan.com/30-bin-suriyeli-kobani-ye-dondu-751553-dunya/ 
6 http://www.milliyet.com.tr/chp-genclik-kollari-ndan-kobani-ye-yardim-aydin-yerelhaber-894245/ 
7 http://www.antalyaajans.net/gundem/chp-gencligi-koban-ye-dogru-yola-cikiyor-h29435.html 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Ezilenlerin_Sosyalist_Partisi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Figen_Y%C3%BCksekda%C4%9F
http://www.milliyet.com.tr/sosyalist-genclik-dernegi-gundem-2090164/
http://www.gazetevatan.com/30-bin-suriyeli-kobani-ye-dondu-751553-dunya/
http://www.milliyet.com.tr/chp-genclik-kollari-ndan-kobani-ye-yardim-aydin-yerelhaber-894245/
http://www.antalyaajans.net/gundem/chp-gencligi-koban-ye-dogru-yola-cikiyor-h29435.html


-Emperyalizme karşı, ilk zaferi kazanan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu 
partinin gençlik kollarının, ne hale geldiğini ve kimlerin eline geçtiğini gördükçe, senin 
aldatılmanı çok görmüyorum oğlum... 

-Bu yüzden de seni suçlamıyorum... 

-Beni duyuyor musun “Çaplı” soyadlı, çapsız çocuğum? 

-Obama'nın “kara gücümüzdür” dediği PKK ile sizin SGDF’nin, aynı amaca hizmet 
ettiklerine zerre kadar kuşkum kalmadı artık!.. 

-Kürtler, “Kobani Kantonu”nu kurup, Batı'nın yardımıyla özerklik ilan edeceklerini 
gizlemiyorlar ki... 

-Sonra Kobani'yi, diğer kantonlarla birleştirip, Akdeniz’e uzanan Suriye Kürdistanı'nı inşa 
edecekler... 

-Sonrasının, senin gibiler için malum olması gerekir!... 

-Daha sonra ise, sıra Türkiye'nin bölünmesine gelecektir elbette! 

-Bunu anlamamak için kör, sağır ve akılsız olmak gerekir!.. 

-Kobani, Türkiye'ye ihanetin adıdır çocuğum; “Bağımsız Kürdistan”a giden yolda, sadece bir 
kilometre taşı sayılır... 

*** 

-Seninle birlikte ölenlerin arasında, neden bir tek HDP yöneticisi bulunmuyor, hiç düşündün 
mü? 

-Kürtler, böylesine ses getirici, ciddi bir eylemi sahipleniyorlar ama, onlardan aranızda bir tek 
tecrübeli siyasetçileri yok!.. Nedendir acaba? 

-Bu durumu olağan kabul edebilir misin? 

-PKK, sizlerin öldürülmesini bahane ederek, Türkiye'yi ateşe verdi: Olaydan bir gün sonra, bu 
katiller iki polisimizi8  şehit ettiler... Güya, intikamınızı alıyorlar. Kanınız hala yerde mi değil 
mi söyler misin delikanlım!?.. 

-Aslan yeğenim! 

-Çık şu mezarından da anlat bakalım; sizi kalleşçe öldüren o polisler miydi? 

-Haaa! Aklıma gelmişken söyleyeyim: ABD'nin kara gücü olmayı kabullenen PKK'lılar, Suruç 
olayının intikamını almak için Kars, Ağrı ve Iğdır tarafında da onlarca kamyonu ateşe 
verdiler... 

-Yoksa, Ağrı’da kamyonları yakılan, gariban şoförler mi aranıza girip, o hain bombayı 
patlatmışlardı? Eğer öyleyse, onlardan da intikamınız alındı!?.. Rahat uyuyun!.. 

-Bu gece rüyama gel ve bana bir cevap ver çocuğum! 

*** 

-Taze bedenin, bu fani dünyadan göç ettikten sonra, küresel güçler 76 milyona neler 
yaşattı biliyor musun? 

-Bir kısmını anlatayım da dinle: 

                                                 
8 Şehitler: Feyyaz Yumuşak ve Okan Acar 



-Üzerini örten o kutsal toprak henüz kurumamışken, İstiklal Caddesi’nde terörü 
lanetlemek üzere, bir yürüyüş yapıldı… Y-CHP'nin şaşkın milletvekili Mahmut Tanal, her 
zamanki gibi protestocuların arasındaydı... 

-Anlayacağın, kafa karışıklığından Millet olarak ne yapacağımızı şaşırdık: 

-Bu yüce Milletin yaşayan ölüleri, güya katilinizin arkasındaki güçleri kınamak için; 40 bin 
kişinin katili Öcalan’ın posteri altında yürütüldüler!..  

-Komik ötesi bir durum değil mi? 

-Bundan sonrasını da sen anla artık!.. 

-Şehit misin yoksa Niyazi mi ona göre bir karar ver! 

*** 

-Siz aramızdan ayrıldıktan sonra, Y-CHP’nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da 
sahnedeki yerini aldı. 

-O da Sezgin Tanrıkulu ile aynı makamdan aynı türküyü okudu tabi!..9   

-Öldürülme nedeninizi, hedefinize bağlayarak, şunları söyledi: “Gençlerin hedefi Kobani’de 
kütüphane kurmaktı, biz de CHP’li belediyeler olarak hem yasını tutacağız, hem de 
kütüphane ve çocuk parkını inşa edeceğiz”!.. 

-Siyaset adamı mı etki ajanı mı sen ona da karar ver. 

-Demek ki, bu reziller, ne yapmak istediğinizi sizden daha iyi biliyorlardı!.. 

-Unutmadan söyleyeyim: Y-CHP’nin Genel Başkanı Dersimli Kemal de sizler için, 3 
günlük yas ilan edilmesi teklifinde bulunmuş!... 

-Bu defa konuşurken, suçüstü yapılmış gibi yüzü bir tuhaftı, sesini de ilk defa bu kadar 
tiksindirici buldum… 

-Bana, bir işgal subayının yatıştırıcı konuşmasını anımsattı!.. 

-Hazret, “yas ilanı”nda; PKK’nın öldürdüğü 40 bin kişiyi unutmuş.5 bin güvenlik görevlisi 
aklına hiç gelmedi. Öldüğünüz gün Adıyaman’da arazi çalışması sırasında şehit edilen 
Onbaşı Müsellim Ünal'ı, herhalde “Niyazi Defteri”nde kayıtlı sandı!.. 

-Böyle günlerde, onun görevinin gerçeği gizlemek olduğunu duymuştum. Doğru bir tespit 
yapılmış, inanıyorum, o da görevli biridir... 

*** 

-Sen gittikten sonra yeğenim, Suriye tarafından askerimize ateş açılmış. Bu katiller, bir 
astsubayımızı daha şehit ettiler...10  

-Hatırlatmadan geçmeyeyim: İstanbul'da arkadaşlarının cenazelerini, güpe gündüz 
otomatik silahlı PKK militanları karşıladı!.. Cesaret işi tabi?! 

-Polis, yasa dışı bu duruma müdahale edemedi! O da bir başka utanılacak 
yanımızdır, aramızda kalsın! Ankara'dan emir bekliyorlardı, bir türlü gelmedi... 

-Sen gittikten iki gün sonra çocuğum, Diyarbakır'da trafik kazası yalanı ile pusuya düşürülen 
iki polis memurundan biri şehit oldu...11  
                                                 
9 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/326345/CHP_o_kutuphane_icin_harekete_gecti__Biz_yapacagiz.html 
10 Astsubay Mehmet Yalçın Nane şehit edilmiştir. http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29624574.asp 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/326345/CHP_o_kutuphane_icin_harekete_gecti__Biz_yapacagiz.html
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/29624574.asp


-Telsiz konuşmalarından tespit etmişler, katiller Suriye tarafına kaçtı... 

-Sizleri öldüren bombayı, sanki o trafik polisleri patlattı da, PKK bu kalleş eylemi ile 
intikamınızı almış oldu!.. 

-Sonuç olarak; bir büyük ihanette, yem olarak kullanıldın Koray’ım!... 

-Samimi kanaatim budur... 

-Bu şekilde mezar taşına yazıyorum… 

-Fatiha’ya ihtiyacın var mı bilmiyorum, varsa benden sonra gelen ilk ziyaretçin okusun… 

*** 

-İçimde kalmasın. Hakkındaki düşüncemi burada söyleyeyim: Kim ne derse desin, ben 
yüzde 1500 hain olmadığına eminim... 

-Of'un Lega Mahallesi'nden çıkıp, sağ görüşlü olarak bilinen ailene rağmen, solcu olmayı 
başarabilmen, her türlü takdirin üzerindedir. Bu yönünle, benim için daha çok değerlisin… 

-Lakin, solculuğu doğru öğrenememişsin oğlum! 

-Hiç kusura bakma ama öyle çocuğum... 

-Solcu dediğin yürekli olur, doğrudur; Bolivya ormanlarında Che, Gemerek’te Deniz 
Gezmiş gibi yaşar... Emperyalizme karşı savaşır, gerektiğinde de bu yolda canını da verebilir!.. 

-İnsanları ancak böyle bir ölüm, ölümsüzleştirir... 

-Solcu dediğin yiğit; safta PKK uşağı gibi değil, Kurtuluş Savaşı'mızın bir neferi gibi durur... 

-Mazluma yoldaş olur, her türlü zulme ve haksızlığa karşı mermi gibi dikilir… 

-Solcular, asla emperyalizmin maşası olan PKK/HDP gibi örgütlerin yanında yer almaz, 
kuyruğuna takılmazlar!.. 

-Kobani yalanlarına inanmayacak kadar da birikimli ve zeki olurlar... 

-Ahhh! Öyle olduğuna bir inanabilsem; yemin ederim burada, şu anda, yine şapkamı çıkartır, 
mezarının başında ihtiram nöbeti tutarım… 

-Solculuk; bir yaşam tarzıdır çocuğum; herkes bunu anlayamaz... 

-Bayağı bir mürekkep  yalamayı da gerektirir. 

-Solcunun kendine duyduğu öz saygı, bu soylu düşüncesinden kopup gelir... 

-Bu yüzden, gerçek solcuların önünde hep önümü ilikleyerek konuşurum!.. 

-Hadi, sen de bana önümü iliklet be çocuğum!.. 

*** 

-Sen öldükten sonra, neler yaşadığımızı özetledim işte... 

-Bir tek Devlet erkânının Ankara'da toplandığını ve Ordu'nun teyakkuzda olduğunu 
söylemedim... 

-Onu da bilmeyiver... 

-Ve şimdi söyle çocuğum, yaptığın eyleme değdi mi? 

                                                                                                                                                                  
11 http://odatv.com/n.php?n=diyarbakirda-polise-silahli-saldiri-2307151200 
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-Bu muydu yaşamından beklediğin? 

*** 

-Hukukta “Cui Bono”12 diye Latince bir söz var. Bayağı işe yarıyor... 

-Kobani'ye; oyuncak götürmek, park yapmak ve kütüphane açmak aldatmacasıyla başlatılan olayları, 
ayrıntısı ile biliyorsun artık... 

-Bu elindeki temel veri olsun... 

-Bu yöntemle durumu analiz edip, varacağın sonucun kimin yararına olduğunu tespit et istiyorum... 

-Sonra da size öykünen gençlere anlat. Aksi halde hakkımı helal etmiyorum! 

-Bari bu genç yaşında, bu yaşanılası ve ölümlü dünyadan göç ederken, bir işe yara be oğlum!.. 

*** 

-Dün akşam merak edip, internetten dernek tüzüğünüze baktım. 

-Kurucunuz; tek amacınızı “Sosyalist düşünceyi yaymak”13 olarak ilan etmiş!.. 

-Sonuçlardan yola çıkarak, söyler misin çocuğum; birkaç gündür bu millete yaşattıklarınızın sosyalist 
düşünce ile ne ilgisi var? 

-Yaşamının önemli bir bölümünü bu düşünceyi anlatmak için ayıran birine, bana anlat ve ikna et 
bakalım... 

-Bu kadarına da hakkım var!.. 

*** 

-İngilizler, Suruç olayının hedefini “IŞİD'e karşı TSK'yı, PKK yanında savaştırmak” olarak 
açıkladılar... 

-Duydun mu?.. 

-Times dergisi; “Erdoğan, IŞİD'e karşı mücadele edenler arasında sahada fark yaratan tek güç olan 
Kürtlerle işbirliği yapmalı” sonucuna varmış!... 

-Fatiha yerine, bu cümleyi bir daha okuyayım istersen... 

-İngiliz basını, Kürtlere sahada fark yaratan tek güç diyor... 

-Peki, bu övgüye ne diyorsun?.. Hiçbir şey anlatmıyor mu sana? 

-Fena halde kullanıldınız demeye dilim varmıyor ama durumunuzu anlatmak için başka sözcük de 
bulamıyorum... 

-Umarım bu yaşanılanlardan bir ders çıkartabilirsin!.. 

-Habu da sana son ders olsun!.. 

 

                                                 
12 Roma Hukuku'ndan gelen Cui Bono: “Kimin yararınadır, bu eylemden kim faydalanıyor” anlamında bir akıl 
yürütme yöntemidir. Suçluyu bulmada yüzyıllardır işe yarıyor. Ünlü hukukçu Çiçero'nun savunmasını üstlendiği, 
Sextus Roscius davasının anahtar sorusuydu. 
13 Tüzüğünüzün 2. maddesinde: Derneğin tek ve belirli amacı sosyalist düşünceyi geliştirmek, tanıtmak ve 
yaymaktır. 
http://www.haberkita.com/gundem/sgdf-sosyalist-genclik-dernekleri-federasyonu-kimdir-kurulus-amaci-
nedir-neden-sgdf-h271741.html 
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MUHALEFETİN 'AKP'Yİ İKTİDARDA TUTMA'GÖREVİ!.. 
HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, "Koalisyon görüşmelerinin 2. turunu AKP ve CHP'nin 
uzlaşı ile tamamlamasını bekliyoruz" dedi... 

HDP'nin her şeye hazır olduğunu söyleyen Yüksekdağ, milletin erken seçim 
istemediğini savundu... 

BDP, etnik milliyetçi Kürt partisi algısını değiştirmek için, HDP adını alarak güya Türkiye 
partisi olmaya çalıştı. Siyasi partilerin hedefini, demokratik yollardan siyasi iktidarı ele 
geçirmek değil mi?.. 

HDP'nin AKP ile hükümet kurmaya yetecek kadar milletvekili var ama nedense iktidar ortağı 
olmak istemiyor; hükümeti AKP ile CHP'nin kursun diyor!.. 

Kim ne derse desin, MHP, bu dönemin en önemli siyasi aktörüdür. 

MHP de nedense AKP'nin hükümeti kurmasını istiyor! 

Kılıçdaroğlu, Bahçeli'ye Başbakanlığı bile önerdiğine göre, Bahçeli isteseydi; kolaylıkla MHP-
CHP-HDP koalisyon hükümetini kurabilirdi... 

*Erdoğan'ı Aksaray'ına hapsetme; 

*Yolsuzlukların hesabını sormak için düğmeye basma; 

*Bundan sonraki seçimlerin demokratik olarak gerçekleşmesi için Anayasa ve yasa 
değişiklikleri yapma; 

*Halkın oyları ile benimsemediği ortaya çıkan “açılım”ı durdurma; 

*”Kuvvetler ayrılığı” ilkesini Anayasal ve yasal güvencelere bağlama; 

*Yargının bağımsız ve tarafsız çalışabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapma; 

*Emniyet içerisindeki “paralel yapıyı” temizleme çalışmasını sürdürme; 

*Barajı kaldırma veya düşürme; 



*ABD'nin Türkiye'yi bölmek için kullanmak istediği İncirlik Üssü'nü kullandırmama, 
İskenderun Limanı'nı vermeme; 

*Devlet içerisinde yuvalanmış “Fetullah Terör Örgütü”nü tasfiyesine hız verme temelinde; 
MHP'nin yapacağı davete CHP ve HDP karşı çıkabilir miydi?.. 

Sonra da erken seçime gidilecekti!.. 

Bu temelde kurulmak istenen bir koalisyon hükümetine; bırakın CHP veya BDP itiraz etsin... 
İtiraz nedenlerini halka açıklasınlar da görelim bakalım... 

Ondan sonra, halkı AKP'li hükümete mecbur edenin kim olduğu, açık-seçik ortaya çıkacaktı... 

Çünkü haklı nedenler gösteremeyenler, yapılacak olan erken seçimde bu 
tutumlarının hesabını kesinlikle vereceklerdi... 

MHP'nin hükümeti kurma yönündü hiç bir adım atmadan, “HDP ile bir araya gelmeyiz” gibi 
akıl ve mantıkla bağdaşmayan bir gerekçeye sığınarak, ipe un sermesini, siyasi hiçbir gerekçe 
ile açıklamak mümkün değlidir... 

Bu tutum AKP iktidarının devam etmesini sağlamaktan başka bir sonuç 
doğurmamaktadır... 

Şimdi bazı sorular sorarak konuyu iyice anlaşılır hale getirelim: 

1.) AKP ile HDP'nin oyları hükümet kurmaya yeterlidir. HDP Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, 
neden AKP-HDP koalisyonu değil de AKP-CHP koalisyonu istemektedir? 

2.) HDP, Y-CHP içerisinde (en has adamları ile) zaten konuşlanmıştır. Böylece AKP-CHP 
koalisyonu ile aynı zamanda HDP hükümet ortağı olacak denebilir mi?.. 

3.) Yüksekdağ, milletin erken seçim istemediğini nereden biliyor? Olası bir erken seçimde; 
HDP'ye baraj atlatan sözde solcular, yaptıkları hatayı anlar da, bu defa HDP'ye oy vermekten 
vazgeçerlerse, HDP baraj altında kalabilir. Erken seçim korkusu bu olabilir mi? 

4.) AKP ile HDP "açılım ortağı" olduğuna göre, hükümeti birlikte neden kurmaya 
yanaşmıyorlar? 

GELİYORUZ EN CAN ALICI SORUYA 

5.) Seçim sonuçlarına göre, halkın yüzde 60'ı AKP'ye karşıdır ve bu tutumunu seçimlerde 
kullandıkları oylarla gösterdiler. AKP'yi demokratik yollardan hükümetten düşürdüler... 

Yorumla değiştirilemez bu yalın gerçeğe rağmen, muhalefette yer alıp da akıl dışı gerekçelerle, 
AKP'nin iktidarda kalmasını sağlayan partileri, AKP'nin gizli ortakları kabul etmek yanlış 
mıdır? 

Milletin iradesine rağmen, AKP'yi iktidarda tutmak, millet iradesine karşı gelmek olmuyor 
mu? 

6.)Başta seçim yasası olmak üzere; adaletsizliğe neden olan, bütün anti demokratik yasaları 
(gerektiğinde Anayasa'nın bu yöndeki hükümlerini) değiştirmek temelinde; kuvvetler 
ayrılığını eksiksiz güvenceye alan, yargının tam bağımsız ve tarafsız olarak çalışmasına 
olanak sağlayan, gücü oranında bütün fikirlere Meclis'te temsil olanağı sağlayan yasa ve 
Anayasa değişikliklerini yaparak; bu arada bütün yolsuzlukları araştırmak üzere gerekli 
komisyonları da kurup çalıştırdıktan sonra; ERKEN SEÇİME gidecek bir CHP-MHP-HDP 
koalisyonunun kurulması en doğru seçenek değil midir? 

7.) Meclis'te HDP ile beraber olan ve aynı topraklarda birlikte yaşayan MHP'lilerin, yukarıda 
anlattığımız temelde bir hükümette bir arada bulunmalarında ne gibi bir sakınca vardır? 



8.) MHP'nin “HDP ile bir arada olmayız” inadı (görevi), AKP'nin iktidardan 
gitmesini istemiyoruz anlamına gelmiyor mu? 

9.) MHP tabanı, AKP'nin ne pahasına olursa olsun iktidarda kalması için mi MHP'ye oy 
vermiştir? 

10.) 8 ve 9. soruların ortaya koyduğu husus; hükümetin kurucu büyük ortağının MHP 
tarafından (AKP olarak) belirlendiğini açıkça ortaya koymuyor mu? 

Aynı şeyi HDP'nin de istediğini görmekteyiz!.. 

Onlar da canı gönülden ve bir an önce AKP-CHP hükümetinin kurulmasını istiyorlar!.. 

Sonuç olarak; hem MHP'nin tutumu hem de HDP'nin tutumu, AKP'li bir hükümetin kurması 
şeklindedir... 

O ZAMAN SORMAZLAR MI ADAMA: SİZE NE İHTİYAÇ VARDIR?!.. 

Bu iki parti, Türkiye'yi AKP'ye mecbur etme hakkını, acaba nereden alıyorlar?.. 

“TÜRKİYE'NİN SORUNU MUHALEFETTİR” diyenler, yerden göğe kadar haklı değiller mi? 

 



 
  

O HAİN FİKİR!.. 
Edward Joseph Snowden, adlı delikanlı 1983 doğumludur... 

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) ve Ulusal Güvenlik Dairesi'nin (NSA) eski bir 
çalışanı, bilgisayar uzmanıdır... 

Ele geçirdiği devletin gizli belgelerini, 5 Haziran 2013'ten bu yana yayınlıyor... 

Snowden, kendisini böyle bir iş yapmaya iten nedeni: ”Halkı, onlar adına ne yapıldığı 
ve onlara karşı neler yapıldığı konusunda bilgilendirmek” olarak açıklamıştır... 

Amerikalılar,  Joseph'i, “casusluk” ve “hırsızlık” yapmakla suçladılar... 

Halen, geçici sığınmacı statüsünde Rusya'da yaşamaktadır... 

Mustafa Kaya, Aydınlık gazetesinin 18 Temmuz 2015 tarihli nüshasında; Snowden'in 
sızdırdığı son belgelerden birini haber konusu yaptı...1  

Belgeden anlaşıldığına göre, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK'ya karşı yaptığı 
tüm operasyonlar, baştan beri ABD tarafından izlenip, PKK'ya haber veriliyormuş!.. 

Söz konusu belge, 2 Mayıs 2008 tarihlidir.2   

Türk Silahlı Kuvvetleri, aynı gün yerlerini tespit ettiği PKK yöneticileri; Cemil Bayık ile Murat 
Karayılan'ı hedef alan, çok gizli bir hava harekatı planlamıştı... 

Harekat planlandığı gibi icra edildi, lakin ABD'nin önceden haber verdiği PKK yöneticileri de 
bu baskından kaçıp kurtulmayı başardılar!?.. 

“Dost ve Müttefikimiz” ABD'nin suçu, kendi düzenlediği bu belge ile sabittir artık!.. 

Bilenler bilir, PKK, 2007-2008 yıllarında en yoğun saldırılarını yapmıştı: 

                                                 
1 http://www.aydinlikgazete.com/politika/abd-orduyu-dinledi-operasyonu-sizdirdi-h74011.html 
2 manhunting-timeline-2008 

http://www.aydinlikgazete.com/politika/abd-orduyu-dinledi-operasyonu-sizdirdi-h74011.html


21 Ekim 2007'de, Kuzey Irak'dan gelen 150 PKK'lı, Yüksekova'nın Dağlıca Köyü'nde konuşlu 
Komando Taburu'muza gece 00.20'de ağır silahlarla saldırmışlardı. Genelkurmay, bu saldırı 
sonunda; 12 askerimizin şehit olduğunu, 10'unun kayıp olduğunu açıklamıştı... 

3 Ekim 2008'de, bu defa 600 PKK'lı, Şemdinli Aktütün Karakolu'na ağır silahlarla saldırdılar. 
Bu saldırı sonunda da 17 askerimiz şehit olmuş, 20'si yaralanmıştı... 

Taraf gazetesi, olaydan sonra manşetten verdiği haberde; baskının 16 gün önceden ihbar 
edildiğini ve TSK'nin gerekli önlemleri almadığını iddia ediyordu.3  

Taraf, İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) ilettiği anlık istihbarata rağmen, bu baskının 
gerçekleştirildiğini savunuyordu... 

Gerçekte İHA'ların topladığı istihbarat Türkiye'ye  verilmemişti. Amerikalılar, hiçbir zaman da 
işe yarayacak doğru bilgileri vermiyorlardı!.. 

Amaçları belliydi: 

TSK'nın operasyonlarını başarısız göstermek ve terör örgütü PKK ile silahlı mücadelenin 
başarıya ulaşamayacağı fikrini yerleştirmek istiyorlardı!.. 

Bu fikir, Türk halkı içerisinde yeteri kadar taraftar bulduğunda; terör örgütü ile açıktan 
müzakereleri başlatacaklardı... 

“Süreç” dedikleri ihanet, böyle işletiliyordu!.. 

2000 yılına gelindiğinde; tamamen bitirilmiş olan terör, AKP'nin iktidara gelmesiyle, yeniden 
canlandırılmış ve küresel güçlere boyun eğen hükümetimiz sayesinde; koskoca Türkiye 
Cumhuriyeti ile PKK, aynı masaya oturtulmuştu... 

ABD'nin “İkinci İsrail”i (Kürdistan) kurma projesi, adım adım hayata geçiriliyordu!.. 

Nitekim Oslo'da MİT'in, PKK liderleri ile gizli olarak başlattığı görüşmeler, daha sonraki 
günlerde; İmralı'da sürdürüldü ve hükümetin temel politikası haline geldi... 

Oslo görüşmelerinin, o hain fikre kamuoyunu alıştırmak için sızdırıldığına kuşku yok!.. 

Süreç kesintisiz devam ediyor... 

Küresel güçlerin desteği ile PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP, şimdi de 80 miletvekili ile 
Meclis'e sokulmuş!.. 

Demek ki, bundan böyle, terör örgütü ile müzakereler Gazi Meclis'te sürdürülecek... 

AKP, 2015 seçimlerinden önce, bir daha iktidara geldiğinde; “Açılım” adını verdiği ihanet 
sürecini devam ettireceğini zaten açıklamıştı... 

Y-CHP ise, AKP'den bir adım daha önde... 

Dersimli Kemal, “Açılım”a karşı olmadığını ilan ettikten sonra; “Analar ağlamasın”, “Şehit 
cenazeleri gelmesin” sloganlarını en çok kullanan kişi olmuştu!.. 

O da aynı hain fikrin benimsenmesine hizmet ediyor!.. 

Belli ki, Taraf gazetesinin işlevini, Y-CHP üstlenmiştir... 

ABD'nin yerleşmesini istediği fikrin gönüllü militanlığını, bundan böyle, Kemal Kılıçdaroğlu ile 
ekibi yapacak!.. 

Y-CHP'nin önüne; şimde daha zorlu bir görev konulmuş: 
                                                 
3 8 Ekim 2008 tarihli Taraf gazetesi 



Küresel güçler, boşuna Y-CHP'nin AKP ile ortak hükümet kurmasını istemiyorlar... 

Sıra, Kılıçdaroğlu'nun mutlaka çıkartacağız dediği “Yerel Yönetimler Özerklik Şartı”nın 
kanunlaşmasına geldi... 

Geniş tabanlı ve BDP/PKK destekli güçlü bir hükümete, iş mi dayanır!.. 

AKP-BDP hükümeti zaten çantada keklik! 

Öyle bir hükümetin yapamayacağı işler de var; o kirli işleri, AKP/Y-CHP hükümetine 
yaptıracakları belli değil mi?.. 

 



 
 

SAHTE SOLCULARDAN KURTARMADIKÇA... 
Foreign Affairs1 dergisini ABD Dışişleri Bakanlığı çıkartıyor... 

Aşağıdaki cümleleri bu dergide yayınlanan “KÜRT BİRLEŞMESİ” başlıklı makaleden 
özetleyerek yazdım... 

Makalede her şey o kadar açık ifade edilmiş ki, hiçbir yoruma ihtiyaç duyulmadan 
“müttefikimiz” ABD'nin dostluğunun derecesini en yetkili kurumlarının ağzından öğrenme 
olanağını bulabiliyoruz... 

Daha da önemlisi; kendilerini “solcu” olarak tanımlayan pek çok kişinin; emperyalist 
propagandalarının etkisi altında, genellikle farkında olmadan “HDP'ye barajı atlatma” 
yalanına inandırılıp kullanıldıklarının kanıtlarına rastlamaktayız... 

Bugün ülkemizin kaosa sürüklenmesinin başlıca aktörü olan bu insanlar, PKK'yı Meclis'e 
sokmakla ülkemizin başını derde soktular. 

Halk AKP'yi iktidardan düşürmüş olmasına rağmen, “sahte solcular”ın2 ilkesizliği yüzünden; 
çoğunluğu teşkil eden muhalefet partileri hükümeti kuramamaktadırlar... 

Siyasi zemin, adeta AKP' iktidarının sürdürülmesi için hazırlanmış gibi... 

                                                 
1 https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-06-29/kurdish-consolidation 
2 Türkiye İşçi Partisi'nin lideri Mehmet Ali Aybar'ın, belkemiksizler/omurgasızlar olaraktanımladığı sahte 
solcuları, 1967-68 yılları TİP Onur Kurulu Üyesi, Nükleer Tıp Uzmanı Dr. Ali Nadir Savaşer, çok yerinde ve haklı 
olarak:”Tarihin ilk antiemperyalist kurtuluş savaşını kazanarak kurulan Türkiye Cumhuriyeti ile çağdaşlığa 
kavuşan Anadolu medeniyetleri sentezinin ulusal değerlerini, milli kimliğini ve kazanımlarını özümseyemeyen, 
tuzukurı yarı-cahil güruh grubu, hep kendilerini evrenselliğe erişmiş sanarak, herşeyin doğrusunu bildiklerini 
düşünürler. Ulusal olmadan evrensel olunamayacağını gerçeğini bilmezler. Genellikle varsıl sınıftan gelen bu 
kişiler, halktan kopuk yaşarlar. Hayattan edindikleri tecrübeleri kavramaktan yoksundurlar. Kişisel çıkarları ve 
kaygıları her şeyin üzerindedir. Bağımsız değil, taklitçidirler. Kendi halkının ulusal yaşam kültüründen yoksun bu 
insanlar, sosyalist olduklarını söyleyerek kendi sınıfşlarına da şekilsel olarak ters düşüp yaşadıkları ülkeye ve 
topluma yabancılaşırlar. Kişiliklerini bulmaya çalışırlar. Dolayısıyla 'ulusal kimlik'. 'vatan' gibi kavramların 
yabancısıdırlar. Bu sahte solcular kendilerine değil, yönetici bir güce bağlı oldukları için şartlara göre fırl fırıl 
dönerler. Genellikle korkaktırlar” şeklinde tanımlamaktadır... 

https://www.foreignaffairs.com/articles/turkey/2015-06-29/kurdish-consolidation


Okuyalım: 

“OY DESTEĞİ VE GÜÇ YIĞILMASI 

Kürtler son zamanlarda Türkiye-Suriye sınırında özerklik için önemli ilerlemeler kat ettiler. 

Suriye’de savaş alanında kazandılar, Türkiye’de seçim sandığında… 

Kürt odaklı bir parti, ilk defa parlamentoda yer alıyor ve bu bir dönüm noktasıdır… 

Sınırın iki tarafında da galip olan PKK'dır… 

PKK’nın Suriye’de yarattığı ortak parti (PYD), ISIS’e (IŞİD) karşı zafer kazandı… 

PYD, stratejik kasaba Tel Abyad’daki IŞİD kuşatmasını ABD hava kuvvetlerinin desteği ile 
kırarak küresel sempati kazandı… 

HDP’nin parlamentoya girmesi ve PYD’nin Suriye topraklarında kontrolü; 
önümüzdeki 10 yıl içerisinde; Ortadoğu’daki 30 milyon Kürt’ü bir araya getirecek olan Kürt 
konfederasyonu için yeni bir sayfa açmıştır… 

Özerklik için bir yol haritası sunan Öcalan’ın, bu planının gerçekleşebileceğini, 
HDP’nin siyasi PYD’nin askeri zaferi gösteriyor… 

PKK’nın geleceği hiç bu kadar parlak görünmemişti… 

YENİ ORTAKLIKLAR 

Kürtlerin yaşadığı; Suriye, İran ve Irak’ta PKK-PYD’ye bağlı siyasi partilerin kurulması ile 
oluşmaya başlayan Kürdistan, Öcalan için bir atılımdır… 

Suriye’de 3 kantonun kurulması, Türkiye Kürdistanı ve sınır ötesi konfederasyon için 
temel bir yoldur… 

Irak Kürdistanı’nın Rojava’yı (Batı Kürdistan) tanıması çok önemlidir… 

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi'nin, IŞİD savaşçılarından korunmak amacıyla, Nisan 2014’te 
Rojava ile arasına kazdığı 10,5 km lik sınır bir işe yaramadı… 

Peşmergeler aylar sonra çekildiler… 

IŞİD Sincar Dağı’nı kuşattığı zaman, PYD’ye bağlı YPG’den 10 bin savaşçı, Kürt Yezidilerini 
kurtarmak için Rojava’da bir koridor oluşturdu. Yezidilerin tahliyesi sırasında PYD ve 
YPG’nin medya görüntüleri, PKK’ya yaygın beğeni kazandırdı... 

Pan-Kürt misyonunun gelişmesine katkı sağladı… 

Benzer şekilde, Batı öncülüğündeki hava saldırıları yoluyla, Rojava’yı destekleyen bir 
politika benimsendi… 

Sincar saldırısı sırasında, ABD’nin hava saldırıları ve Kobani kuşatması sırasında PYD’ye 
silah ve cephane vermesi ile ancak Kürt askeri dayanabildi… 

Batı PYD’nin mücadele gruplarına sıcak, RTE ise serin ve mesafeli durmaktadır… 

Kürt kantonlarının kurulmasından sonra, 30 yıl süren ve 40 bin kişinin hayatına mal 
olan isyanı durdurmak, Öcalan’ın tek yanlı ateşkes ilanı ile mümkün olabildi… 

Ankara’nın desteği ile Kürt konfederasyonu kurulmasına şimdi Erdoğan itiraz ediyor… 

18 Ekim 2014’te Erdoğan IŞİD gibi PKK’nın da terör örgütü olduğu fikrini ileri sürdü… 



Kobani düşmek üzereyken, ABD yardıma geldi ve bunun üzerine, Ankara 200 Peşmerge’nin 
geçişine izin verdi, fakat PYD’nin ikmal için kara koridoru açılması talebini reddetti… 

Kürtlerin artık bir ivme, meşruiyet ve uluslararası desteğe ihtiyacı var… 

Adeta bir ön savaş gibi olan seçimler (sandık) bu desteği sağlamıştır… 

OYLAR! 

Kürtlerin ve Kürt olmayan solcuların desteği ile yüzde 10 barajını aşan HDP, mecliste 80 
sandalye kazanmıştır... 

AKP’nin Meclis'teki çoğunluğu sona erdi, başkanlık sistemine geçmek için yapacağı anayasa 
değişikliği de engellendi… 

HDP’nin başarısı yeni bir dönemi başlatıyor… 

HDP’nin selefi BDP, 2013 yılındaki Gezi protestolarında kenarda oturmuştu. 

 Türkiye solu, bu durumu Öcalan tarafından Erdoğan’a verilmiş siyasi kredi olarak 
değerlendirdi… 

Daha sonra Türk solu da Kürt hareketi ile birlikte hareket etti… 

Yaklaşık 1,5 milyon muhafazakar Kürt de AKP’den kopup BDP’yi destekledi… 

SONRA NE OLUR? 

Doğum oranları da göz önünde tutulursa; Kürtler, parlamentoda siyasi bir güç olarak 
bulunmaya devam edeceklerdir… 

PKK, Ankara arasındaki ateşkes ile Kürtler demokratik yollarla özerklik hayallerini elde 
edebilirler…” 

Altın değerinde derslerle dolu bu makaleden; küresel güçlerin Ortadoğu'ya ilişkin planlarını 
ve ihanetin hayata geçirilmesinde, genellikle hangi tip insanları kullandığını öğrenmiş 
bulunuyoruz. 

Emperyalist projelerde bilerek yer alanların vatan haini, bilmeden destek olanların 
ise aymaz olduklarında en ufak bir kuşkumuz kalmadı... 

En acısı ise, gerçek sol ile en ufak bir bağı olmayanların, solcu kisvesi altında geniş yığınlara 
sunulmuş olmaları. Her seferinde halkı aldatmanın bir yolunu bulabiliyorlar. 

Emekçi kesimi temsil etsin diye seçilenler, rantiyeci ve düzenin adamları çıkınca, Y-CHP'nin 
AKP ile ortaklık kurmak için can atmasına şaşırmamak gerekir... 

Kazık yiyerek öğrenmek kaderimiz olmuş!.. 

 



 
 

TBMM BAŞKANLIĞINI AKP'YE HEDİYE EDEN; DEVLET 
BAHÇELİ DEĞİL, DERSİMLİ KEMAL'DİR!.. 
CHP ve MHP'nin Cumhurbaşkanı çatı adayı Ekmeleddin İhsanoğlu MHP tarafından aday 
gösterilmişken, Y-CHP'nin Baykal'ı aday göstermesi son derece yakışıksız kaçmıştır!.. 

55 milyon seçmenin “Ekmek için Ekmeleddin'e” oy vermesi için olmadık övgüler dizilen ve 
“Bugün olsa yine Ekmel Bey’i aday gösteririz” diyecek kadar arkasında durulan ortak 
Cumhurbaşkanı adayının, geçerli hiçbir neden gösterilmeden, yüzüstü bırakılması siyasi 
ahlaka ve ahde vefaya aykırı düşmüştür!.. 

Üstelik karşısına ihtiraslı ve ayıplı bir milletvekili aday olarak çıkartılmışken... 

Kaset olayı ile itibarsızlaştırılarak iyice yıpratılmış olan Deniz Baykal'a, MHP'lilerin oy 
vermesini beklemek, hayal dünyasında gezinmekle eş değerde bir aymazlık ve zeka 
fukaralığıdır!.. 

Eğer MHP'liler, böyle ayıplı bir durumu umursamaz kadar vurdum duymaz olsalardı, aynı iş 
başlarına gelen arkadaşlarını istifa ettirip, milletvekilliğinden geri çekmezlerdi!.. 

Türk toplumunun siyaset yapma anlayışıyla uyuşmayan, bu ayıplı durum nedeniyle, kendi 
üyelerini yönetimden ve milletvekilliği adaylığından çeken MHP yönetimi, Y-CHP'nin aynı 
durumundaki adayını neden desteklesin ki? 

Böyle bir sorumsuzluğun hesabını tabanına verebilirler mi? 

*** 

TBMM Başkanlığı gibi bir konuda, bu kadar ilkesiz davranmakla, partiyi kapatmak eş 
değerde siyasi hatalar sayılmaz mı?.. 

Dolayısıyla, MHP'den böylesine akıl dışı bir davranışı beklemek bir yana, akıldan geçirmek 
bile ahmaklıktır... 

Hal böyle olunca, MHP milletvekillerinden kendi adaylarını bırakıp, CHP adayını 
desteklemelerini istemek açıklanamaz!.. 



Öyleyse, Y-CHP'nin sözcüleri ve tetikçiler neden bağırıp çağırmaktadırlar?.. 

Aslında onlar, bu sonuçtan oldukça memnundurlar. 

Asıl tartışılması gereken konuları gündemden düşürdüler!.. 

 CHP tabanının dikkatini MHP'nin üzerine çektiler... 

Doğrusunu söylemek gerekirse, Y-CHP bu aralar Mart kedisi rolünü oynamaktadır... 

Gerçekte CHP cephesinde tartışılması gereken konular daha başkadır. 

*** 

Bunların birincisi; Ekmeleddin İhsanoğlu'nun neden desteklenmediğidir!.. 

Ekmeleddin Bey'in de Baykal gibi bir ayıbı varsa, yani bu yüce makama layık değilse, o zaman 
neden Cumhurbaşkanlığına aday gösterilmiştir?.. 

Öncelikle bunun hesabı verilmelidir... 

Ayıbı yoksa, Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra da sahiplenildiğine göre, neden 
desteklenmemiştir?.. 

Dersimli Kemal, bunun da hesabını verecek, ondan sonra dublörlerini bağırtacaktır... 

Y-CHP, kendi hesap vermeden, MHP'yi suçlayarak bir yere varamaz... 

*** 

İkinci husus; Y-CHP'nin başka birini değil de neden Deniz Baykal'ı aday gösterdiğidir!.. 

Baykal, Erdoğan ile görüştükten hemen sonra, CHP yetkili kurullarında bu 
konu konuşulmadan, adeta emrivaki yaparcasına adaylığını ilan etmiştir!.. 

Dersimli Kemal, bu dayatma karşısında, neden geri adım atmıştır? 

Kemal'in önüne hangi dosyalar konulmuştur da teslim alınmıştır? 

Bu soruların da cevabının çok acil olarak verilmesi gerekir... 

*** 

Üçüncü husus; CHP'de TBMM Başkanlığı'na gösterilecek başka aday neden bulunmadığıdır!.. 

CHP'li olmayan ve CHP'ye oy vermeyen bir sürü gereksiz insan, aday gösterilip milletvekili 
seçtirilmişken, böyle zamanlar için temsil yeterliliği olan, en azından bir kaç tane de 
numunelik Halk Partili milletvekili adayı yapılamaz mıydı? 

Y-CHP yönetimi, bunun da hesabını vermeden kimseye çamur atamaz, başka partilere sitem 
yapamaz!.. 

*** 

Dördüncü husus; Deniz Baykal'ın kendisi ile ilgili yaptığı doğru ve yerinde tespittir... 

Baykal kaset olayından sonra, CHP Genel Başkanlığında kalmayı sakıncalı bulup istifa 
etmiştir, aynı sakıncanın TBMM Başkanlığında neden devam etmeyeceğinin açıklanması 
gerekmez mi?.. 

Çağdaş yaşamda insanların cinsel tercihleri kimseyi ilgilendirmez. 

Ne var ki, Türk toplumu, saygın bir liderin özel yaşamı ile de ilgilenmektedir. Zaten Baykal da 
bu yüzden CHP Genel Başkanlığı'ndan istifa etmek zorunda kalmıştır. 



Başka bir deyişle CHP'deki sorun; Baykal'ın özel yaşamı değil, yükselme kriteri olan; 
Program'a ve Tüzük'e bağlılığa, genel başkana olan (duygusal) yakınlığın da eklenmiş olması 
şeklindeki algıdır... 

“Sakıncalı” olan durum budur ve bu algı genel başkanı koltuğundan etmiştir... 

Peki, o günden bu yana ne değişmiştir? 

Yoksa TBMM Başkanlığı, CHP Genel Başkanlığından daha az mı önemlidir? 

Bu soruların da hesabı Baykal ile birlikte Dersimli Kemal tarafından verilmelidir... 

*** 

Bu hesapların hiçbiri görülmeden, bir şey yokmuş gibi davranmak ve kolaycı yoldan 
MHP'yi günah keçisi ilan edip, paklanmaya çalışmak; siyasi ahlaksızlıktır ve MHP'ye yapılan 
açık bir haksızlıktır... 

Sakın bu söylediklerimden Bahçeli'yi veya MHP'sini savunduğum sonucu çıkartılmasın... 

Çoğunluğun hemfikir olduğu gibi, ben de Devlet Bahçeli yönetimindeki MHP'nin, CHP gibi 
dönüştürüldüğünü ve eski MHP olmadığını kabul edenlerdenim... 

Bahçeli'nin 13 yıl boyunca AKP'ye koltuk değnekliği yaptığına ve AKP'nin 
günahlarının ortağı olduğuna inananlardanım!.. 

MHP de CHP gibi işgal altında olan bir partidir!.. 

Lakin, bunları başka bir zeminde ve zamanda tartışmak gerekiyor... 

Genel kanı böyledir diye, bütün suçları Bahçeli'ye yıkamazsınız!.. 

Tartışma zemininden kaydırılınca, tartışılması gereken temel konular ötelenir ve bu büyük 
tezgahı hazırlayanların oyununa düşme tehlikesi ile karşılaşırız!.. 

*** 

Son bir tespit yapıp bitiriyorum: MHP dördüncü tura kadar kendi adayını destekleyeceğini 
ilan ettiğine göre; sırf AKP karşıtlığından yola çıkarak, MHP'yi CHP'nin adayı Deniz Baykal'a 
oy vermeye mecburmuş gibi var sayıp, siyaset oluşturmak siyasi ahlakla bağdaşmamaktadır... 

Dersimli Kemal, bu fırsattan yararlanarak; olası rakibi Baykal'ın durumunu yeniden 
kamuoyunun gündemine getirip tartıştırmış ve CHP tabanının hafızasını tazelemiştir. 

Bu şekilde Baykal, yaklaşan büyük kurultayda rakip olmaktan temelli çıkartılmıştır… 

Böyle basit köylü kurnazlıkları, ancak Dersimli Kemal'in zeka kapasitesi içerisinde gelişir... 
Kim ne derse desin, TBMM Başkanlığını AKP'ye hediye eden Y-CHP'dir ve bu durumun 
başlıca sorumlusu Dersimli Kemal'dir... 



 
 

BAZI KOŞULLARDA "SAVAŞA HAYIR" DEMEK İHANETTİR!.. 
"Zorunlu olmadıkça savaş cinayettir"!!.. 

Çok doğru bir söz... 

Zorunlu olmayan savaşa hayır demek gerekir. 

İnsan olmak bunu gerektirir... 

Peki, savaş zorunluysa ve yapılmıyorsa o zaman da ihanet olmaz mı?.. 

Bütün mesele buradadır.... 

Yani size karşı bir savaş ilan edilmişse, artık bunun kabulü zorunludur! 

Aksi halde teslim oldunuz demektir... 

Bu noktada ilan edilmiş bir “savaşa hayır” diyemezsiniz... 

Bir yere kaçamazsınız!.. 

“Savaşa hayır” der ve kaçarsanız, halkınıza ihanet edersiniz!.. 

Demek ki, “savaşa hayır” demeden önce, bize karşı bir savaşın yürütülüp 
yürütülmediğine bakmamız gerekiyor... 

"Yakın savaş tehlikesi" ile "örtülü savaşlar”ı da ilan edilmiş savaş gibi kabul zorunluluğu 
var!.. 

*** 

Şimdi Irak ve Suriye sınırlarımıza bakarak bu konuda beyin cimnastiği yapalım. 

Büyük Orta Doğu Projesi (BOP) ve bu proje içerisindeki "Büyük Kürdistan"ı 
kurma faaliyetleri toprak bütünlüğümüzü tehdit ediyor mu? 

“Etmiyor” diyorsanız; 

Buradan itibaren yazılanları okumanız gerekmiyor... 



“Ediyor”  diyorsanız; bu savaşı yürüten küresel güçler (koalisyon güçleri denen 37 ülke) bize 
karşı; açık-gizli-örtülü-düzenli-düzensiz-dolaylı-kirli bir savaş yürütüyor mu sorusuna cevap 
arayacağız... 

Bu soruya yanıtınız: 

"Yürütmüyor" ise, bu yazının devamını okumanıza gerek yok.. 

"Evet yürütüyor" ise, bu defa da savaşı kabul etmekten başka çareniz yoktur!.. 

*** 

Şimdi şu tespiti yaparak devam edelim: 

Sıcak savaşın yürütüldüğü bu coğrafyadaki sivil halk bizim ülkemize sığınıyor… 

Bugün itibariyle 2,5 milyonu bulan sığınmacıların, yarın hangi sayıya ulaşacağını 
bilemezsiniz.... 

Onlara kapıları kapatamayacağınıza göre, iş işten geçmeden bir şeyler yapmak gerekir. 

Aksi halde, ne biçim insan, ne biçim Müslümansınız demezler mi? 

En azından, sivil halkı ve kendi halkınızın güvenliğini düşünerek, bazı adımlar atmanız 
gerekiyor! 

İlk aşamada "GÜVENLİ BÖLGE" yaratmak Türk Ordusu'nun yapabileceği bir iştir! 

*** 

Bölge ülkeleri ile birlikte emperyalistleri geriletmek  de bir insanlık görevi olarak 
karşımızda duruyor... 

Bütün bunların acilen yapılması gereken dönemde; AKP'nin iktidarda olması neyi 
değiştirir? 

İşlerin bu noktaya kadar gelmesinde, kuşkusuz birinci derecede sorumlu olan AKP 
hükümetleridir. 

Böyle dahi olsa, ülkemizin yüksek çıkarları için, bu yönde atılacak adıma karşı çıkabilir 
miyiz? 

AKP'ye karşıyız diye, doğru yaptığı işlere de karşı duracak değiliz herhalde... 

Konuya biraz da bu yönüyle bakalım… 

*** 

Bu fırsattan yararlanarak, şu gerçeği de tespit edelim: 

AKP hükümeti bir taşla iki kuş vurma hesabı içerisinde olabilir! 

Büyük olasılıkla da öyledir.. 

Lakin, sorunu sadece AKP'lilerin kendilerini kurtarması açısından ele alırsak, analizimiz 
oldukça eksik ve yetersiz kalır. 

Yapmamız gereken önemli ve acil işleri, DUYGUSAL NEDENLERLE yapamamış oluruz... 

Oysa Devlet yönetiminde duyguların yeri yoktur… 

*** 

Aslında hayati önemdeki bu olayın bir başka boyutu daha vardır: 



"Koalisyon güçleri" adı verilen 37 ülkenin, doğrudan katıldığı kirli Suriye Savaşı'nda -
Suriye'nin savaşı kaybetmesi halinde- Türkiye'nin zarar görmeden çıkabileceğini düşünmek 
akıl kari değildir... 

Bu nedenle sürekli "barış" çığlıkları atmak bir anlam ifade etmiyor... 

Aslında bu noktada "savaşa hayır" propagandası koalisyon güçlerinin işine yarıyor!.. 

“Savaşa hayır” diyerek, farkında olmadan emperyalist fikirlerin avukatlığı yapılmış olur!.. 

Ayrıca bu masum slogana inanan bölge halklarının birleşmesi deengellenir!.. 

Ülkelerin orduları savaşmakiçin vardır ve gerektiğinde savaşacaklardır. 

Yoksa ne diye bütçenin önemli bir kısmı onlara ayrılır? 

*** 

Her şeyden önce, Suriye'nin savaşı kaybetmesi halinde; 2,5 milyon sığınmacının bir daha 
Suriye'ye geri dönemeyeceğini düşünürsek; bunların Türkiye'ye maliyetinin kalıcı 
olacağını hesaba katmamız gerekiyor. 

Bunun anlamı:6 milyonu aşan işsizimize, 2,5 milyon daha eklenecek demektir. 

Barınma olanakları bulunmayan bu insanlar, -bugün için Bodrum'a kadar geldiler- güvenlik 
sorunu da dahil, çok daha büyük problemleri bizimkilere ekleyeceklerdir.. 

Bunu görmemek için hayal dünyasında gezinmek lazım!.. 

Ekonomisi sıcak para ile yürüten Türkiye'nin, bu ilave yükü taşıması kolay değildir... 

Birleşmiş Milletler'den yardım alamayan Türkiye, ila nihaye böyle devam edemez. 

Olaya bu açıdan da bakıldığında, şimdiden bazı tedbirlerin alınması zorunludur... 

*** 

Suriye ile de anlaşarak -ki, Suriye bu konuda anlaşmaya hazır görünüyor- sınır 
ötesinde GÜVENLİ BİR BÖLGE OLUŞTURMAK ve Suriyeli sığınmacıların kendi 
topraklarında GÜVENLİKLERİNİ SAĞLAMAK en akıllıca yoldur... 

Şam yönetimi, savaşı kazanırsa, zaten sığınmacılar kendi yurttaşları olduğu için bu sorunu 
devralmak zorundadır... 

Türk Ordusu da görevini yapmanın huzuru içerisinde sınırlarımızın içerisine çekilir. 

Sığınmacıların, kendi ülkelerine götürülmeleri halinde, bize olan maliyetleri de sıfıra 
yaklaşacaktır. 

Çünkü kendi topraklarında normal yaşamlarına dönme olasılığı vardır... 

*** 

İkinci önemli husus "ABD-İSRAİL KORİDORU"dur... 

Bu da Türkiye'nin TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜ açısından hayati önemde bir konudur... 

Koridor Türkiye tarafından ENGELLENİRSE; petrolünü Akdeniz'e akıtamayan sözde 
"Kürdistan" devleti, kağıt üzerinde kalır... 

Çünkü parası olmayan hiç bir devlet yaşayamaz!.. 

Emperyalistler de sonuna kadar böyle bir kukla devleti besleyemezler. 



Çünkü onların da nihai hedefinde, Orta Doğu PETROLLERİNİN ELE GEÇİRİLMESİ vardır. 

Sınır ötesi GÜVENLİ BÖLGE oluşturulması ile "Büyük Kürdistan"ın kurulması da 
engellenebilir... 

Böylece toprak bütünlüğümüz korunmuş olur... 

Kandil'in son (Karayılan'ın) "Türkiye'yi savaş alanına çevirecekleri" tehdidi, gerçeğin bu 
şekilde olduğunu göstermektedir… 

Bugüne kadar olan tutumlarından anlaşılmaktadır ki, Türkiye'nin bu hamlesinin 
arkasında; İran, Irak, Suriye, Rusya ve Çin de duracaktır... 

Böylece "Levant"  (https://tr.wikipedia.org/wiki/Levant) denen daha büyük projenin de 
önüne geçilmiş olur… 

*** 

Bu noktada dilerseniz savaş uzmanı  NATO'cu olmayan Türk subaylarını dinleyelim. 

Onların anlatacakları bilinmeden, bizim anlattıklarımız hem eksik kalacak hem de 
anlaşılmayacaktır... 

BU NEDENLE AŞAĞIDAKİ BAĞLANTIYI AÇIP İZLEMENİZİ ÖNERİYORUM... 

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/emekli-hava-pilot-tumgeneral-beyazit-
karatas-tan-onemli-tespit-h65402.html 

Görüşünüzün değişeceğine yüzde yüz eminim... 

https://www.google.com/url?q=https://tr.wikipedia.org/wiki/Levant&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtE3YbZkTYIHhjgmXyd0KvcItL1w
http://www.google.com/url?q=http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/emekli-hava-pilot-tumgeneral-beyazit-karatas-tan-onemli-tespit-h65402.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnVqIvwlsm8o80ezm9lugJqvnIrQ
http://www.google.com/url?q=http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/emekli-hava-pilot-tumgeneral-beyazit-karatas-tan-onemli-tespit-h65402.html&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFnVqIvwlsm8o80ezm9lugJqvnIrQ


 
 

İSTERİM VALLAHİ!.. 
Almanya doğumlu, Yahudi kökenli ABD eski Dışişleri Bakanlarından, ünlü diplomat ve siyaset 
bilimci Henry Alfred Kissinger: “Kendi içimizdeki hainleri en ağır şekilde cezalandırır, 
başka ülkelerin hainlerini ise el üstünde tutarız” demiş… 

Kimin ülkesine hainlik yaptığını anlamak için en kolay yöntem bu itiraftan çıkıyor. 

Buna göre, ABD’nin el üstünde tuttuğu politikacılara kesinlikle tedbirli yaklaşmak 
gerekiyor… 

7 Haziran seçimlerinden sonra, ABD Türkiye’de hangi partilerin hükümet kurmasını istiyor? 

Bunun için hangi politikacıları yeniden sahaya sürüyor? 

Onlar bu “görevlendirmelere” ne diyor? 

Bugüne kadar savunageldikleri; kırmızı çizgilerden, ilkelerden birden bire nasıl çark 
edebiliyorlar? 

Bunun  için geçerli gerekçeleri var mı? 

Artık bu ve benzer soruların yanıtlarını kendimiz bulmak zorundayız… 

Hepsinden önemlisi, bugüne kadar bir tek başarıları olmayan bazı önemli zatlar, “millet 
iradesi”nin hangi yönde olduğunu nasıl anlayabiliyor, onu da öğrenmeliyiz! 

Yoksa bazı kişilere “vahiy” yoluyla mı bilgiler iniyor? 

Halkı aptal yerine koyan bu siyasetçileri el üstünde tutan küresel güçler, bütün bu olup bitene 
ne diyorlar? 

Hezimet olarak değerlendirilebilecek seçim sonuçlarından, seçmenin AKP-CHP 
koalisyonu istediği sonucunu çıkartmak, ancak olağanüstü niteliklere sahip olanların işidir! 

Halkın oy vermeyerek desteğini çektiği iki partiden son talebinin; bir araya gelip hükümet 
kurmaları şeklinde yorumlamak için insan üstü varlık olmak gerekiyor!.. 

Aslında bu bir araya gelme çabası, halka karşı olmuyor mu? 



Deniz Baykal, delinmedik bir kulağının arkası kalmış,  açıkça AKP’yi işaret ediyor: 
“Milletin tercihine saygı duymak onu zorlamamak gerekiyor” diyor…1  

Baykal’a göre, halkın tercihi AKP-CHP koalisyonudur... 

AKP 13 yıldır iktidar, Y-CHP ana muhalefet olarak aynı süreyi taşları yoldan temizlemekle 
geçirdi... Gizli kapaklı işleri yok! 

Son seçimde ikisinin de oyu azaldı. 

Halkın bu iki partiden desteğini çektiği son derece açık iken Bay Baykal, bugün neden tam 
tersi düşünceyi savunuyor? 

Yani demek istiyor ki; halk AKP ile CHP’nin oylarını koalisyon kursunlar diye azaltmış! 

Bu görüşe göre, Türk halkı, siyasi iktidarı oy vererek değil vermeyerek belirliyor... 

Bu parlak fikrin sahibi, gazi Meclisin son başkanlığına talip. 

Bugünlerde kapı kapı dolanıp destek arıyor… 

Bir başka özelliği de Meclisin en tecrübelisi ve en yaşlısı olmakmış. Yaş da para ediyor artık… 

Meclis Başkanlığına seçilirse, özel kalem müdürlüğüne getireceği kişiye şimdiden çok 
acıyorum! 

İşi gerçekten de zor olacak çünkü… 

*** 

Halk Y-CHP’ye AKP ile koalisyon yapma görevi vermişmiş!!! 

Lakin miting meydanlarında bu yönde bir tek söz söylenmemiş… 

Bütün partiler AKP’yi iktidardan düşürmek içi oy istediler, şimdi bizimkiler kalması için 
olmadık laf cambazlığı yapıyorlar… 

Güya halkın istediği buymuş, onlar sadece tercümesini yapıyorlar!.. 

Y. Nuri Öztürk Hocanın bir konuşmasında Deniz Baykal ile ilgili yaptığı “Yumurtasını 
pişirmek için ülkeyi yakar” tespiti, Kılıçdaroğlu için de geçerlidir... 

Livaneli’nin Baykal hakkındaki yazısını2  okuduktan sonra; boşuna yere “yok daha neler” 
demiştim… 

Kaset olayı ile kaybettiği itibarını geri alabilmek için, AKP’nin iktidarda kalmasını gözünü 
kırpmadan kabul edebilirmiş meğer. 

Bu yolda CHP’yi de rahatlıkla harcayabilir… 

5 seçimdir “hırsız” diye suçlanan bir partiyle ortaklık yapmak, hiç bu necip halkın isteği 
olabilir mi? 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce, ABD elçisi ile bir otel odasında, üstelik de tek başına, 
2,5 saat ne konuştuğunu açıklayamayan Dersimli Kemal  ile 7 Haziran seçimlerden hemen 
sonra, sıcağı sıcağına, Erdoğan ile baş başa konuşmak üzere Ankara’ya koşan Baykal‘ın, gizli 
ajandaları olduğuna eminim!.. 

Küresel güçler ikisini de el üstünde neden tutuyor acaba! 
                                                 
1 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/baykaldan-koalisyon-sinyali-870425/ 
2 http://arsiv.ntv.com.tr/news/415149.asp#storyContinues 

http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/baykaldan-koalisyon-sinyali-870425/
http://arsiv.ntv.com.tr/news/415149.asp%23storyContinues


İkisini de bir birine muhtaç hale getirmişler… 

Birinin eline, diğerinin açığını vermişler tabi! 

Bu durumu iyi kullanan emperyalistler, ne Baykal’ın eski gücüne kavuşmasına ne de 
Kılıçdaroğlu’nun CHP’ye tam hakim olmasına izin verirler... 

Erdoğan ise “CE-HAA-PEEE ZİHNİYETİ”nin değiştiğinden emindir şimdi… 

Zaten Kılıçdaroğlu da berbat Türkçesi ile “Rövanşist3 olmayacağız” diyerek, teminatını 
vermiştir… 

Açılıma açık çek verdiği gibi… 

Aklınca “intikamcı” olmayacağız demek istemektedir… 

Belli ki, yolsuzlukların, hırsızlıkların ve kanunsuzlukların hesabını sormaktan vaz geçtiler… 

Ah, bu küresel güçler nelere nelere kadirdir… 

Dersimli Kemal sözlerine açıklık da getirmiştir: “Devr-i sabık4 yaratmayacağız” diyerek, ne 
yapmak istediğini açık açık anlatmıştır!.. 

Emir büyük yerden gelince, çaresiz 13 yıllık AKP iktidarlarını aklayacaklar!.. 

Çam devirdiğini anladıktan sonra, güya bir düzeltme de yapmıştır hazret5 … 

Lakin halkla arasında ciddi bir güven sorunu olduğu için yeterince inandırıcı olamamıştır… 

*** 

Olası AKP-CHP koalisyonun ilk işi para bulmak olacak… 

Bunu için uluslararası finans kuruluşlarının “ön açması” lazımmış. 

Bu iş için de Kemal Derviş kritik rol oynayabilirmiş!.. 

Anlayacağınız; parayı Derviş’e bulduracak, kendileri düdüğü çalacaklar… 

Ne kadar akıllılar değil mi? 

İşler bu noktaya geldikten sonra, en kısa sürede büyük kurultayı toplayıp CHP'yi 
feshetmek yapılacak en doğru harekettir!.. 

Partinin geri alınabileceğinden umudumu kestim… 

Fesihten sonra Dersimli ile SOROS'CU arkadaşları AKP ile Y-CHP olarak ortaklıklarını 
kurabilirler... 

CUMHURİYETİ KURAN PARTİYİ, İHANETLERİNE ORTAK ETMELERİNE RAZI DEĞİLİM... 

                                                 
3 TDK  sözlüğüne göre rövanş:Sporda veya oyunda yenilmiş olanın aynı rakiple oynadığı ikinci oyun 
anlamındadır. 
4 Devr-i sabık:Önceki dönem demektir. 
http://osmanlicaturkce.net/19099/devr-i-sabik 
“Devr-i sabık yapmayacağız” deyimi ise, geçmişi sorgulamayacağız, üzerine sünger  çekeceğiz anlamında 
kullanılmaktadır. 1950’de Demokrat Parti, CHP’den iktidarı devraldıktan sonra, Genel Başkan  Celal Bayar  tek 
parti dönemi için bu ifadeyi kullanmıştı… 
5 http://www.chp.org.tr/Haberler/2/kilicdaroglu-sozu-yolsuzluklarin-hesabi-sorulacak-7815.aspx 

http://osmanlicaturkce.net/19099/devr-i-sabik
http://www.chp.org.tr/Haberler/2/kilicdaroglu-sozu-yolsuzluklarin-hesabi-sorulacak-7815.aspx


Dersimli Kemal’in papağan gibi 5 seçimdir tekrarladığı, tekrarlandıkça da oy kaybına neden 
olan yolsuzluk ve hırsızlıkları aklama işinde, hiç değilse Atatürk’ün CHP’si yer almasın 
isterim… 

Kişiliği güven vermez bir liderin, “hırsız var” feryadına inanmayan bu millet, hiçbir vaatlerine 
zaten itibar etmemektedir!... 

AKP'den kurtulmanın yolu Y-CHP’ye veya HDP’ye oy vermek değildi!.. 

Seçmen, bir yolunu bulup AKP'den kurtulsa da Y-CHP bir yolunu bulup AKP'yi başımızda 
tutacaktı zaten!.. 

Yaşayarak gördüklerimizi ayrıca ispat etmek gerekmez… 

CHP işgalden kurtarılmadan TÜRKİYE işgalden asla kurtarılamaz. 

Bu yüzden CHP’li olmayanlara da görev düşmektedir!.. 

*** 

Dersimlinin kamuoyunun bilmediği bir büyük kabahati mi var acaba! 

Küresel güçler, şimdi o kabahat dosyasını önüne koymuşlar ve istediklerini 
yapmaya mecbur bırakıyorlar... 

Günahı kadar sevmediği Baykal’ı öne çıkarması bu mecburiyetten olamaz mı? 

İster misiniz, Baykal’a kaset operasyonunda bir rol üstlendiği kanıtlansın! 

Ben isterim vallahi!.. 

Erdoğan gibi Kılıçdaroğlu’nu da siyasete “armağan” eden Deniz Baykal’dır... 

Sonunu getiren de o olsun! 

İsterim vallahi… 

Olsun… 

*** 

Ne olursa olsun, AKP gitsin düşüncesi ile Y-CHP ile HDP’ye oy verenler, aldatılmışlık 
duygusundan çok daha fazlasını yaşıyorlar. 

O tarafta korkunç travma var! 

HDP’ye oy verdiğini söyleyen bir dostum, kendini tecavüze uğramış gibi hissettiğini söyledi… 

“AKP’nin gitmesini sağlarız diye yediğimiz halt, tam tersine sonuçlar vermiş. AKP kalıyormuş!” 
diye ekledi… 

Dersimli Kemal, AKP’ye koltuk değneği olmaya her zaman hazırdı zaten… 

Yeter ki, yapılacak olan işlerden kendisine de bilgi verilsin! 

Bu gerçeği öğrenen partililer, Kılıçdaroğlu konusunu tartışmak bile istemiyorlar… 

Bugünlerde “Çoğumuz deli-divane olduk, lakin yollara düşmediğimize şükrediyoruz” 
diyorlar… 

Zayıfladığı halde, yönetimden çekilmeyen bir ekibin derdi ne olabilir? Oylarını 
birazcık artırsalardı koltuklarından bir daha kalkarlar mıydı hiç? 



Bunlara oy verip, kısmen de olsa güçlenmelerine sebebiyet vermeyelim, yoksa bir daha bu 
işgalci yönetimi değiştiremeyiz diyenler haksız değildi!.. 

Bu önemli hususları da tespit edelim… 

Ekmeleddin’in seçimi kaybetmesi üzerine, Kılıçdaroğlu: ”Bugün olsa yine Ekmel Bey’i aday 
gösteririz”6  demesi gibi, biz de bugün seçim olsa yine oyumuzu Y-CHP’ye veririz diyenlere 
sözlerimiz… 

Ne diyebiliriz; efsunlanmış eşek misali, binildiğimiz yerde otlamaya mecburuz sanki… 

*** 

Hükümet, Suriye sınırındaki son gelişmeler üzerine, TSK’ya yazılı emir vermiş. 

Akdeniz’e açılacak olan Kürt koridoruna itiraz edecekmişiz! 

PKK’nın Suriye kolu PYD’ye silahlı müdahale, terör örgütü PKK ile müzakereden 
vazgeçme anlamına geliyor elbette!.. 

Bu iyi bir gelişmedir! 

İçerisinden geçtiğimiz koşullar itibariyle, hükümetteki bu politika değişikliğine karşı çıkmak, 
ucuz siyaset yapmak anlamına gelir… 

Bugün ulusal birlik çağrısı yaparak, küresel güçleri geriletmek en doğru seçenek 
görünüyor... 

Ülkemizin yüksek çıkarlarının gereği bu birlikteliktedir… 

Neredeyse Suriye sınırımız bir uçtan diğer uca PYD’nin kontrolüne geçmiştir. 

11 sınır kapısından Suriye’nin elinde bir tek Yayladağ kalmıştır... 

Diğerlerinde komşumuz artık PKK/PYD’dir!.. 

Baykal, Kılıçdaroğlu ve Y-CHP’nin konuşma yasağı konmuş çiçeği burnundaki milletvekilleri, 
bu konuda ne diyorlar acaba? 

Bileniniz var mıdır? 

İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ise kendini gizlemiyor artık. O hala TSK’nın 
PYD’ye yardım yapması için çağrı yapıyor7… 

Y-CHP’nin en boş adamı Gürsel Tekin ise “BM’yle işbirliği yapılmalı. Türkiye barışçı taraf 
olmalı” diyor… 

ABD’nin emirlerini Türkçeye çevirerek Dersimliye tebliğ etmekle görevli eski Büyükelçi Faruk 
Loğoğlu da aynı görüştedir: ”Askerin Suriye’ye girebilmesi için hem BM kararı hem de 
Meclis’ten yeni tezkere çıkartmak gerektiğini” savunuyor... 

Kürdistan’ın kurulmasına karşı çıkmayalım istiyorlar… 

Ulu Tanrım! 

Ne hale getirildik. Bari akıl sağlığımızı koru… 

   
                                                 
6 http://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-bugun-olsa-yine-ekmel-beyi-aday-gosteririz,267261 
7 http://www.taraf.com.tr/politika/chpden-korkunc-iddialarisid-7-aracla-turkiyeden-girdi-bu-gece-de-
saldiracak/ 

http://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-bugun-olsa-yine-ekmel-beyi-aday-gosteririz,267261
http://www.taraf.com.tr/politika/chpden-korkunc-iddialarisid-7-aracla-turkiyeden-girdi-bu-gece-de-saldiracak/
http://www.taraf.com.tr/politika/chpden-korkunc-iddialarisid-7-aracla-turkiyeden-girdi-bu-gece-de-saldiracak/


 
 

OYLARI AZALDIKÇA İKTİDARA GELME ŞANSI ARTAN 
PARTİ!.. 
İnegöl Milli Eğitim Müdürü birkaç gün önce ”Cehennem”den Mustafa Kemal Atatürk’ün: 
“Sıcak diye oruç bozmayın, burası çok sıcak. K.Atatürk” şeklindeki mesajını 
getirdi…1 Müdür Mustafa Karaaslan’ın bu paylaşımından; kimlerin Cennet’e, kimlerin 
Cehennem’e gideceğini, Ulu Tanrı’dan başka bir de kendinin bildiğini Türk halkına iletti... 

Daha önce ölenlerden, kimlerin Cehennem’de olduğu da bay müdürün bilgisi dahilindedir 
tabi! 

Kuran’daki şirk koşma ile ilgili ayetleri bir tarafa bıraksak da durum vahimdir. 

AKP döneminde milli eğitimin kimlere teslim edildiği ve eğitimin ne hale geldiği bu geri 
zekalıların saçmalamalarından belli oluyor. Edebilseler kıyamet gününü beklemeden 
Cehennem ateşini bu dünyada yakacaklar… 

Mustafa Karaaslan’ın dini “Ilımlı İslam”a ne kadar da benziyor! 

Geçen Cuma günü Fatih Camii’nde toplanan Hizb-ut Tahrir üyeleri, pankart açarak,  Fevzi 
Paşa Caddesi’nde bir yürüyüş yaptılar… 

“Türkiye’den Mısır’a, Endonezya’dan Fas’a, Lübnan’dan Kürdistan’a kadar hilafet, hilafet” 
diye slogan atan grubun, Türkiye Medya Sorumlusu Mahmut Kar, okuduğu bildiride: 
“Büyük farz olan Hilafet’in kurulması için çalışmanın zaruri olduğu, terk edilmesi durumunda 
çok büyük günah işleneceği” vurgulandı…2  

Yüce Kuran’da sınırlı sayıda olan “farz”lara3  bir ekleme de Hizb-ut Tahrir yaptı… 

                                                 
1 http://odatv.com/n.php?n=o-mesaji-paylasan-isme-add-sahip-cikti--1906151200 
2 http://www.milliyet.com.tr/hizb-ut-tahrir-den-hilafet-cagrisi-gundem-2076524/ 
3 http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=352 

http://odatv.com/n.php?n=o-mesaji-paylasan-isme-add-sahip-cikti--1906151200
http://www.milliyet.com.tr/hizb-ut-tahrir-den-hilafet-cagrisi-gundem-2076524/
http://www.dinimizislam.com/detay.asp?Aid=352


İslam dinine göre, Allah’ın sözü sayılan Kuran’da; yapılması açık bir şekilde emredilen 
kurallar ve ibadetler “farz” olarak isimlendiriliyor. 

Farzları yapmayan kişinin günah işlediği, farz oluşu reddedenlerin ise İslam dininden 
çıkmış oldukları kabul edilir… 

Yine İslam dinine göre, Allah’a “eksik bulmak”, günahların affedilmeyecek olan en büyüğünü 
işlemek sonucunu doğuruyor. Şirk koşanlar4 aynı zamanda dinden çıkmış oluyorlar!.. 

Böyleler hakkında verilen fetva nasıldır, onu bilmiyorum… 

Mahmut Kar’ın dini de tıpkı “Ilımlı İslam”a benziyor!.. 

Tahrirciler bu kadarla bıraksalar iyiydi... 

Mahmut efendi, okuduğu bildiri ile Hizb-ut Tahrir’in Kürdistan’ı tanıyan ilk dinci grup olma 
unvanına sahip olduğunu da ilan etmiştir... 

Ne gariptir ki, dinciler tarihin her döneminde emperyalizmin hizmetinde olmuşlardır. 

Bu gafiller dini değerleri yıpratmak için dinde reformlar yapılmasını bile önerebilirler. 

Kutsal dinin tabiri ile dinciler,  görevlerini yerine getirebilmek için rahatlıkla Allah’a şirk 
koşabilirler… 

*** 

Küresel güçlerin, önce ulusal bilinci sonra da ulus devleti yıkmakla görevli işbirlikçileri ise, 
dincilerden çok daha tehlikelidir. 

Bunların başında Dersimli Kemal yönetimindeki “Yeni CHP” geliyor. 

Y-CHP’nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin, birkaç gün önce “Siyasette kırmızı çizgi olmaz” 
diyerek5  bu gerçeği itiraf etmiştir. 

Cumhuriyeti kuran parti, Cumhuriyetin kırmızı çizgisi olan Anayasanın ilk 3 maddesini artık 
savunamaz duruma gelmiştir. 

Belli ki, küresel güçler Cumhuriyeti yıkma görevini yine Y-CHP’ye vermişlerdir. 

“Kırmızı çizgi”si olan bir partiye asla bu işi yaptıramazlar!.. 

Bu görev kapsamında, doğal olarak  “Kürdistan”ın kurulması da vardır. 

O bakımdan AKP’ye, HDP’den çok Y-CHP lazımdır… 

Çünkü AKP-HDP ortaklığı karşısında, MHP öncülüğünde kısa zamanda güçlü 
bir muhalefet oluşarak, hain planı çıkmaza sokulabilirler... 

Bunu bilen küresel güçler, çok daha kapsamlı olan AKP-CHP koalisyonunu hayata geçirmek 
için çalışıyorlar. 

Bu amacı gerçekleştirebilmek uğruna, Kılıçdaroğlu Başbakanlıkta odacı olmayı bile kabul 
edebilir… 

Çünkü 7 Haziran seçimleri ile basılan düğme, aynı zamanda Y-CHP için sonun 
başlangıcı mekanizmasını da çalıştırmaya başlamıştır!.. 

                                                 
4 http://www.erdemyolu.com/coktanriciliksirk/sirk-nedir-prof-yasar-nuri-ozturk.html 
5 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/erken-secim-turkiyenin-altina-dinamit-koymaktir-858860/ 

http://www.erdemyolu.com/coktanriciliksirk/sirk-nedir-prof-yasar-nuri-ozturk.html
http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/erken-secim-turkiyenin-altina-dinamit-koymaktir-858860/


Dincilerin de AKP/Y-CHP hükümetini destekleyeceği düşünülürse,  MHP’nin tek başına 
yapacağı muhalefet çok fazla etkili olamayacaktır... 

MHP yönetimi, yeni dönemde böylesine zor muhalefet görevini yapmaya istekli mi, bunu 
şimdilik bilemiyoruz tabi… 

Lakin bölücülüğün aldığı yol göz önüne alınırsa,  siyasetinin merkezine milliyetçiliği koyan 
bir parti,  bu görevden kaçamayacaktır. 

Baş döndürücü şekilde gelen siyasi gelişmeler karşısında, MHP tabanının CHP tabanı gibi 
kolayca durdurulamayacağı açıktır. 

Bu noktadaki direnç ise, Bahçeli için sonun başlangıcı olacaktır… 

*** 

ABD bu senenin terör örgütleri listesini yayınladı. 

Listede PKK var ama PKK’nın Suriye kolu PYD yer almıyor. 

ABD’nin yeni terör tanımına göre, terör örgütünün kolları terör örgütünden sayılmıyor! 

Çünkü akrebin Suriye’deki kolu, ilelebet ABD’nin hizmetindedir. 

Bu kapsamda PKK, Irak-İsrail koridorunu Akdeniz’e açma işini üzerine almıştır. 

Küresel güçlerin kurduğu radikal İslamcı örgüt IŞİD de PKK gibi bir taşerondur! 

Irak ve Suriye’de acımasızca saldırarak Türkmen ve Arapları yerlerinden ediyor... 

Yarattıkları boşluğu akrebin Suriye kolu dolduruyor… 

Belli ki Tel Abyad’ın düşürülmesinden sonra, çatışmalar daha da kızışacaktır. 

Bu aşamada Türkiye’nin ABD ile çatışmayı da göze alacak hamleler yapması gerekiyor… 

Aksi halde mazlum halkların daha çok kanı akıtılacak!.. 

Küresel güçler sadece kendi çıkarlarına bakarlar!.. Bunun için din bile üretiyorlar… 

ABD’nin “Ilımlı İslam”ına göre, domuz haramdır ama kolu haram kabul edilmiyor! 

Aldatılarak kullanılan bu zavallı kullar, ABD’nin bu coğrafyada ikinci İsrail işlevini görecek 
olan “Kürdistan” devletini kuracağına inanıyorlar… 

ABD ve İsrail’in güvencesi ile kurulacak kukla devletin, İran ve Türkiye’ye rağmen yaşama 
sansı elbette ki olmayacaktır!.. 

Esat, kolay lokma olmadığını zaten kanıtlamıştır. Sıra TSK’ya gelmiştir… 

Balkon konuşmasını yapan artık Erdoğan değil, Esat’tır. Küresel güçlerin Orta 
Doğu’da kaybetmeye aday olduğunun ilk işareti, işte bu balkon konuşmasıdır… Olaylara biraz 
da bu pencereden bakmak gerekir. 

Emperyalistlerin başarılı olabilmeleri için Türkiye’nin de hain plana dahil olması şarttır. 

AKP tek başına iktidara gelebilseydi, belki sorun çıkmayabilirdi ama gelemedi.. 

“Açılım” saçmalığının varacağı noktanın “Bağımsız Kürdistan” olacağı artık sır değildir. 

Y-CHP’nin PKK-HDP’ye baraj atlatma isteği, kısmen karşılık görse de, 7 Haziran’dan önce, 
Türk halkının bir kısmını uyandırmıştır… 

O yüzden ABD, yedek atlardan birini daha devreye sokmak mecburiyetinde kalmıştır... 



AKP ile HDP sayısal olarak hükümeti kurmaya yetse de, ihanetlerine Türk halkını ikna 
etmeleri çok zor olacaktır... 

Bu yüzden, HDP destekli AKP-CHP koalisyonuna şiddetle ihtiyaç vardır!.. 

Hepsinden önemlisi, Kılıçdaroğlu’nun “analar ağlamayacaksa…” şeklinde başlayan 
cümlelerine, CHP tabanının bir süre daha değer verecek olmasıdır… 

Sadece kırmızı çizgileri inkâr etmek yetmiyor çünkü… 

Gelişmeleri Dersimlinin pişkinliğine bağlamak ise son derece yanıltıcı olabiliyor! 

Doğu ve Güney Doğu’da tamamen biten Y-CHP,  “Türkiye partisi” haline gelmeden, verilen 
görevi beklendiği gibi yerine getiremeyecek!.. 

Büyük olasılıkla HDP’ye biraz da bu nedenle ihtiyaç duyulmuştur… 

Çünkü Türk halkını ikna etmek için biraz da görüntü gerekir… 

Göreceksiniz buna rağmen, yine de koalisyon görüşmeleri Y-CHP ile yürütülecektir... 

İlginçtir; küçüldükçe iktidara gelme şansını yükselten dünyadaki tek parti, Y-CHP 
olmuştur… 

 



 
 

EN BÜYÜK HATAYI YAPSAK DA EN KÜÇÜK HATAYI 
SAVUNMAYACAĞIZ!.. 
7 Haziran seçimleri öncesinde bir grup Y-CHP'li, HDP'nin barajı geçmesi (terör 
örgütü PKK'nın Meclis'e girmesi) için, sinsi bir propaganda yürüttüler. 

Bu grubun başında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreter Gürsel Tekin ve Genel 
Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl geliyor.1  

Cumhuriyetin ve CHP'nin kurucu felsefesi ile kimliğine ihanet anlamına gelen bu eyleme 
karşı, küçük bir grup da Meclis'e dördüncü bir partinin girmesi, AKP'nin tek başına iktidar 
olmasını önleyecekse, Vatan Partisi girsin diyerek, Vatan Partisi'ne oy verilmesini 
savunmuştur. 

Bu görüşü savunan CHP üyelerinden biri de benim... 

Dürüstçe kabul etmek gerekir ki, her iki görüşü savunanlar, CHP Tüzük'ünün 70/A-e ve 
Disiplin Yönetmeliği'nin 11/A-e maddesine göre partiden kesin ihraç suçunu işlemişlerdir.2  

 

                                                 
1 http://www.ulusalkanal.com.tr/secim-2015/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-yuzde-3-bucuk-civarinda-
oyumuzu-demokrasiye-feda-ettik-h63165.html 
http://zete.com/gursel-tekin-chplilerin-hdpye-verdigi-oyla-demokrasi-kazandi/ 
2 Tüzük, Madde 70: 
A) Kesin Çıkarma Cezası Gerektiren Parti Suçları 
... 
e)Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık veya gizli çalışmak. 
Disiplin Yönetmeliği, Madde11: 
Aşağıda yazılı olan tutum, davranış ve eylemler ile bunların yapılmasını desteklemek, kolaylaştırmak ve övmek 
parti suçudur. 
A) Kesin Çıkarma Cezasını Gerektiren Parti Suçları 
... 
e)Parti adaylarına karşı veya başka parti adaylarından yana açık ve gizli çalışmak, 

http://www.ulusalkanal.com.tr/secim-2015/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-yuzde-3-bucuk-civarinda-oyumuzu-demokrasiye-feda-ettik-h63165.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/secim-2015/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-yuzde-3-bucuk-civarinda-oyumuzu-demokrasiye-feda-ettik-h63165.html
http://zete.com/gursel-tekin-chplilerin-hdpye-verdigi-oyla-demokrasi-kazandi/


İşin ilginç yanı, “partiden kesin ihraç” sonucunu doğuracak bu suç, övünülecek bir şeymiş 
gibi seçimden sonra da savunulmaya devam ediliyor!..3  

CHP'de  “disiplin hukuku” bir tek genel başkana karşı işletilemiyor. 

O Büyük Kurultay'da hesap verecek! 

Geri kalan tüm üyelerin, bulundukları göreve göre, İl Disiplin Kurullarına veya Yüksek Disiplin 
Kurulu'na hesap vermeleri şarttır... 

Bunun için ivedilikle İl Yönetim Kurullarının harekete geçmesi gerekir. 

Aksi halde işlenen suça; gizleme, destekleme veya övme suretiyle iştirak etmiş ve 
görevlerini kötüye kullanmış olacaklar!.. 

Başka partiyi destekleyen genel başkanın savunmasını vermesi ve genel seçimin 
değerlendirilmesi için de derhal seçimli Büyük Kurultay'ın toplanması gerekiyor. 

CHP Çankaya Delegesi Prof. Dr. Metin Feyzioğlu'nun bu yöndeki çağrısı isabetli ve son 
derece yerindedir... 

Aksi halde, kendi hukukunu çiğneyen bir partinin, hukukun üstünlüğünü savunmasına 
kimse inanmaz. 

Hukuka saygısı olmayan bir partinin, iktidara gelmesi halinde neler yapabileceğini kimse 
tahmin edemez!.. 

Sınav sorularını çalarak çocuklarımızın geleceğini karartan ve Devletin her kurumuna sızan 
Fetullah Gülen Cemaati'ne, daha muhalefette iken kol kanat geren Kılıçdaroğlu ve ekibinin, 
tek başına iktidara gelmesi halinde de aynı tutumun sürdürüleceğine hiç şüphe yoktur!.. 

Ağır bir hezimete uğrayan Y-CHP yönetiminin, seçim yenilgisini unutturmak için AKP ile 
koalisyon yapmaya can attığı her halinden bellidir. 

Böyle bir olasılığın gerçekleşmesi halinde, Y-CHP'nin ortağı AKP'ye hesap soramayacağı son 
derece açıktır. Hesap sorma bir yana, 13 yıllık AKP iktidarı süresince yaşanan bütün 
kanunsuzlukları aklaması da söz konusu olacaktır... 

Kılıçdaroğlu ve ekibi CHP'nin yönetiminden uzaklaştırıldıklarında, siyaseten yok olacaklarını 
bilmektedirler. Bu nedenle CHP'yi bitirme pahasına, hangi parti olursa olsun hükümet 
kurmaya evet diyebilirler!.. 

*** 

“2011 Seçimlerinden daha az oy alırsam çekilirim” diyen Dersimli, bu sözünün gereğini asla 
yerine getiremez!.. 

Verdiği sözleri tutmayan bir liderin kişiliğine güvenilebilir mi?.. 

Kendisine görev veren küresel güçlerin talimatlarını mı yerine getirecek, yoksa onurlu 
davranıp istifa mı edecek, pek yakında göreceğiz!.. 

“AKP'yi iktidardan düşürmek için ne gerekiyorsa yapılır, gerektiğinde başka partiler de 
desteklenir” şeklindeki savunmanın, bir ölçüde anlaşılabilir olması için, gerçekte AKP'nin 
iktidardan düşürülmesi gerekiyor. 

                                                 
3 http://www.yurtgazetesi.com.tr/chp-secmeni-ve-hdpye-giden-oylarin-analizi-makale,10254.html 
   http://www.viratrabzon.com/haber/chp-trabzon-il-yonetiminden-flas-aciklama-17994.html 
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Bu sonuç elde edildikten sonra, AKP ile koalisyon kurarak, yeniden iktidara gelmesini 
sağlamak hiçbir şekilde savunulamaz!.. 

Karşıdevrim yaparak ülkeyi bu hale getiren AKP, tek başına iktidar olmayı kaybettiğine göre, 
onun iktidarının devamını sağlayacak olan hangi parti olursa, küresel 
güçlerin emrinde olduğuna hiç kuşku duyulmamalıdır. Çünkü AKP'ye destek vererek 
iktidarının devamını sağlamak, karşıdevrimin tamamlanmasına katkı sunmak sonucunu 
doğuracaktır!.. 

*** 

2011 yılında kayıtlı seçmen sayısı 52 milyon 806 bin 322'dir. 2015 yılında kayıtlı 
seçmen56 milyon 608 bin 817'ye çıkmıştır. CHP'nin aldığı oy 11 milyon 518 bin 404'tür. 
Seçmen sayısındaki artış yaklaşık 4 milyondur. 2011 seçimlerinde CHP'nin aldığı oy ise; 11 
milyon 147 bin 736 idi. Yeni seçmenlerin yüzde 25'ini (yaklaşık 1 milyon oyu) eklersek, 
CHP'nin olması gereken oyu: 12.147.736 bulunur. Oy kaybı 
629.332'dir.Zaten başarısızlık, 2011'de kazanılan135 milletvekilinin 3'ünün kaybedilmesi 
ile resmen tescil de edilmiştir!.. 

CHP'deki oy kaybı, yörüngeden sapmanın ve HDP'ye baraj atlatmanın bir sonucudur!.. 

Son 5 yılda; 2 genel seçim, 1 yerel seçim, 1 referandum ve 1 de Cumhurbaşkanlığı seçimi 
kaybeden bir lider, üstelik CHP oylarında azalma olursa çekilirim sözünü de 
vermişken4  hangi yüz ile genel merkeze girer çıkar, anlamak mümkün değildir!?.. 

“İnsanda biraz onur, biraz haya, biraz ar olur...” 

Kılıçdaroğlu, son 5 seçimde AKP iktidarının yolsuzluklarını gündeme taşımıştır. 

İktidar oylarını artırmış, kendisi muhalefette iken oy kaybetmiştir... 

Şimdi AKP ile hükümet kurarak, bütün bu yolsuzlukların üzerini de kapatmış olacaktır!.. 

Böyle bir adamın peşinden gidilir mi?.. 

Mitingde Fatiha okuyan Alevi kökenli bir lider; Alevilere ne anlatabilir, ne kadar güven 
verebilir? 

Nitekim sonunda “Yol Düşkünü” olarak ilan edilmiş ve CHP'nin kalesi olan Tunceli'yi 
HDP/PKK'ye teslim ederek,  en etkili tokadı yine hemşerilerinden yemiştir... 

İlk kurultayda, CHP delegesinden tekmeyi de yemelidir!.. 

Amacına ulaşmak için her türlü aracı kullanmayı mubah sayan bu “dürüst lider”; gerçek 
amacını gizliyor, yalan konuşuyor, sözünü tutmuyor, koltuğunu bırakmıyor ve her türlü 
işbirliğine girebiliyor... 

Genel Sekreteri Gürsel Tekin'in “Siyasetin kırmızı çizgileri olmaz” sözleri, bu Makyavelist 
ilkesizliği ve cehaleti gözler önüne seriyor...5   

Dersimli Kemal'in ve Y-CHP'sinin ne kadar tehlikeli olduğunu anlayabilmek için sadece 
bugüne kadar yaptıklarına bakmak ve söylemlerini tartmak yeterlidir: 

*AKP'nin “Sessiz Devrim”ine ki bu karşıdevrimdir karşı çıkmadı fakat yolundaki taşları 
temizledi... 

                                                 
4 http://www.haber7.com/partiler/haber/1383176-kilicdaroglu-birakma-sartini-acikladi 
5 http://www.sozcu.com.tr/2015/gundem/erken-secim-turkiyenin-altina-dinamit-koymaktir-858860/ 
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*Türk Silahlı Kuvvetleri'ne kumpas kurulmasına ses çıkartmadı; “Ordu darbecilerden 
temizlenmeli” diyerek, bu ihanete ortak oldu... 

*Cumhuriyet'e en büyük ihaneti yapan, çocuklarımızın geleceğini çalan Cemaat'e kol kanat 
gererek, meşruiyet sağladı... 

*Büyük Ortadoğu Projesi'ne boyun eğdi... 

*Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden “Açılım”a destek verdi. Hatta “Açılımı en iyi biz 
yaparız” diyerek bölücülüğü destekledi... 

*AİHM'nin “siyasi simgedir” dediği türbanın Meclis'e kadar girmesine öncülük yaptı... 

*Gerici bir yapıya sahip olduğunu ve hukuka saygılı olmadığını, Eğitim ve Öğretim Birliği 
Yasası'nın delinmesine karşı gelmeyerek bir kez daha kanıtladı... 

*Vatan haini ve adi bir eşkıya olan Seyit Rıza'yı önder olarak sahiplendi... 

*Şeyh Sait'e ve Saidi Nursi'ye karşı bir tek söz söylemedi... 

*Ekonomik görüşü de halktan yana değildir; AKP ile aynı programı savunmaktadır. İktidara 
geldiğinde ekonomiyi Kemal Derviş'e teslim edeceğini defalarca söyledi... 

*Üretimi ve istihdamı artırıcı bir tek vaadi yoktur... 

*Ulusal sorunlar karşısında duyarlı değildir. Yunanistan'ın Ege'de 152 adamızı işgal 
etmesini görmezden gelmiştir... 

*Kıbrıs'ta Rumlardan yana politika izlemektedir... 

*NATO'da kalmayı savunuyor! Libya'ya yapılan saldırıyı utanmadan destekledi! 
*Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine saygısı yoktur. “Türk” ve “Türklük” 
kavramlarının Anayasadan çıkartılması için can atıyor.. 

. 

*Cumhuriyetin ve CHP'nin kurucuları; Atatürk ve İnönü'yü itibarsızlaştırmak için elinden 
geleni yapıyor... 

*6 Ok'u yeniden yorumlayarak inkar etmeye çalışıyor... 

*1930'ların CHP'sini sahiplenmeyerek, CHP mirasını reddediyor... 

*Parti hukukuna zerre kadar saygısı yoktur... 

*Program'ı değiştirmeye bile tenezzül etmeden, rahatlıkla çiğneyebiliyor... 

*Amerikan karşıtlığının yükselmesinden oldukça rahatsızlık duyuyor... 

CHP'de bir işgalci konumunda olan Dersimli Kemal; ham meyve gibidir; dış görünüşü 
çarpıcıdır ancak tadı her zaman ki gibi acıdır!.. 

Bu yüzden CHP'yi işgalden kurtarmadan Türkiye'yi kurtarmak imkansızdır!.. 

 



 
 

BU SON OLSUN!.. 
Ağır bir özeleştiriye hazırlanmıştım; 

Kararım kesindi; kendimi asla kayırmayacaktım... 

8 Haziran sabahı çok farklı biri olarak karşınıza gelecektim. 

Bir bakıma sürpriz yapacaktım. 

İzleyenlerim için dokunaklı bir veda mektubu hazırlamıştım. 

Paylaşacağım son yazım o mektup olacaktı: 

Son mektubumda; yıllardır fena halde yanılmışım meğer, çok hatalı değerlendirmeler yaptım, 
çok çok özür dilerim diyerek, söze girecektim... 

Çünkü yanıldığımı görerek, bu kadar emeğimin bir işe yaramadığı hissine kapılacaktım... 

Ne yapayım, hala emeğin en yüce değer olduğuna inananlardanım! 

Dile kolay 8 yıl, her hafta bir kaç sayfa yazı ile kafanızı şişirmişim! 

Bu nedenle sözlüğü açtım; üzüntümü ifade edebilmek için özel sözcükler aradım. 

Öyle ya mademki size bir şey anlatamadım, sorun bende olmalıydı... 

Yersiz kuşkularımla sizleri de boş yere rahatsız ettim. 

Bu nedenlerle affınızı rica ediyorum diyerek, bu işten de emekliliğimi istiyecektim... 

Kıdem-ihbar tazminatı talebim olmayacaktı... 

*** 

Olmadı işte!.. 

Olaylar hazırlandığım gibi gelişmedi. 

Yani bugün de özür dileyemiyorum sizden... 



Bu defa da haklı çıktığımı görünce inanın çok sarsıldım... 

Gecenin karanlığında Ulu Önderimizin koltuğunda oturan gafili, sözüm ona “başarı”da payı 
olanlara teşekkür ederken izledim, çok utandım. 

Keşke yer açılsaydı da yerin dibine girebilseydim!.. 

Bu adam gerçekten kafayı yemiş mi ne!... 

Haluk hoca gibi bilim adamını bile, zavallı bir baykuşa çevirdiler! 

Hocayı gecenin karanlığında mayınların üzerine sürecek kadar gözlerini karartmış bu ekip! 

Kör kütük sarhoş gibiler... 

Siyasi ihtiras galiba böyle bir şey... 

İnandırıcı olacağını sanıyorlar; en ağır yenilgiyi “zafer” olarak anlatmayı bir tıp profesörüne 
vermişler!.. 

Hayret ki ne hayret! 

Bir ceylan derisi kaplı koltuk için bu rezilliğe değer mi? 

Oysa gerçeği görmek için kimseyi dinlemeye gerek yok, “Dersim”e ve Türkiye geneline 
bakmak yeterli!.. 

Özür dileyip, başınızı öne eğerek eve gitmek sizin için en iyisi değil mi?... 

*** 

Y-CHP Genel Merkezi'ne göre her şey yolunda gidiyormuş!.. 

Hiçbir sorun yokmuş... 

Bizi şimdi de  bu yalana inandırmaya çalışıyorlar. 

Belli ki görevleri böyle konuşmayı gerektiriyor... 

Bildiğiniz gibi edebiyatçı değilim. 

Bu yüzden meramımı anlatmakta yetersiz kalabilirim! 

Ama görme kusurum yok! 

Ben gördüğümü söylüyorum. 

Her zaman neden-sonuç ilişkisi içerisinde olguları değerlendirdim. 

Tümevarım ve tümdengelim yöntemi ile elde ettiğim sonuçların hiçbirini kendim için 
saklamadım. 

Tümünü sizlerle paylaştım... 

Ortaya çıkan tablo şudur: 

Atatürk'ün partisi ismi ile bile yüzde 25'i alırdı zaten... 

Yıllardır bir gerçeğin altını çizmeye çalışıyorum. 

8 yılda 1650 sayfaya yakın siyasi-hukuki değerlendirme yazısı yazdım. 

Bir kez olsun, yanıldığımı ispatlayan çıkmadı!.. 

Oysa, ağız dolusu özür dilemek için yanılmış olmayı ne çok isterdim... 



Nasıp olmuyor işte!.. 

Dilerseniz son noktayı koyup bitirelim. 

Dersimli Kemal, bu sonuçlardan memnundur!? 

Koalisyon ortağı olarak "iktidara" gelmesi gündemdedir. 

AKP'nin iktidarını sürdürmesinden söz etmeyeceğiz bugün... 

Öyleyse bu haftaki uyarıma geçiyorum: 

Takip edenler bilir, onu zaten 4 gün önceden yapmıştım... 

Bu nedenle sadece bağlantısını vereceğim. 

Bi zahmet oradan okuyun... 

Bağlantı: 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2015/06/korkacak-bir-sey-yok-2
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KORKACAK BİR ŞEY YOK(2)!..  
Y-CHP’ye ve HDP’ye oy verecek kalın kafalı arkadaşlarıma bir kez daha söylüyorum: 

CHP’nin işgal altında olduğunu; işgal birliğinin başında Dersimli Kemal’in bulunduğunu kabul 
ettiğinize göre, ne diye Y-CHP’ye oy vermekte ısrar ediyorsunuz? 

“Atatürk’ün CHP’si değiliz”, “6 Ok’u yeniden yorumlamak gerekir”, “En hızlı dönüşen parti 
CHP’dir” ve “1930’ların CHP’si değiliz” diyen bir anlayışın, CHP ile bir ilgisi olmayacağı son 
derece açık değil mi? 

CHP ile Y-CHP’nin tek benzer tarafı 6 Ok’lu bayraktır!.. 

AKP’yi iktidardan düşürmek için ne Y-CHP’ye oy vermek ne de HDP’ye barajı 
atlatmak geçerli yol değildir. 

Bu siyasi iktidardan kurtulmanın tek yolu; tutarlı, kararlı, Atatürkçü ve 6 Ok’u programına 
yerleştirmiş ayrı bir siyasi oluşumda örgütlenip, iktidar mücadelesi vermektir… 

“Bu defa da Dersimli Kemal’e oy verelim, başarısız olursa o zaman değiştiririz” diyenler, derin 
uykudadırlar ve hayal dünyasında geziniyorlar! 

Seçmenlerin bireysel kararları Y-CHP yönetimini değiştirmeye yetmez. 

CHP’deki delege sistemini bilmeyenlere, Cumhurbaşkanlığı seçimi yenilgisinden sonraki 
kurultayı hatırlatıyorum. 

Dersimli, Ekmeleddin’i aday göstermesine karşı gelenlere ne diyordu? 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2015/06/HDP-baraji-gecerse_1.png
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Her kararın bir faturası var… 

Peki, o faturanın bedelini ödedi mi? 

Hayır… 

Tam aksine yenilgisinin sebeplerinin tartışılacağı kurultayda, bu konuya hiç değinmediği 
gibi, kurultay isteyen ulusalcıları tasfiye etti… 

Böyle bir genel başkana güvenilebilir mi? 

Bu seçim yenilgisinden sonra da aynı şeylerin yaşanacağından kimsenin kuşkusu olmasın. 

Fala bakmıyorum... 

Y-CHP’deki hastalık, Baykal'ın CHP’sinden gelmektedir; aynıdır, kronikleşmiştir ve 
tedavisine hiç başlanmamıştır… 

Dersimli Kemal komutasındaki İşgal Birliği, Önder Sav'ın güvenilmez delege 
yapısına sızmış ve partiyi kolaylıkla ele geçirmiştir… 

Dolayısıyla Dersimli Kemal ile ekibinin başarısız olma ihtimaline göre, 
yapılan konuşlanmalardan hiçbir sonuç alınamayacaktır!.. 

İktidar olmanın getireceği oy kaybına paralel, muhalefetin eski oyunu korumasını “başarı” 
gibi sunmak istiyor… 

Muhalefette iken zayıflamayı başarabilen tek lider olan Dersimli Kemal’in başarı tanımı da 
bir acayiptir... 

Bu durum açık-seçik görüldüğüne göre, AKP gibi, Y-CHP’den de kurtulmak şarttır!.. 

Dersimlinin, “haciz memuru” Kemal Derviş’e ekonomiyi teslim edeceği, PKK 
ile açılımı sürdüreceği, yeni anayasa yaparak anayasadan “Türk”ü ve “Türklüğü” çıkaracağı 
sır değildir!.. 

O halde Y-CHP'nin AKP’den ne farkı vardır? 

Y-CHP’nin, Ordumuzun kahraman subaylarına, yurtsever aydınlarımıza ve 
gazetecilerimize kumpas kuran, üniversite ve KPSS sınav sorularını çalarak çocuklarımızın 
geleceğini karartan Cemaat’i koruyup kollayacağı da kesindir!.. 

Çünkü Y-CHP bir AB-ABD projesidir!.. 

Bunun için Y-CHP’nin olası iktidarı, küresel güçlerin iktidarı olacaktır… 

Dersimli Kemal, AKP’nin iktidarına da karşı değildir!.. 

Onun bütün derdi, görevini yerine getirebilmektir! 

Vitrine yerleştirerek kullandırdığı kişiler ise risksiz muhalefet yapabilmek için vatanı bile 
satabilirler. 

Y-CHP görevini en iyi muhalefette iken yapabiliyor… 

“Ordu darbecilerden temizlensin”, ”Bırakalım yargı çözsün” “Türkiye’de şeriat tehlikesi 
yoktur”, “Yargıda Cemaat yapılanması olduğunu söyleyemem”, Türbanı biz çözeriz” vb. gibi 
söylemlerle, AKP karşıdevriminin önündeki taşları kim temizlemiştir?.. 

Hakkını teslim etmek gerekir. Dersimli Kemal, görevini bu başlıklar altında eksiksiz olarak 
yerine getirmiştir… 



Onun şimdiki görevi; Atatürkçülerin önünü kesmek, partileşmelerini engelleyip, “Yeni 
Anayasa” yapılmasına katılarak, karşıdevrimi güvence altına almaktır… 

Y-CHP yönetimi, AKP iktidarının işlediği tüm suçlara göz yummak ve yardım 
etmek suçlarından yargılanacak durumdadır!.. 

Bunun için, AKP ile koalisyon yapmaya her zaman hazırdır… 

Ancak bu şekilde kendilerini güvende hissedebilirler! 

Halka gösterecekleri bahane; hiç şüphe yok ki “AKP’yi frenlemek” olacaktır… 

Böyle bir koalisyonun anlamı; AKP’nin iktidarını sürdürmesi, ve karşıdevrimini 
tamamlamasıdır… 

Bu bağlamda denebilir ki, Y-CHP, AKP iktidarından çok daha tehlikelidir!.. 

Çünkü AKP iktidarını tanıyoruz ve ne yapmak istediğini biliyoruz. Onlar bizi kandıramazlar… 

Yürürlükteki programını çiğneyen Y-CHP’yi ise hiç tanımıyoruz!.. 

Y-CHP'nin, tanıdığımız CHP ile bir ilgisinin olmadığı açık-seçik ortaya çıkmıştır. 

CHP'den dönüştürülmüş bir partidir ve biz ancak ne yaptığından görevinin ne olduğunu 
çıkartabiliyoruz... 

O bakımdan Y-CHP'ye karşı önlem almamız oldukça zordur… 

Hal böyle olunca; Y-CHP’yi destekleyerek tehlikeyi daha da büyütmek aymazlıktır ve en 
büyük akılsızlıktır… 

Y-CHP’yi destekleyip güçlendirirsek, daha sonra yönetimini değiştirmek istesek de bunu 
başaramayız! 

Y-CHP’yi eski CHP’ye dönüştürebilmek için, destekleyerek verdiğimiz gücün çok 
daha fazlasına ihtiyaç duymak zorunda kalabiliriz… 

Bu gücü, yeni örgütlenme için harcamak çok daha doğru değil mi? 

Aynı zamanda, zaman kaybını da önlemiş oluruz… 

Belki biraz tuhaf gelecek ama, küresel güçlerin örgütü haline gelen Y-CHP’yi 
desteklememek bugün yurtseverliğin bir gereği olarak gündeme gelmiş bulunmaktadır… 

Bu seçimlerin en doğru stratejisi; özü-sözü bir olan, eylemiyle-söylemiyle Atatürkçü çizgide 
duran, Vatan Partisi’ni desteklemektir… 

Halkın iktidarının önü ancak bu şekilde açılabilir… 

***



 
 

KORKACAK BİR ŞEY YOK!.. 
HDP’ye oy verip, barajı atlatarak, AKP’nin iktidardan düşürülebileceğini savunanlar, 
korkunç ve affedilmez bir yanılgı içerisindedirler… 

Usta yazarlar; Bekir Coşkun ve Emin Çölaşan ile dünya çapındaki piyanistimiz Fazıl Say gibi iyi 
niyetinden kuşku duyulmayan yurtseverler, aritmetik bilimine uzak olduklarından, küresel 
güçlerin yalanları ile kolayca aldatılabilmektedirler!… 

Bu tanınmış kişiler, kendi aldatılmışlıkları bir yana, sevenlerini de aldatmak gibi 
bağışlanamaz bir hata yapmaktadırlar!.. 

HDP’nin barajı geçmesi ile kazanacağı milletvekilleri, ilk bakışta 
AKP’nin kaybedeceği milletvekilleri gibi gözükse de, gerçek asla böyle olmayacaktır… 

AKP, kaybettiği milletvekillerini HDP üzerinden tekrar kazanmış olacaktır!.. 

Çünkü AKP ile HDP/PKK aynı projenin ortaklarıdır… 

Bunu sağır sultanlar bile duymuştur. 

Dolmabahçe’de 10 madde üzerinde yaptıkları anlaşmayı unutmuş olamazsınız! 

Bu iki partinin milletvekilleri toplamı, hükümeti kurmaya yeterse, 
birlikte koalisyon kuracaklarına kimsenin şüphesi olmasın! 

Aksini düşünmek budalalıktır… 

Çünkü bu iki parti, Büyük Orta Doğu Projesi’nde gönüllü olarak rol almayı kabul etmişlerdir… 

Bunu da unutmuş olamazsınız! 

Dolayısıyla HDP’nin barajı aşması ile AKP iktidardan düşürülemez!.. 

Tam aksine yeniden AKP’nin iktidara getirilmesi sağlanmış olacaktır… 

AKP ile HDP’nin oyları koalisyona yetmez ise, bu defa devreye Y-CHP sokulacaktır. 

Y-CHP, bu yarışta eküri at olarak koşmaktadır. 



Çünkü Y-CHP de birinci sınıf bir ABD projesidir… 

AKP’den kısa vadede olmasa bile, orta vadede kurtulmanın tek yolu: Tam Bağımsız ve 
Gerçekten Demokratik Türkiye’yi şiar edinmiş, yakın geçmişte anti-emperyalist, anti-faşist 
mücadelesi sınanmış, Atatürk İlkelerini tam özümsemiş ve 6 Ok’u programının merkezine 
yerleştirmiş olan Vatan Partisi çatısı altında örgütlenmektir… 

*** 

PKK’nın Meclise sokulması sonucunu doğuracak olan HDP’ye baraj 
atlatmatuzağına düşmemek için (Vatan Partisi’nin yok sayıldığı) TAHMİNİ veriler 
üzerinden yapılan aritmetik hesabı incelemekte yarar vardır… 

Yukarıdaki iki tablo, hükümet seçenekleri hakkında fikir vermesi bakımından önemlidir. 

Küresel güçlerin yaratmaya çalıştığı algıya uygun olarak seçilen; fakat gerçeğe 
yakınlığı tartışmalı olan bu verilerle bile, yaşatılmak istenen korkunun gerçekleşme 
olasılığının oldukça zayıf olduğu görülmektedir… 

Bu çalışmada; AKP’nin oy oranı yüzde 41’den başlatılmış ve yüzde 51’e kadar alınmıştır. Buna 
rağmen, tek başına iktidar olması ve anayasayı değiştirecek güce ulaşması oldukça zor 
görünmektedir... 

TÜRK TOPLUMU; ARİTMETİK BİLİMİNDEN BİRAZ UZAKTA DURDUĞU İÇİN "HDP BARAJI 
AŞARSA, AKP TEK BAŞINA İKTİDAR OLAMAZ" YANILGISINA DÜŞÜRÜLMEYE 
ÇALIŞILMAKTADIR… 

YOĞUN BİLGİ KİRLİLİĞİ ALTINDA, AYDIN BİLDİKLERİMİZ BİLE KOLAYLIKLA BU TUZAĞA 
DÜŞEBİLMEKTEDİR... 

TABLOLARIN BİRİNCİSİ; HDP'NİN BARAJI AŞMASI  VE AŞAMAMASI DURUMLARINA 
GÖRE, AKP'NİN ALABİLECEĞİ MİLLETVEKİLİ SAYISINI VE İKTİDARA GELME OLASILIĞINI 
GÖSTERMEKTEDİR… 

GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ GERÇEĞİ TAM OLARAK YANSITMAYAN BU TABLO GERÇEKLEŞSE BİLE, 
KORKULACAK BİR ŞEY YOKTUR!.. 

BU NEDENLE; 

VATAN’IN BÜTÜNLÜĞÜ İÇİN VATAN PARTİSİ’NE OYVERİLMESİNDE HİÇBİR SAKINCA 
BULUNMAMAKTADIR!.. 

BENİM OYUM VATAN PARTİSİ'NİNDİR!.. 



 
 

AÇIK-SEÇİK!.. 
Resmi nikâhtan önce imam nikahı yapılmasına izin veren AYM'nin kararı, tek eşliliği ortadan 
kaldırmanın ilk ayağını teşkil ediyor. 

Türk kadınının AKP iktidarı ile nereden nereye getirildiğinin en çarpıcı kanıtı bu imam 
nikâhıdır. 

İşin asıl ilginç yanı, AKP'yi iktidarda tutanların çoğunluğunun kadın olması... 

Adım adım “Ilımlı İslam” devletine sürüklenen Türkiye'de, her geçen gün Cumhuriyet 
hukukunun bir kurumu yozlaştırılıp yok ediliyor!.. 

İslam dinine göre, masum bir insanı öldüren bütün insanlığı yok etmiş kadar günah işler...1   

40 bin masum insanın canına kıydığı için 40 bin kere bütün insanlığı öldürmüş olmakla, 
günahkarlığın zirvesinde bulunan PKK'nın, bir “Ilımlı İslam” projesi olduğu açık-seçik ortaya 
çıkmıştır... 

Üst düzey yöneticilerinden Cemil Bayık: “ Bugün esas İslamiyet'e sahip çıkan ve ortaya 
çıkarmak isteyen Önder Apo ve PKK'dır... Bugün din, AKP ve Erdoğan'ın elinde gerçeğini 
kaybetmiştir. Onun için Önder Apo “Medine Sözleşmesi”ndeki2  gerçek İslam'ı ortaya 
çıkarmak istiyor” demiştir...3   

                                                 
1 Maide 32: 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 açık-seçik kanıtlar getirmişlerdir. 
Ama onlardan birçoğu bunun ardından da yeryüzünde zulüm ve azgınlığa sapmaktadır. 
http://www.kuranmealleri.net/mealci/yasar-nuri-ozturk/mealleri/maide 
2 Medine Sözleşmesi; Medine'deki Evs Kabilesi ile Hazrec Kabilesi arasındaki şiddetli çatışmalara son vermek 
amacıyla hazırlanmıştı. Bu amaç doğrultusunda Medine'deki Müslüman, Yahudi ve Pagan toplulukları Ümmet adı 
altında tek bir topluluk olarak toplamak için hepsinin payına düşen haklar ve sorumluluklar oluşturuldu... 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medine_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi#cite_note-3 
3 http://www.firatnews.com/secim-2015/bayik-amed-ve-urfa-yerel-secimlerden-cok-daha-buyuk-bir-basariyi-
saglayacaktir 

http://www.kuranmealleri.net/mealci/yasar-nuri-ozturk/mealleri/maide
http://tr.wikipedia.org/wiki/Medine_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi%23cite_note-3
http://www.firatnews.com/secim-2015/bayik-amed-ve-urfa-yerel-secimlerden-cok-daha-buyuk-bir-basariyi-saglayacaktir
http://www.firatnews.com/secim-2015/bayik-amed-ve-urfa-yerel-secimlerden-cok-daha-buyuk-bir-basariyi-saglayacaktir


Nitekim Öcalan da 2013 Nevruz mesajında; AKP ile kol kola “İslam kardeşliği”ne vurgu 
yapıyordu...4  

Bu açıklamalar ile Paris'te öldürülen PKK'nın Avrupa yöneticilerinden laiklik yanlısı Sakine 
Cansız'ı, hangi örgütün öldürmüş olduğunun ipucu veriliyor... 

İşte size; döneklerin, yetmez ama evetçilerin, ikinci cumhuriyetçilerin ve Y-CHP'nin barajı 
atlatmak istediği HDP/PKK'nın gerçek yüzü... 

Bu HDP Türk halkına kendini; “devrimci”, ilerici, demokrat ve çağdaş bir parti gibi 
yutturulmaya çalışılıyor... 

HDP'yi parlatma propagandası ABD'den yürütülüyor... 

Öylesine bir “bilgi kirliliği” bombardımanı altında bulunuyoruz ki, 9 köyden kovulup 10. 
köyde zor tutunan usta gazeteci Bekir Coşkun bile, bu aralar şaşkınlıktan doğru dürüst 
cümleler kuramıyor... 

Coşkun, adeta suya düşmüş akıllı telefona dönmüş: 

1 tuşuna basıyorsunuz 3'ü çeviriyor, 2'ye basıyorsunuz kamerası açılıyor... 

Anlayacağınız; desteklediği Y-CHP'nin “HDP'yi baraj atlatma” politikası yüzünden iyice 
devreleri karışmış... 

Gönlüm Vatan Partisi'nde, oyum CHP'dedir. AKP'den kurtulmak için HDP'ye oy vermek 
gerekir anlamına gelecek sözler ediyor!?..5   

Okurlarından gelen tepkiler üzerine bir “açıklama” yazısı da yazmış... 

O yazı da açıklamaya muhtaçtır!.. 

Bu defa da “Hadi açıkla” tuşuna basıyorsunuz, telefon kapanıyor!.. 

Bekir ustayı en geç 8 Haziran günü fabrika ayarlarına döndürmek şart oldu!.. 

*** 

Y-CHP'nin müstakbel genel başkanı Kemal Derviş'in fikrine göre, ufukta CHP-AKP koalisyonu 
görülüyor... 

Derviş'in zikri HDP'nin Meclise girmesi yönündedir. 

Hazret, “HDP'nin Meclise girmesi hayati önemdedir” dedikten sonra, “Meclis dışında 
kalırsa demokrasi nasıl kurtulacak” diye tehdit de ediyor...6   

Olası AKP-CHP koalisyonunda, ekonominin teslim edileceği bu adam, demokrasimizin 
kurtulması için HDP'nin Meclise girmesini şart görüyor!.. 

Derviş, bu açıklaması ile Y-CHP'nin gerçek görevinin AKP iktidarını sürdürmek olduğunu 
ağzından kaçırıvermiştir... 

                                                 
4 “Saygı değer Türkiye halkı; Bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Trk halkı bilmelidir ki Kürtlerle 
bin yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır. Gerçek 
anlamında, bu kardeşlik hukukunda fetih, inkar, red, zorla asimilasyon ve imha yoktur, olmamalıdır.” (A. Öcalan) 
http://dersimnews.com/manset/gundem/siyaset/ocalanin-mektubundan-islam-kardesligi-cikti.html 
5 http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/bekir-coskun/hdp-gercegi-840195/ 
6 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kemal-dervis-yine-devrede-h61712.html 

http://dersimnews.com/manset/gundem/siyaset/ocalanin-mektubundan-islam-kardesligi-cikti.html
http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/bekir-coskun/hdp-gercegi-840195/
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kemal-dervis-yine-devrede-h61712.html


Y-CHP'nin mevcut Genel Başkanı Dersimli Kemal de AKP-CHP koalisyonuna sıcak baktığını 
söyleyerek,7  Y-CHP'nin iktidar seçeneği olmadığını kabul etmiştir... 

Y-CHP, PKK'yı Meclis'e sokmayı bir görev gibi üzerine alıp, AKP iktidarını sürdürsün diye 
gerektiğinde koalisyon yapmayı içine sindirdiğine göre, bizim de bu noktadan başlayarak 
başımızın çaresine bakmamız gerekiyor... 

Tek seçenek olarak Vatan Partisi kalmıştır... 

Artık başka hiçbir şeye bakmaya gerek yoktur!.. 

“Fetullahçı Terör Örgütü” yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklanan eski İstihbarat Daire 
Başkanı Ramazan Akyürek'e, Cumhuriyet Savcısının sorduğu C5 Bürosu'yla8  ilgili soruya 
verdiği: “Ulusalcılara karşı kurduk” şeklindeki yanıt, ulusalcıların nerede örgütlendiğini ve 
nerede olmaları gerektiğini açık-seçik ortaya koymaktadır!.. 

Benim de gönlümde Vatan sevdası vardır. 

7 Haziran'da oyumu Atatürk'te birleşenlere ve 6 Ok'u programının merkezine 
yerleştirenlere vereceğim... 

 

                                                 
7 Kılıçdaroğlu, İkinci Cumhuriyetciler'in ele geçirdiği Cumhuriyet gazetesinde soruları yanıtladı. “Şu parti ile asla 
yan yana gelmeyiz” dediğiniz bir parti var mı sorusuna, “Hiçbir meşru organla yan yana gelmeyiz diye deyim 
kullanmak doğru değildir. O zaman onun meşruiyetini kabul etmiyorsunuz demektir.” diyerek, AKP ve HDP ile 
koalisyon yapmaya yeşil ışık yaktı!.. 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/283729/Cumhuriyet_liderlerle_bulusuyor..._O_dosyalar_acilacak.
html 
8 http://odatv.com/n.php?n=cemaatci-polis-mudurunden-bir-itiraf-daha-0912141200 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/283729/Cumhuriyet_liderlerle_bulusuyor..._O_dosyalar_acilacak.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/283729/Cumhuriyet_liderlerle_bulusuyor..._O_dosyalar_acilacak.html
http://odatv.com/n.php?n=cemaatci-polis-mudurunden-bir-itiraf-daha-0912141200


 
  

Y-CHP'NİN BÜYÜK PROJESİ: HDP'NİN BARAJI 
GEÇMESİDİR!.. 
Çoğunluk yönetimini esas alan “demokrasi”nin, en karakteristik özelliği azınlık 
haklarını güvenceye almasıdır... 

Aksi halde demokrasi, “ayak takımının yönetimi”ne dönüşür!!.. 

Hiç kuşku yok ki, “azınlık hakları”nın başında çoğunluğun düşüncesine karşı olan 
düşünceleri açıklamak ve çoğunluğun düşüncesini eleştirmek gelir... 

Gelişmiş demokratik sistemler, çok partililiği esas alırlar... 

Çok partili parlamenter sistemlerde, azınlıkta kalan düşünceyi, muhalefet 
partileri seslendirirler... 

Muhalefet partilerinin de kendi içlerinde demokrasiyi işlemeleri gerekir. 

Buna kısaca “parti içi demokrasi” diyoruz... 

Muhalefet partileri parti içi demokrasiyi işletemezlerse, ülke çapında demokrasi mücadelesi 
verme iddialarına bağlı olarak inandırıcılıklarını da kaybederler. 

Kendi tabanına demokrat olmayanın, kendinden olmayana demokrat davranacağını 
söylemesi, ciddiye alınmaz!.. 

Bu çerçeveden bakıldığında; iktidara olduğu gibi muhalefet için de en gerekli olan yine 
muhalefettir!.. 

Siyasi partiler, parti içi muhalefetle dinamizm kazanıp yörüngelerinde durabilirler... 

Muhalefet; asla bozgunculuk ve yıkıcılık değildir... 

Bu yüzden, CHP'nin en çok kendi içerisinden eleştirilmeye ihtiyacı var. 

Aksi halde Atatürk'ün partisi, bugün olduğu gibi Dersimli Kemal'in borazanı haline gelir!.. 



Bu nedenle, iktidarı karşısına alan muhalifler, aynı zamanda muhalefete de muhalefet 
yapmakla, çok ağır ve soylu bir görevi yerine getiriyorlar... 

Onlara kızıp alınganlık gösterenler, takıp tutar gibi parti tutan fanatiklerdir!.. 

Çok fazla ciddiye almamak gerekir... 

*** 

Y-CHP'nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimlere 2 hafta kala yine Habertürk TV'de 
gazetecilerin sorularını yanıtlamış!.. 

Dersimli Kemal, seçimlere parti olarak girme kararı alan HDP'ye desteğini bir kez daha 
açıklamış... 

“HDP barajı aşmalı” dedi. 

Kemal Efendi, iktidar olmaları durumunda “açılım”ı sürdürecekleri sözünü de verdi.1   

CHP Programı ve Tüzüğüne açıkça aykırı olan bu beyanlardan anlaşılmaktadır ki, 
CHP 2015 genel seçimlerine girmeyecek!?.. 

Yeni CHP ise, Kürt milliyetçiliği üzerinden siyaset yapan bölücü PKK'nın uzantısı HDP'nin, 
Meclis'e girmesi için çaba harcıyor... 

Neredeyse seferberlik ilan edecek! 

Dersimli Kemal'in bir Amerikan projesi olduğu buradan da belli oluyor... 

Türkiye Cumhuriyetini kuran Atatürk ve arkadaşlarının partisini ele geçirdi bir kere. 

İşgalciler Altı Ok'a inanmıyor ama siyaseti CHP tabelası altında yapıyorlar... 

Denebilir ki, iktidar Allah ile ana muhalefet ise Atatürk ile aldatıyor... 

Geriye bir tek yurtsever komutanların kuvayi milliyeci örgütü Vatan Partisi kalıyor... 

Hal böyle olunca Dersimli Kemal'in HDP'sine değil, Atatürkçülerin Vatan Partisi'ne barajı 
atlatmak görev olarak önümüze geliyor... 

*** 

Emperyalistler her cepheden hamle üzerine hamle yapıyor. 

Bunların başında, doğrudan AKP'ye oy verme çağrısı geliyor... 

İkinci hamle, HDP'ye baraj atlatmak için yapılan ahmakça propagandadır. 

Üçüncüsü “oyları bölmeyelim” tuzağına düşmek. 

Dördüncüsü Y-CHP dışında başka seçenekleri denemeyi, AKP'ye yarayacak hamleler olarak 
ilan etmektir. 

Çok açık olarak ortaya çıktı ki, Kılıçdaroğlu CHP'nin başına CHP'yi iktidar yapması için 
getirilmemiştir... 

Onun görevi: CHP tabanını, “Yeni CHP”ye dönüştürerek yüzde 25 barajında tutmak ve başka 
arayışları engellemektir... 

Nitekim geçen hafta Dersimli, 2011 seçimlerinden daha az oy alması halinde, kendisini 
“başarısız” kabul edeceğini ve çekileceğini söyledi...2  
                                                 
1 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-hdp-ye-destek-verdi-hdp-baraji-asmali-h61389.html 

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-hdp-ye-destek-verdi-hdp-baraji-asmali-h61389.html


Kılıçdaroğlu, başarı çıtasını iktidara gelme olarak belirlememiştir... 

“Proje adamı” olduğu buradan da bellidir! 

Hedefini bir önceki seçimlerde yaşattığı başarısızlık olarak belirlemiş bir liderdir!.. 

Sanki iktidardı da, şimdi bir miktar yıpranmış olmayı normal kabul etmemizi istiyor... 

Oysa CHP'liler iktidar olmak için çırpınıyorlar... 

Dersimli ise, kendi başarısızlığı ile yarışarak havanda su dövüyor... 

Bu nedenle de AKP için kolay lokma oluyor!.. 

  

                                                                                                                                                                  
2 http://www.internethaber.com/2015-genel-secimleri-oncesi-kilicdaroglundan-istifa-itirafi-788279h.htm 

http://www.internethaber.com/2015-genel-secimleri-oncesi-kilicdaroglundan-istifa-itirafi-788279h.htm


 
 

KARARSIZLAR VE SEÇİMİN ARİTMETİĞİ!.. 
İsmet Özçelik Aydınlık’ta yazdı: ”İçişleri Bakanlığından bir yetkili valilerin içinde bulunduğu 
durumu “vahim” olarak niteledi. Erdoğan illerine gelmesin diye dua edenler olduğunu 
bildirdi… Valiler ne yapsın. Sayın Erdoğan memnun olmayınca acısını onlardan çıkartıyor. 
Demediğini bırakmıyor. Valiler korkudan kalabalık toplamak için akla gelebilecek her şeyi 
yapıyorlar. Tabi ilk akla gelen okullar oluyor. Mitinglerdeki çocuk ağırlığı bundan.” 

Seçimlerin altın anahtarı olan bu basit gerçeği, ne yazık ki muhalefet göremiyor. 
Seçmene güven verme yerine, vaat ettikleri  “yardım paketine”, her gün yeni bir şey 
ekliyorlar… 

Bizim gibi gelişmemiş ülkelerde, siyasi iktidarı genellikle “kararsızlar” belirler. “Kararsız”ın 
tarifini yapmaya gerek yok, içlerindeyiz... 

Karar verecek birikimden yoksun olan bu yığınlar, daima güçlü olanın yanında yerlerini 
alırlar. Karınlarını doyuracak kadar aldıklarında, güçlü olana bağlanır, adeta kör 
kütük aşık olurlar!.. 

Bu yüzden, siyasetçiler için miting meydanlarına kalabalıkları toplamak hayati önem 
taşımaktadır. 

Kalabalık, “güçlü” görünmenin aldatıcı fakat en inandırıcı kanıtıdır! 

Kalabalığın bu gücünü kendi gücüne katan liderler,  kendi sanal güçlerini de kitlelere bu 
şekilde aktarabiliyorlar… 

Karşılıklı olan bu güç alış-verişi, iki tarafı da rahatlatıyor, en çok ihtiyaç duyduğu güven 
duygusunu yaşatıyor… 

*** 

Son yapılan anketlerin ortaya çıkarttığı ülkemizin gerçeği, kararsızların oranının yüzde 27-
30'lara ulaştığıdır… 

Denebilir ki, ülkemizde gerçek ana muhalefet partisi kararsızlardır... 



Daha çok mide ile oy kullanan bu oynak kesim, bizim gibi ülkelerde ne yazık ki iktidarı 
belirliyor… 

Bu nedenle kararsızların desteğini almadan Türkiye'de iktidar olma şansı yok! 

Ülkenin yüksek çıkarları kararsızların umurlarında bile değil. Derinlikli düşünemezler, 
öncelikli olarak kendi yaşam standartlarını gözetirler… 

Bu yüzden de ”umut tacirleri”nin tuzağına çok kolay düşebilirler... 

İktidar gücünü arkalarında hissettiklerinde, “evlerinde zorla zaptedilen” milyonlara 
dönüşürler. 

Ellerinde pala ve döner bıçakları ile göstericilere saldıranlar bu insanlardır… 

Yakın geçmişte yüzde 50’yi  tarif için bu kesime “iki kişiden biri”  denmiştir!... 

Destek verdikleri iktidarın devamı için yapamayacakları iş yok gibidir… 

İktidarın kendilerine verdiği “sanal kimliği” gerçek sanırlar!.. Bu yüzden o kimliğin normal 
yurttaş kimliğinin çok üstünde işlevleri vardır; her şeyi yürütebilir, yerine göre yargı yetkisini 
bile kullanabilirler!.. 

“Yargısız infazlar” da asli işleri arasında sayılır… 

Sanal ve ilkel kimlikli bu insanlar, aynı zamanda iktidarın rengini de belirliyorlar. Hükümetin 
sokak gösterilerini kaba güç kullanarak bastırması, bunların yüzünden “normal” bir önlem 
gibi algılanıyor… 

*** 

Bu inkârı zor gerçekler karşısında, iktidarı değiştirmek pek de kolay değildir... 

Bu sebeple üzerinde en çok çalışılması gereken seçmen kesimini “kararsızlar” oluşturuyor… 

Kararsızları AKP’den kopartmak için, öncelikle orada bulunma sebeplerini ortadan 
kaldırmak gerekir… 

Kuşkusuz bunu başarmak;  iktidar gibi “zorba” davranmakla ve, onları aşağılamakla 
sağlanamaz. 

Sağcılaşarak da sonuç alınmaz!.. 

Zira bir şeyin aslı varken, kopyasına kimse itibar etmez!.. 

Denebilir ki; “kararsızlar”ın iktidara yapışık durma nedeni “güçlünün yanında yer alma” 
ihtiyacındandır. 

İkincisi temel sebep, güçlünün yanında olanların, iktidar nimetlerinden 
yararlanacağına olan inançtır. 

AKP iktidarı bu inancın yok olmaması için (makarna, bulgur, kömür vb. gibi) yardımları 14 
yıl boyunca kesintisiz olarak yapmaya devam ediyor... 

Muhalefetteki partiler, “yardım” konusunda iktidarla yarışamayacağına göre,  geriye bir tek 
şansları kalıyor: O da güçlü görünmektir… 

Bir tek güçlü görünenler, kararsız kitlelere güven verebilirler… 

Güven vermeyen liderlerin yanında kararsızlar bu nedenle asla yer almazlar!.. 

Bu hüküm; iki kere iki dört eder kadar kesindir. 



Bu fikrin doğruluğunun çok geçerli pratik bir nedeni daha vardır: Güçlü görünmeyen 
muhalefetin yanında yer alanlar, aynı zamanda zorba iktidarın baskıları ile 
karşılaşacaklarından, bunu  göze alamazlar,  yandaşlığı görünür yapamazlar!.. 

Kararsızlar, muhalefetteki bir liderin; etnik kimliğine, mezhebine, meşrebine veya 
parlak fikirlerine bakarak tavır belirlemezler. 

İdeolojilerinden söz bile etmiyorum. Böyle erdemler onlarda zaten bulunmaz… 

*** 

Muhalefet partilerinin seçim bildirgeleri, üç aşağı beş yukarı aynıdır. Hepsi de 
hayali  “yardım paketleri”ni andırıyor!.. 

Adeta sonradan görmelerin sosyal medyada paylaştıkları yemek masaları gibiler, karın 
doyurmazlar!.. 

Bu nedenle geriye; güçlü görünerek, kitlelere güven vermek kalıyor...   

Bir tek bu görüntü,  açlık, yolsuzluk, işsizlik, partizanlık, adaletsizlik vb. gibi iktidarın 
olumsuzlukları ile birleşince sonuca etkili olabilir… 

İktidardan uzaklaşarak, olası yeni iktidara yaklaşacak olan kararsızların sayısı, 
böyle artırılabilir… 

Nihayetinde kararsızlar da insandır ve onların da geleceklerine  “yatırım” yapmak gibi 
ihtiyaçları vardır. 

Muhalefete "gizli" destek böyle sağlanabilir… 

*** 

Kararsız seçmende; “iktidar gidiyor, muhalefet geliyor” kanaatini uyandırmadıkça, karanlık 
tabloyu değiştirmek olanaksızdır… 

Bu algıyı ancak güvenilir liderler oluşturabilirler… 

Böyle liderler, her şeyden önce kendi ilkelerine saygılı olanlardır… 

Mücadele bayrağını her koşulda taşıyıp, bugünlere getiren yoldaşlarına sahip çıkanlardır… 

Varlık nedenlerine nankörlük, geçmişlerini inkâr ve Cumhuriyet düşmanlarını baş tacı 
edenlerin varacağı yer ağır yenilgidir… 

Hepsinden önemlisi, liderin sözünün eri olması gerekir… 

Y-CHP’de ne yazık ki, böyle bir liderlik bulunmamaktadır!.. 

Bu nedenle de, kararsızları CHP saflarına katmak oldukça zordur. İmkansızdır diyenler de 
vardır!.. 

Ayrıca zorba bir iktidarın yanından kopup, hiçbir yönü ile güven vermeyen muhalefeti 
desteklemek, bayağı bir medeni cesaret işi olsa gerekir… 

Bu da kararsızların işi değildir!.. 

*** 

Buraya kadarına çok ciddi bir itirazınız yoksa gelelim seçimlerin aritmetiğine: 

Bazı anket şirketlerinin gerçeğe çok yaklaştığına defalarca tanık olmuşuz. O çalışmaları göz 
ardı ederek bir yere varılamaz.  Bu tespite rağmen, resmi veriler üzerinden mantık 
yürütmenin daha inandırıcı olacağını düşünüyorum. 



R. Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanı seçimlerinde, şu ya da bu şekilde seçmenin 
yaklaşık yüzde 51.7’sini etkileyerek desteğini aldığı bir gerçek. Bunu şimdilik yüzde 50 kabul 
edelim. CHP’nin ise; lidersiz ve yönetimsiz, sadece tabelası ile bir seçime girmesi 
halinde; Atatürk’ün partisi olması ve 6 Ok’u temsil etmesi nedeniyle, yüzde 25 civarında oy 
alabileceğini herkes kabul ediyor… 

Oyların yüzde 75'inin yeri belli gibi... 

Demek ki, geriye kalan yüzde 25’i teşkil eden (MHP, Vatan Partisi, HDP, SP, BBP ve diğer) 
partilerin tabanından  kaymalar, hiçbir şekilde sonucu etkileyemez!.. 

Zaten bunların tümünü CHP’nin hanesine yazamazsınız! Dolayısıyla CHP bu partilerden ne 
kadar oy alsa da AKP’ye asla yetişemez!.. 

Geriye kalıyor bir tek ihtimal: O da AKP etrafında kümelenen kararsızların, en az yüzde 
13’ünün, CHP’ye katılmasıdır!... 

Böylece AKP’nin oyları 13 puan eksilerek yüzde 37’e indirilebilir.  CHP’nin oyları da 
yüzde 13 artarak yüzde 38’e çıkartılabilir... 

Aritmetik ilmine göre, CHP bir tek bu şekilde birinci parti olabilir!.. 

Bu hesap gerçekleşirse, iktidar partisinden diğer oylar da kopar ve çözülme süreci hızlanır. 

AKP ancak o zaman tepe-taklak olur ve baş aşağı yuvarlanabilir… 

İşte o gün Türk halkı AKP’den kurtulabilir!.. 

Gerisi; martaval anlatmaktır, savaş tüccarlığı yapmaktır veya yağma Hasan'ın böreğinden 
parti yönetimini ve yakın çevresini yararlandırma faaliyetidir... 

Ya da başka projelere hizmet etmektir... 

*** 

HDP’ye baraj atlatarak, AKP’yi iktidardan düşürme iddialarını bu kapsamda değerlendirmek 
gerekir... 

Bu hain düşünceye aldananlar, farkında olmadan ABD’nin Türkiye’yi bölme planına çanak 
tutmaktadırlar. 

AKP’nin Büyük Ortadoğu Projesi’ndeki ortağına, baraj atlatarak 
kazandırılacak  milletvekilleri doğrudan AKP’nin hanesine yazılacaktır... 

Zaten Y-CHP yönetimi iktidara talip olmadığını HDP’ye destek vererek defalarca 
kanıtlamıştır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bitirilen CHP’nin, ihanet içerisindeki yöneticileri, 
utanmadan PKK’nın siyasal uzantısı olan HDP’ye oy verilmesini isteyebilmektedirler… 

HDP’nin barajı aşarak Meclis'e girmesinin CHP’ye hiçbir yararı olmayacaktır. O halde bu çaba 
nedendir? 

Yoksa Öcalan'ın, “Kemal'e söyleyin, CHP mutlaka sürece girmelidir”1  şeklindeki emrinin 
gereği mi yerine getirilmektedir? 

Bu nedenle AKP-HDP koalisyonu yerine, AKP-CHP koalisyonu olsa da fazla fark 
etmeyecektir!.. 

                                                 
1 http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/imrali-tutanaklari-3-kemale-selam-soyleyin-h49951.html 
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Çünkü Y-CHP, ihanet anlamına gelen “Açılım Ortaklığı”na talip olduğunu defalarca en yetkili 
ağızlardan dile getirmiş bulunmaktadır… 

Y-CHP ve HDP, her ikisi de AKP’nin iktidarının devamını sağlamak amacına hizmet 
etmektedirler… 

Dolayısıyla bu seçimlerde  “bölünmeyelim” tezinin de bir geçerliliği kalmamıştır!.. 

Hiçbir kuşkuya yer vermeyecek şekilde, Y-CHP’nin Atatürk’ün CHP’si olmadığı ve 6 Ok’la bir 
ilgisinin kalmadığı da ortaya çıkmış bulunmaktadır… 

Ulusalcıları “bagaj yükü” gibi gören Y-CHP, ulusalcıların partisi olmaktan çoktan çıkmıştır! 

Kontenjan ataması ile milletvekili adayı gösterilen; Selina Özuzun Doğan, Sezgin Tanrıkulu, 
Mehmet Bekaroğlu, Murat Özçelik, Selin Sayek Böke, Feyzi Septioğlu vb. gibi Atatürkçü 
düşünce ile uzaktan yakından ilgisi olmayan simge isimler ile “En hızlı dönüşen parti 
CHP’dir” diyen ve CHP tabanını “lümpen”2   gören Dersimli Kemal, CHP’nin işgal 
altında olduğunun ve muhalefet işlevini yerine getiremeyeceğinin en çarpıcı kanıtlarıdır… 

*** 

Dolayısıyla AB-ABD işbirlikçisi olan AKP iktidarından kurtulmanın bir tek yolu kalmıştır: 

O da; ilk limanda Bandırma Vapuru’na binmektir… 

Türk halkının kurtuluşu İkinci Kurtuluş Savaşı’nı başlatmakla sağlanacaktır. İkinci 
Kurtuluş Savaşını başlatmak için Samsun’dan yola çıkarak Ankara’ya yürüyen Denizleri 
yolundan kararlı adımlarla yürümedikçe kurtuluşumuz hayaldir… 

Atatürk’ün önderliğinde, 6 Ok ve Aydınlanma Devrimi’nin rehberliğinde, emperyalizme ve 
her türlü gericiliğe karşı safları birleştirmekten başka çaremiz kalmamıştır… 

7 Haziran günü, bu soylu düşünceler test edilmiş olacaktır… 

Kaç kişi olacağımız ve kaç vapur ile yola çıkacağımızı o gün görüp, kararlaştıracağız… 

Üçüncü büyük yürüyüşümüzü 8 Haziran’da başlatacağız!.. 

  

                                                 
2 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/kilicdaroglu-kurt-siyasal-hareketi-pkk-meclis-te-olmali-h58859.html 
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Y-CHP'NİN SON UMUDU: FEODAL BEYLER!.. 
Cumhuriyet'in niteliklerine işaret eden 6 Ok'u yeniden yorumlayarak inkar etmeye 
hazırlanan Y-CHP, Doğu'daki umudunu aşiretlere bağladı... 

Dersimli Kemal, Elazığ'dan Şeyh Said'in 3.kuşak torunu Feyzi Septioğlu'nu milletvekili adayı 
gösterdi.1  

Feyzi'nin kardeşi Faruk, halen AKP'nin milletvekilidir ve yeniden adaylığını koymuş... 

Ağabeyi Muhammet ise, Saadet Partisi'nden Palu Belediye Başkanı seçilmişti, 
2014'te MHP'den belediye başkanlığı için adaylığını koymuştu... 

Elazığ'ın büyük aşiretlerinden Septioğlu ailesinin tüm üyeleri siyasetin içindedir!..2   

Babaları Ali Rıza Septioğlu, Palu'da belediye reisliği yaptıktan sonra, dört dönem de DYP'den 
milletvekili seçilmişti. 

Ortaokul mezunuydu...“Hava-civa bakanı” olarak anılırdı!.. 

Rahmetli, Adalet Partisi'nden ayrılıp, bakanlık karşılığında Ecevit'e destek veren o 
meşhur 11 milletvekilinden biriydi... 

Yani Septioğlu ailesinin çizgisi bellidir... 

Peki, büyük dedeleri Şeyh Said kimdir?.. 

Onu da Mehmet Perinçek'in Rus arşivlerinden topladığı belgelerden öğrenelim: 

Kemalist devrim, “toprak reformu” ile Doğu'daki feodal beyleri ürkütmüştü... 

Batı'daki komprador burjuvaziyi, yerli sanayicisini ve kendi pazarını korumak için Avrupa 
sermayesine özenle yaklaşan milli politikalar korkuttu... 

                                                 
1 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/akp-ve-chp-cumhuriyet-dusmani-seyh-said-in-torunlarini-
milletvekili-adayi-yapti-h59842.html 
2 http://www.radikal.com.tr/politika/bu_aile_meclise_kesinlikle_girecek-1317123 
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http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/akp-ve-chp-cumhuriyet-dusmani-seyh-said-in-torunlarini-milletvekili-adayi-yapti-h59842.html
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Ruhban sınıfı ise, yapılan devrimlerle iktidarlarını ve ayrıcalıklarını kaybetmeye başladı. 

İşte Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası bu grupların çıkarlarını korumak temelinde 
kuruldu... 

Şeyh Said, 1. Dünya Savaşı öncesinde, dönemin Türk hükümetini yıkma girişimi içerisinde 
olmuştur. 

Hükümet orduları tarafından dağıtıldıktan sonra, Çarlık Rusya'sı 
konsolosluğuna saklanmıştı... 

Savaşın arifesinde çar ajanı olarak çalışmıştı. 

Bir gerçek daha var ki, bütün Kürt aşiretleri Şeyh Sait'in peşinden gitmemişti... 

Bazıları, Ankara'ya bağlılığını bildirmiş ve Şeyh Sait'i İngiliz görevlisi olarak 
nitelendirmişlerdi. 3 

Şeyh Said isyanı Kızıl Ordu raporlarında da yer almıştır. 

Bu raporların birinde şu noktaya dikkat çekilmiştir: 

“İngiltere 1.Dünya Savaşı'ndan beri, Türkiye'nin bağımsızlığını tamamen yok etmeye ve 
topraklarını farklı devletlere ayırmaya çalışıyordu. Aslan payının kendisine kalacağı Irak 
devleti, bu toprakların başında geliyordu. İngilizler gerici burjuva feodal güçleri, Lozan 
Konferansı'nda çözülemeyen, İstanbul Konferansı'nda iyice gerginleşen 'Musul Sorunu'nu 
kendi lehlerine çözmek amacıyla kullanmaktaydı. İngilizler doğrudan etki edebilecekleri bir 
'Bağımsız Kürdistan'dan yana olmuşlardır.” 

Emperyalist eğilimlerin sonucunda, hem teorik hem de pratik planda Kürtçeye ilgi artmıştır. 

Batılı dilbilimciler, Kürtçede Hint-Avrupa köklerini aramaya girişmişlerdi. 

Amaçları Kürtleri avuçlarına alıp, İngiliz ve Batı emperyalizminin bir silahı haline getirmekti. 

Şeyh Said isyanı feodal-gerici karakter taşımasına rağmen, Kürt kitleler arasında popüler olan 
Kürt milli sloganı “Bağımsız Kürdistan”ı kullanmıştır. 

Siyasal düzenin şeriat temelinde değişmesini, hilafetin yeniden getirilmesini ve Kürt 
tahtına Abdülhamit'in oğlu Şehzade Selim'in oturtulmasını talep etmişlerdi. 

İsyanın Musul Sorunu'ndan dolayı İngiltere tarafından silah ve parayla desteklendiği, 
Fransızların da Osmanlı borçları meselesinden dolayı; Türkiye'yi sıkıştırmak ve Suriye'de 
kendini daha güvenli hissetmek için İngilizlere yardım ettiklerini tarihçiler kaydetmişlerdir... 

Bu isyana halk katılmamıştır. 

Mücadeleyi şeyhler vermişti... 

Halk bu savaşın sadece silahı olmuştur. 

Zengin petrol kaynaklarına sahip ve özellikle de Kürtlerin yaşadığı bu bölgenin, Türkiye'nin 
mi yoksa İngiliz güdümündeki Irak'ın mı parçası olacağına karar verecek olan Milletler 
Cemiyeti'nin, Musul Sorunu ile ilgili Karma Komisyon'un bölgeye geldiği sırada isyanın 
patlak vermesi anlamlıdır. 

Tam da bu sırada Asuriler, Musul yakınında yeni tür İngiliz silahlarıyla 
başlattığı ayaklanma sırasında Türk valisini esir almışlardı. Kürtler bu eylemleri ile Türklerle 

                                                 
3 http://odatv.com/n.php?n=sovyet-arsivi-seyh-said-ingiliz-yanlisi-diyor-1509141200 
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hiçbir işlerinin olmayacağını kanıtlamaya çalışıyorlardı. Böylece Milletler Cemiyeti “ezen” 
Türklerin karşısında Kürtleri korumak adına Musul'u Irak'a verecekti. 

Elbette bu kurnaz karar, Musul'un petrol zenginliklerinin İngilizlerce 
rahatça sömürülmesi anlamına gelmekteydi. 

Denebilir ki, Şeyh Sait isyanı, feodal-gerici hilafet yanlısı unsurların, genç Cumhuriyet'e 
yönelik bir suikastıdır. 

Bu bakımdan Doğu illerimizde yaşanan Kürt isyanlarını, karşı-devrimci olmakla birlikte 
yerel hareketler olarak değil, Türkiye Cumhuriyeti'ni toptan hedef alan, dış bağlantılı iç 
tehditler olarak kabul etmek gerekir. 

Dersim İsyanı da öz itibariyle gerici-feodal beylerin Cumhuriyet'e baş kaldırısıdır. 

Şeyh Said isyanından çok da farklı değildir. 

Kılıçdaroğlu, fırsatını buldukça “Ben Dersim'in mağduruyum” diyor. Acaba arkasından 
“Mağdur özür diler mi?” diye neden devam ediyor?.. 

Belli ki, hala kuyruk acısı çekiyor! 

Hiç şüphe yok ki, Kılıçdaroğlu Seyit Rıza'yı haklı buluyor ve onunla birlikte hareket edenlerin 
cezalandırılmasını bir “mağduriyet” olarak kabul ediyor!.. 

Devlete baş kaldıran eşkıyanın ve halka zulmeden feodal ağların savunucuları mağdur 
olabilir mi?.. 

Asıl mağdur genç Türkiye Cumhuriyet'i ve Türk halkıdır. 

Kemal'in ataları, İngiliz ve Fransız emperyalistlerinin Musul petrollerini yağmalama planında 
sadece bir piyondu... 

Ajan ve hain olarak tarihe geçtiler... Kemal'in beyhude çabaları onları aklaya yetmez!.. 

Bu hain çizgiden gelenleri ve o karanlık geçmişleri ile bugün bile övünenleri, kimse Mustafa 
Kemal'in askerlerine devrimci veya yurtsever olarak yutturamaz!.. 

“Nefer olmayı zillet4 addeden ”bu feodal beyler ve onları aday gösteren Dersimli Kemal gibi 
hainler, Atatürk'ün partisine hiç ama hiç yakışmıyorlar!.. 

Bu nedenle de Y-CHP iktidar alternatifi olamıyor zaten!..

                                                 
4 Zillet: Hor görülme, alçalma 



 
 

BİZ SELAHATTİN'E SELAHATTİN DERİZ!.. 
Başbakan Davutoğlu'nun HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı, Selahattin Eyyübi'ye 
benzemediği için eleştirmesi mizah konusu yapıldı. 

Davutoğlu'nu "ti"ye alan Demirtaş, espri üzerine espri üretti... 

Cumhurbaşkanının, tarafsızlığı bir tarafa itip, başbakanlık günlerindeki gibi sahaya inmesine 
en etkili muhalefeti Vatan Partisi ile HDP yapıyor... 

Merkez Medya, Selahattin Demirtaş'ı "demokrasi kahramanı" gibi gösterip, haberlerinde yer 
veriyor... 

Perinçek'i bir tek Ulusal Kanal izleyicileri ile Aydınlık okurları izleyebiliyor... 

Dolayısıyla kazançlı çıkan Demirtaş oluyor... 

Denebilir ki, CHP ve MHP'nin yapması gereken önemli işler, bilinçli olarak HDP'ye 
bırakılıyor. 

Böylece HDP'nin barajı atlaması kolaylaştırılacak. 

Y-CHP'nin HDP'ye doğrudan verdiği destek, CHP tabanını rahatsız ettiği için bu yöntem 
sürekli uygulanamıyor... 

Y-CHP, iktidara talip olmadığını her hareketi ile gösteriyor. 

Dersimli Kemal, genel başkan kontenjanından adamlarını seçilecek yerlerden aday göstermiş 
zaten. Ön seçimle ilk sıralara gelenlerin de çoğu onunla aynı kafada. Aralarında PKK Açılımına 
muhalefet edecek kimse yok denebilir. Deniz Baykal ve Önder Sav bile teslim alınmış 
durumda! Sesleri çıkmıyor. 

Y-CHP'de risksiz muhalefeti kabul etmeyen yok... 

Y-CHP'nin Seçim Bildirgesi'nin de AKP'ninkinden farkı yok. 

İkisi de "Ramazan Yardım Paketi" gibi... 



Üretimi ve istihdamı artırmak için bir şey yapmayacaklar. Kemal Derviş'in acı 
reçetesini bütün partiler KABUL ETMİŞ!.. 

BU YÜZDEN CUMHURBAŞKANININ AKP PROPAGANDASI YAPMASI UMURLARINDA DEĞİL!.. 

HATTA BUNDAN MEMNUN GİBİLER... 

Çünkü AKP'nin iktidardan uzaklaşmasını istemiyorlar!.. 

Kazara iktidara gelirler diye ödleri patlıyor. 

BU NEDENLE HDP'YE BARAJ ATLATARAK, AKP'YE KOALİSYON ORTAĞI OLARAK 
HAZIRLIYORLAR!.. 

Kendileri muhalefette kalmaya fit!.. 

HADİ DİYELİM Kİ, YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN (YSK) GÖREVLERİ ARASINDA 
CUMHURBAŞKANINI DENETLEMEK OLMADIĞI İÇİN, ERDOĞAN'IN MİTİNG YAPMASINA 
ENGEL OLAMIYORLAR. 

Bu nokta anlaşılır gibi... 

YSK VE RADYO TELEVİZYON YÜKSEK KURULU'NA (RTÜK) BAŞVURARAK; ERDOĞAN'IN 
KONUŞMALARINA SEÇİME KADAR YAYIN YASAĞI KONULMASINI DA MI 
İSTEYEMİYORLAR????... 

İSTEYEBİLİRLER TABİ... AMA İSTEMİYORLAR!.. 

Yoksa bu fikir akıllarına gelmedi mi? 

İktidara talip olan partilerin YSK ve RTÜK'e başvurarak, Cumhurbaşkanının seçimin 
dürüstlüğüne gölge düşüren ve tarafsızlıkla bağdaşmayan propaganda 
niteliğindeki konuşmalarına YAYIN YASAĞI KONULMASINI İSTEMEMESİ AYMAZLIKTIR!.. 

Bu haklı ve hukuka uygun isteğin karşılanmaması halinde, SEÇİMLERİ BOYKOT da dahil 
olmak üzere, bir sürü seçeneği gündeme getirebilir... 

"YAYIN YASAĞI" konusunda verilecek dilekçe bile etkili sonuç doğuracaktır. 

Peki, muhalefet partileri, özellikle de Y-CHP bu adımı neden atmıyor?.. 

AKILLARINA GELMEDİYSE TEKRAR HATIRLATIYORUM... 

Buna rağmen adım atmıyorlarsa, yukarıda söylediğim gibi; bu işi de Selahattin'e bırakarak, 
onu "demokrasi kahramanı" gibi göstermek istedikleri belli... 

HDP'ye en etkili destek verme yolu bu kalmış... 

Y-CHP İHANET İÇERİSİNDEDİR... 

CHP'NİN ATATÜRKÇÜ TABANINA İHANET EDİLİYOR!... 

İşte o yazının ilgili bölümü: 

"Erdoğan, seçildiği günden beri yürütmenin başı gibi davranıyor. 7 Haziran seçimleri için 
propaganda dönemini çoktan başlattı… 

Vatan Partisi Cumhurbaşkanının AKP’den yana olan 
konuşmalarının engellenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdu. 



YSK’nın “Cumhurbaşkanının faaliyetlerini denetleme görevi bize verilmiş değildir”1  
şeklindeki cevabı üzerine de havlu attılar… 

Eşit koşullarda yürümeyeceği kesinleşen ve adil olmayacağı daha baştan belli olan bu 
seçimlere katılmak yenilgiyi peşinen kabul etmektir… 

Anayasamızın 79. maddesinin 2 fıkrası, seçimlerin dürüstlüğü ile ilgili bütün 
işlemleri yapma ve yaptırma yetkisini Yüksek Seçim Kurulu’na vermiştir.2  

Kurula “yapma” ve “yaptırma” fiilleri ile tanınmış olan yetkinin ne kadar geniş olduğu 
tartışmasızdır. YSK’nın “Cumhurbaşkanını denetleme yetkisi bize verilmiş değildir” şeklindeki 
yanıtı, kaçamaktır ve hukuk dışıdır. 

Seçimin düzen içerisinde yönetilmesini engelleyen Cumhurbaşkanı da olsa YSK’nın alabileceği 
pek çok önlem vardır. 

Meclisteki muhalefet partilerinin bu nokta üzerinde durması gerekir; Erdoğan’ın seçimlere 
şaibe düşürecek faaliyetlerinin televizyon, gazete ve diğer iletişim araçları ile halka 
duyurulması pekala engellenebilir. Örneğin; muhtarlarla sarayında yaptığı toplantının, 
Sakarya’da yaptığı toplu açılışın haberleştirilmesine YAYIN YASAĞI getirilebilir… 

YSK‘ya bu görev Anayasa ile verilmiş olup, “Cumhurbaşkanını denetleme” ile uzaktan 
yakından ilgili değildir! 

Bu yönde kararlar alınmasını hiç kimse, halkın haber alma özgürlüğünü 
engelleme veya sansür gibi değerlendiremez. 

Böyle bir karardan sonra Cumhurbaşkanı dilediği kadar açılış yapıp, dilediği yerde toplantılar 
tertip edebilir!?.. 

Meclisteki muhalefet partilerinin bu nokta üzerinde durması gerekirken, teslim bayrağını 
çekmeleri, iktidara talip olmadıklarını göstermektedir!.. 

Muhalefetin, seçimleri boykot da dahil, her türlü eylemi göze alarak, YSK’ya görevini 
yaptırması şarttır…" 

 

                                                 
1 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yskdan-erdogan-yaniti-h54573.html 
2 ANAYASA 
E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. 
(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve 
dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla 
ilgili bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim 
Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 
Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 
Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel 
Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt 
çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 
Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştay’dan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 
(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde 
uygulanan hükümlere göre olur. 
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yskdan-erdogan-yaniti-h54573.html
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm


 

 

1 MAYIS SERMAYENİN BAYRAMI OLMUŞ!.. 
Türkiye'de 1 Mayıs: Bazı tabansız “sol örgütler” ile sendika ağalarının makam ve mevkilerini 
korumak için senede bir gün yaptığı gösterinin adıdır. 

İşçi ve emekçinin bayramı olmaktan giderek uzaklaşmaktadır.. 

Hükümetin 1 Mayıs'ı Taksim'de kutlama yasağına haklılık gerekçesi oluşturmakla görevli 
bazı sözde “solcular”, her zamanki gibi bu yıl da görevlerini yaptılar. 1 Mayıs sabahı bir 
pasajdan çıkıp koşarak Atatürk anıtı yanında toplanan TKP yandaşları ile polisin itiş kalkışı, 
adeta toplumsal olayları bastırmak için polisin yaptığı tatbikat gibiydi!.. 

Doğal olarak Taksim'e çıkan yollarda yine biber gazı ve TOMA vardı!.. 

Hak-İş ve Memur Sen'in Konya'daki 1 Mayıs kutlaması, işçi sınıfının getirildiği nokta 
bakımından ibretlikti. Taşeronlaşma, kıdem tazminatı, iş güvenliği ve işçi ücretleri ile ilgili 
kayda değer bir söz söylenmeyen emekçi mitingine, dış politika damgasını vurdu! 

Sanki kürsüde işçi liderleri değil de Recep Tayyip konuşuyordu... 

Emekçi Bayramı'nda, Eset'e verdi veriştirdiler, Sisi'ye ve Müslüman Kardeşler'e selam 
gönderdiler... 

Sermayenin işçi sınıfını nasıl böldüğünün en açık kanıtı bu mitingdi. Parçalardan biri, tıpkı 
“Kapitalsiz Kapitalistler” gibi ölümüne sermayeyi ve küresel güçleri savunuyordu!.. 

Neyse ki, Bakırköy Özgürlük Meydanı vardı ve dosta düşmana karşı durumumuzu kurtardı. 
Perinçek'in konuşmacı olarak katıldığı emek mitinginde; Türkiye'nin yüz akı olduğunu 
defalarca kanıtlayan Atatürk'ün Gençliği TGB ile Türk-İş, Türk bayrağını sallandırdı... 

“YOK HÜKMÜNDE” HAKİMLER!.. 

“Fetullahcı Terör Örgütü” (FETÖ) üyelerini tahliye eden hakimlere Kılıçdaroğlu sahip çıktı. 

Hukukçular görüş açıklamadan, ilk açıklamayı o yaparak görev adamı olduğunu bir kez daha 
kanıtladı. 

O kadar hızlı hareket etti ki, ne kadar ilkesiz ve cahil biri olduğunu gizleyemedi. 



Açıklamasını olduğu gibi dipnota koyuyorum.1  

Kılıçdaroğlu'na göre, Sulh Hukuk Mahkemeleri ile Asliye Hukuk Mahkemeleri hatalı 
olarak verilen tutuklama kararlarını düzeltmek için vardır! 

Varın bundan sonrasını da siz düşünün gari... 

Y-CHP'nin iki numaralı adamı Sezgin Tanrıkulu da; “Hakime gözaltı kararı hukuk devletinin 
sonudur” diyerek, F Tipi Cemaat'e kol kanat gerdi.2   

Cemaat'in yarattığı bataklıkta yeşeren Zekeriya Öz gibi “hukukçular” ise, Zaman gazetesine 
açıklama yaparak görevlerini ifa ettiler!..3   

Atatürk'ün CHP'sinin başına gelebilecek en büyük felaket, hukuk mahkemeleri 
ile ceza mahkemelerini ayıramayan Dersimli Kemal'di elbette, o da geldi!.. 

Bu aralar en sık duyduğumuz; Anayasal güvence altında4  görev yapan hakimlerin 
tutuklanmasına gerek yoktur, delilleri karartacak ve kaçacak değiller cümleleri oldu... 

AKP'nin iktidara gelmesiyle birlikte “tutuklama” tedbirinin en kötü şekilde kullanıldığını 
söylemek yanlış değildir tabii... 

Lakin bu olayı; Hakimler ve Savcılar Kanunu'nun 88. maddesinde5 belirtilen “suçüstü hali” 
gibi düşünmek gerekiyor... 

Türk Ordusu'na kumpas yapan bir örgütün, hukuka aykırı olarak cezaevinden kaçmasına 
yardım etmek suçtur!.. 

                                                 
1 "Yargı kararlarının uygulanması lazım arkadaşlar. Demokratik ülkelerde bir mahkeme bir karar verdiği zaman 
bu karara herkesin uyması gerekir. Mahkemenin kararı yanlış ise onu kendi prosedürü içinde yargının bu kararı 
bu sorunu çözmesi gerekiyor. Asliye Hukuk Mahkemeleri, Sulh Hukuk Mahkemeleri, Anayasa Mahkemesi, 
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunun için var. 
Yargı kendi içinde sorunu çözer ve adaleti sağlar. Ama 'Bir mahkemenin verdiği kararı ben uygulamayacağım, 
çünkü o mahkeme kararını tanımıyorum' demek demokrasilerde olmaz doğru değildir. Bu anayasal bir suçtur. 
Bu adalete olan güveni de temelinden sarsar." (Kemal Kılıçdaroğlu) 
http://www.bugun.com.tr/gundem/bu-karari-verenler--haberi/1614519 
2 http://www.karsigazete.com.tr/politika/2-hakime-gozalti-karari-hukuk-devletinin-sonu-demek-h38164.html 
3 http://www.zaman.com.tr/gundem_hakimlere-tutuklama-kararina-sert-tepkiler-herhalde-dunya-adalet-
tarihinde-ilktir_2291903.html 
4 ANAYASA 
Madde 139 – Hakimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce 
emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük 
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. 
Madde 140: Hakim ve savcıların nitelikleri, atanmaları, hakları ve ödevleri, aylık ve ödenekleri, meslekte 
ilerlemeleri, görevlerinin ve görev yerlerinin geçici veya sürekli olarak değiştirilmesi, haklarında disiplin 
kovuşturması açılması ve disiplin cezası verilmesi, görevleriyle ilgili veya görevleri sırasında işledikleri 
suçlarından dolayı soruşturma yapılması ve yargılanmalarına karar verilmesi, meslekten çıkarmayı gerektiren 
suçluluk veya yetersizlik halleri ve meslek içi eğitimleri ile diğer özlük işleri mahkemelerin bağımsızlığı ve 
hakimlik teminatı esaslarına göre kanunla düzenlenir. 
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm 
5 HAKİMLER VE SAVCILAR KANUNU 
Madde 88- Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü hâlleri dışında suç işlediği ileri sürülen hakim ve 
savcılar yakalanamaz, üzerleri ve konutları aranamaz, sorguya çekilemez. Ancak, durum Adalet Bakanlığına 
derhal bildirilir. 
http://www.hsyk.gov.tr/Mevzuat/Kanunlar/Hsk.html 

http://www.bugun.com.tr/gundem/bu-karari-verenler--haberi/1614519
http://www.karsigazete.com.tr/politika/2-hakime-gozalti-karari-hukuk-devletinin-sonu-demek-h38164.html
http://www.zaman.com.tr/gundem_hakimlere-tutuklama-kararina-sert-tepkiler-herhalde-dunya-adalet-tarihinde-ilktir_2291903.html
http://www.zaman.com.tr/gundem_hakimlere-tutuklama-kararina-sert-tepkiler-herhalde-dunya-adalet-tarihinde-ilktir_2291903.html
http://www.anayasa.gen.tr/1982ay.htm
http://www.hsyk.gov.tr/Mevzuat/Kanunlar/Hsk.html


Dolayısıyla cezaevinden “kaçma” sonucunu doğuracak şekilde, “tahliye” kararı veren 
hakimleri, “hatalı karar” verdikleri için tutuklandılar şeklinde değerlendirmek son derece 
hatalı olmuştur... 

Nitekim, Ceza Muhakemesi Kanunu'muza göre, soruşturma evresi işlemleri olan; gözlem 
altına alma, gözaltı, tutuklama ve tutukluluğun incelenmesi konularında yetki, sadece Sulh 
Ceza Hakimine verilmiştir. (*)  

Sulh Ceza Hakiminin vermiş olduğu tutuklama kararlarına itiraz ise, yine Sulh Ceza 
Hakimliğine yapılabilir. 

Mahkemeler ancak kovuşturma evresinde tahliyeye karar verebilirler... 

17 ve 25 Aralık Yolsuzluk ve Rüşvet Soruşturmaları'ndan sonra yapılan bu düzenleme, hiç 
kuşku yok ki, doğru değildir ve pek çok yönüyle eleştirilebilir. 

Ne var ki, bir mahkemenin yürürlükteki yasalara uymaması düşünülemez! 

Sokaktaki adamın bile kolaylıkla anlayacağı açık yasa hükümlerine rağmen, yasaya aykırı 
verilen tahliye kararları, hiçbir şekilde “hatalı karar” gibi değerlendirilip, masum 
gösterilemezler!.. 

Başka bir söyleyişle hakimler görev ve yetkilerinin nelerden ibaret olduğunu bilmek 
durumundadırlar... 

Üstelik tahliye kararlarını veren hakimler, bu kararlarını savunmak üzere basın 
toplantısı yapma ihtiyacı içerisine bile girmişlerdir. 

Dolayısıyla bu çabalarını örgütsel faaliyet içerisinde değerlendirmekte bir yanlışlık 
kalmamıştır!.. 

Kaldı ki, Ergenekon ve Balyoz Davalarında bütün tahliye kararlarına itiraz ederek, 
sanıkların yıllarca hapiste kalmalarına sebebiyet vermekle, tahliye konusundaki tutumlarını 
çok önceden belli etmişlerdi. 

Dolayısıyla bu olayda tahliye kararı vermelerini “özgürlükçü düşünceye” sahip olmalarına 
bağlamaya olanak bulunmamaktadır... 

Sonuç olarak; FETÖ üyelerinin tutuklanması karşısında, kendilerine görev düştüğüne inanan 
ve bu inançlarının gereğini yerine getirenler, hakim bile olsalar, yaptıklarının sonuçlarına 
katlanmak zorundadırlar!.. 

 

(*) CEZA MUHAKEMESİ KANUNU 
... 
Gözlem altına alınma 
Madde 74 – (1) Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını, 
akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun, kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için; 
uzman hekimin önerisi üzerine, Cumhuriyet savcısının ve müdafiin dinlenmesinden sonra resmî bir sağlık 
kurumunda gözlem altına alınmasına, soruşturma evresinde sulh ceza hâkimi, kovuşturma evresinde mahkeme 
tarafından karar verilebilir. 
Gözaltı 
Madde 91 – (1) Yukarıdaki maddeye göre yakalanan kişi, Cumhuriyet Savcılığınca bırakılmazsa, soruşturmanın 
tamamlanması için gözaltına alınmasına karar verilebilir. (Değişik ikinci cümle: 25/5/2005 – 5353/8 
md.) Gözaltı süresi, yakalama yerine en yakın hâkim veya mahkemeye gönderilmesi için zorunlu süre hariç, 



yakalama anından itibaren yirmi dört saati geçemez.(Ek cümle: 25/5/2005 – 5353/8 md.) Yakalama yerine en 
yakın hâkim veya mahkemeye gönderilme için zorunlu süre oniki saatten fazla olamaz. 
(2) Gözaltına alma, bu tedbirin soruşturma yönünden zorunlu olmasına ve kişinin bir suçu işlediği şüphesini 

gösteren somut delillerin varlığına bağlıdır.(**) 
(3) Toplu olarak işlenen suçlarda, delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle; 
Cumhuriyet savcısı gözaltı süresinin, her defasında bir günü geçmemek üzere, üç gün süreyle uzatılmasına yazılı 
olarak emir verebilir. Gözaltı süresinin uzatılması emri gözaltına alınana derhâl tebliğ edilir. 
(4) (Ek: 27/3/2015-6638/13 md.) Suçüstü hâlleriyle sınırlı olmak kaydıyla; kişi hakkında aşağıdaki bentlerde 
belirtilen suçlarda mülki amirlerce belirlenecek kolluk amirleri tarafından yirmi dört saate kadar, şiddet olaylarının 
yaygınlaşarak kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına yol açabilecek toplumsal olaylar sırasında ve toplu olarak 
işlenen suçlarda kırk sekiz saate kadar gözaltına alınma kararı verilebilir. Gözaltına alma nedeninin ortadan 
kalkması hâlinde veya işlemlerin tamamlanması üzerine derhâl ve her hâlde en geç yukarıda belirtilen sürelerin 
sonunda Cumhuriyet savcısına, yapılan işlemler hakkında bilgi verilerek talimatı doğrultusunda hareket edilir. Kişi 
serbest bırakılmazsa yukarıdaki fıkralara göre işlem yapılır. Ancak kişi en geç kırk sekiz saat, toplu olarak işlenen 
suçlarda dört gün içinde hâkim önüne çıkarılır. Bu fıkra kapsamında kolluk tarafından gözaltına alınan kişiler 
hakkında da gözaltına ilişkin hükümler uygulanır. 
a) Toplumsal olaylar sırasında işlenen cebir ve şiddet içeren suçlar. 
b) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan; 
1. Kasten öldürme (madde 81, 82), taksirle öldürme (madde 85), 
2. Kasten yaralama (madde 86, 87), 
3. Cinsel saldırı (madde 102), 
4. Çocukların cinsel istismarı (madde 103), 
5. Hırsızlık (madde 141, 142), 
6. Yağma (madde 148, 149), 
7. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti (madde 188), 
8. Bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma (madde 195), 
9. Fuhuş (madde 227), 
10. Kötü muamele (madde 232), 
c) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar. 
d) 6/10/1983 tarihli ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 33 üncü maddesinin birinci 
fıkrasının (a) bendinde belirtilen suçlar. 
e) 10/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanununa dayanılarak ilan edilen sokağa çıkma yasağını ihlal etme. 
f) 21/3/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 3 üncü maddesinde belirtilen suçlar. 
(5) Yakalama işlemine, gözaltına alma ve gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhuriyet savcısının yazılı emrine 
karşı, yakalanan kişi, müdafii veya kanunî temsilcisi, eşi ya da birinci veya ikinci derecede kan hısımı, hemen serbest 
bırakılmayı sağlamak için sulh ceza hâkimine başvurabilir. Sulh ceza hâkimi incelemeyi evrak üzerinde yaparak 
derhâl ve nihayet yirmi dört saat dolmadan başvuruyu sonuçlandırır. Yakalamanın veya gözaltına alma veya 
gözaltı süresini uzatmanın yerinde olduğu kanısına varılırsa başvuru reddedilir ya da yakalananın derhâl 

soruşturma evrakı ile Cumhuriyet Savcılığında hazır bulundurulmasına karar verilir. (**) 
(6) Gözaltı süresinin dolması veya sulh ceza hâkiminin kararı üzerine serbest bırakılan kişi hakkında yakalamaya 
neden olan fiille ilgili  yeni ve yeterli delil elde edilmedikçe ve Cumhuriyet savcısının kararı olmadıkça bir daha aynı 

nedenle yakalama işlemi uygulanamaz. (**) 
(7) Gözaltına alınan kişi bırakılmazsa, en geç bu süreler sonunda sulh ceza hâkimi önüne çıkarılıp sorguya çekilir. 

Sorguda müdafii de hazır bulunur. (**) 
Tutuklama kararı 
Madde 101 – (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh 
ceza hâkimi tarafından, kovuşturma evresinde sanığın tutuklanmasına Cumhuriyet savcısının istemi üzerine 
veya re'sen mahkemece karar verilir. Bu istemlerde mutlaka gerekçe gösterilir ve adlî kontrol uygulamasının 
yetersiz kalacağını belirten hukukî ve fiilî nedenlere yer verilir. 
Tutuklulukta geçecek süre 



Madde 102 – (1) (Değişik: 6/12/2006 – 5560/18 md.) Ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde 
tutukluluk süresi en çok bir yıldır. Ancak bu süre, zorunlu hallerde gerekçeleri gösterilerek altı ay daha uzatılabilir. 
(2) Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde, tutukluluk süresi en çok iki yıldır. Bu süre, zorunlu hallerde, 
gerekçesi gösterilerek uzatılabilir; uzatma süresi toplam üç yılı geçemez. 
Cumhuriyet savcısının tutuklama kararının geri alınmasını istemesi 
Madde 103 – (1) Cumhuriyet savcısı, şüphelinin adlî kontrol altına alınarak serbest bırakılmasını sulh ceza 
hâkiminden isteyebilir. Hakkında tutuklama kararı verilmiş şüpheli ve müdafii de aynı istemde 
bulunabilirler. (Mülga üçüncü cümle: 25/5/2005 – 5353/12 md.) 
Tutukluluğun incelenmesi 
Madde 108 – (1) Soruşturma evresinde şüphelinin tutukevinde bulunduğu süre içinde ve en geç otuzar günlük 
süreler itibarıyla tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda, Cumhuriyet savcısının istemi 
üzerine sulh ceza hâkimi tarafından 100 üncü madde hükümleri göz önünde bulundurularak, şüpheli veya müdafii 

dinlenilmek suretiyle karar verilir. (**) 
(2) Tutukluluk durumunun incelenmesi, yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde şüpheli tarafından da istenebilir. 
(3) Hâkim veya mahkeme, tutukevinde bulunan sanığın tutukluluk hâlinin devamının gerekip gerekmeyeceğine her 
oturumda veya koşullar gerektirdiğinde oturumlar arasında ya da birinci fıkrada öngörülen süre içinde de re'sen 
karar verir. 

 
(**) 21/2/2014 tarihli ve 6526 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle bu fıkrada yer alan “işlediğini düşündürebilecek 
emarelerin” ibaresi “işlediği şüphesini gösteren somut delillerin” şeklinde değiştirilmiştir. 
http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm

http://www.ceza-bb.adalet.gov.tr/mevzuat/5271.htm


 



NEREDEN BİLEBİLİRDİK!.. 
Çanakkale'ye saldırı başlamadan bir hafta önce, Ermeniler Doğu'da sivil halkı katletmeye 
başlamıştı!.. 

Amaçları iç hatlarımızı vurmaktı. 

Hiç kuşku yok ki, bu saldırılarla Ordunun bir bölümünü oyalayarak 
Çanakkale'ye destek gönderilmesini önlemek istiyorlardı!.. 

Ermeni çeteleri adeta İngilizlerin öncülüğünde Çanakkale'ye saldıran kuvvetlerinin Doğu'daki 
birlikleri gibiydi... 

Deneyimli Osmanlı komutanları çetelere lojistik destek sağlayan sivil halkı tehcire (zorunlu 
göç) tabi tutarak bu oyunu bozdu!.. 

“Çılgın Türkler” de zaten Çanakkale'de düşmanı bozguna uğratmak için savaşıyordu... 

Tehcir sırasında bazı Kürt aşiretleri ile eşkıya grupları, göç ettirilen Ermenilere kötü 
davrandı; sivilleri öldürdüler, mallarını yağmaladılar. Bazıları salgın hastalıklar yüzünden 
öldü... Güvenilir kayıtlara göre, bu şekilde ölenlerin sayısı: 56 bin 610 kişiyi buldu.1   

Aynı tarihlerde Ermeni çete ve gönüllü alayların öldürdüğü Müslüman sayısı 
ise 1 milyon 121 binden fazladır...2  1992'de Hocalı Katliamı'nı3  yapan Ermenilerin, Türkleri 
“Soykırım” yapmakla suçlaması komiktir. Kaldı ki, 1915 tarihinde yaşanan olaylar 1948 tarihli 
“Soykırım Sözleşmesi”4 kapsamında dahi değildir... Dolayısıyla uluslararası hukuk önünde; 
“soykırım” suçlamasına hiçbir kuruluş değer veremez!.. 

Zaten emperyalist devletler; İngiltere, Fransa ve Çarlık Rusya'sının kullandığı Ermenilerin ilk 
başbakanı Ovanes Kaçaznuni, 1923 yılında yapılan Taşnak Partisi Kongresi'nde; “Olayların 
sebebi biziz” diyerek gerçeği itiraf da etmiştir...5   

Milli Kurtuluş Savaşları ve Devrimler Çağı'nı başlatan başlıca olay Türklerin Çanakkale 
direnişidir... 

Emperyalist dünya, işte bu şanlı direnişi gölgelemek için, bir süreden beri tehciri “Ermeni 
Soykırımı” gibi göstermeye çalışıyor. 

24 Nisan'ın6  gerçek anlamını bu yüzden değiştirmeye çalışıyorlar!.. 

                                                 
1 Osmanlı kayıtlarına göre tehcire tabi tutulanlar 428 bin 758 kişiydi. İskan yerlerine ulaşamayanlar 56 bin 610 
kişi. Yollarda katledilenlerin sayısı 9-10 bin kadardır. Tifo, dizanteri gibi bulaşıcı hastalıklardan ölenlerin sayısı 
25 bin ile 30 bin arasındadır. Diğerler ise kayıptır; yurtdışına kaçtıkları tahmin edilmektedir. 
http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/soner-yalcin/cinnet-yillari-811394/ 
2 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/04/ozur-dilemiyoruz/ 
3 26 Şubat 1992 Karabağ Savaşı'nda Ermeniler Hocalı'da katliam yapmış ve 106'sı kadın, 837'ü çocuk 613 sivil 
Azerbaycanlıyı katletmişlerdir. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hocal%C4%B1_Katliam%C4%B1 
4 
http://tr.wikipedia.org/wiki/Soyk%C4%B1r%C4%B1m_Su%C3%A7unun_%C3%96nlenmesi_ve_Cezaland%C4
%B1r%C4%B1lmas%C4%B1_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi 
5 http://www.dunya48.com/siyaset/ermeni-sorunu/308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-
tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yok 
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/04/ozur-dilemiyoruz/ 
6 24 Nisan'da Dahiliye Naziri Mehmet Talat Bey, Ermeni Komite merkezlerinin kapatılması, elebaşlarının 
tutuklanması ve her türlü belgelerine el konulması ile ilgili 24 Nisan 1915 kararlarını aldı. 

http://www.sozcu.com.tr/2015/yazarlar/soner-yalcin/cinnet-yillari-811394/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/04/ozur-dilemiyoruz/
http://tr.wikipedia.org/wiki/Hocal%C4%B1_Katliam%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/Soyk%C4%B1r%C4%B1m_Su%C3%A7unun_%C3%96nlenmesi_ve_Cezaland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
http://tr.wikipedia.org/wiki/Soyk%C4%B1r%C4%B1m_Su%C3%A7unun_%C3%96nlenmesi_ve_Cezaland%C4%B1r%C4%B1lmas%C4%B1_S%C3%B6zle%C5%9Fmesi
http://www.dunya48.com/siyaset/ermeni-sorunu/308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yok
http://www.dunya48.com/siyaset/ermeni-sorunu/308-ovanes-kacaznuni-ermenistanin-ilk-basbakani-tasnak-partisinin-yapacagi-birsey-yok
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/04/ozur-dilemiyoruz/


İttihat ve Terakki iktidarı, 25 Nisan günü askeri bir dehanın tehcire gerek kalmadan son 
noktayı koyabileceğini nereden bilebilirdi?!... 

*** 

Gelelim 25 Nisan gününe... 

En iyi düşmanın ağzından tanınan o komutan olmasaydı, halimiz gerçekten haraptı... 

Şu kadarını bilelim ki; Çanakkale Savaşı, İngiliz liderliğindeki müttefik deniz donanmasının 18 
Mart 1915'te yenilgisiyle sonuçlanmadı... 

Deniz Zaferi'nden sonra, 25 Nisan 1915 günü düşman kuvvetleri Gelibolu yarımadasının 
güneyine, 5 ayrı noktadan çıkartma yapmaya başladılar... 

Bu şekilde başlayan Kara Savaşları, 8 Ocak 1916 tarihine kadar (8 ay) sürdü... 

*** 

İşte Yarbay Mustafa Kemal'in askeri dehası bu savaşlarda ortaya çıktı... 

Haziran 1915'te Albaylığa terfi ettirildi. 

Albay rütbesinde iken, Kolordu Komutanlığına atandı. 

8 Ağustos 1915'te Anafartalar Grubu ve 29 Ağustos'da Anafartalar Grup Komutanlığının 
sorumluluğu da üzerinde kalmak koşulu ile 16. Kolordu Komutanlığı'na getirildi... 

1 Nisan 1916'da henüz 35 yaşında iken generalliğe yükseltildi... 

Savaş meydanında (8 ayda) gerçekleşen bu baş döndürücü yükselişin nedenini, gelin bir de 
düşmanın ağzından dinleyelim: 

*** 

Önce Turgut Özakman'ın Diriliş adlı eserinden bir alıntı: 

“İngiliz resmi harp tarihçi (C.F. Aspinall-Oglander) Büyük Harbin Tarihi-Çanakkale Gelibolu 
Askeri Harekatı adlı eserinde diyor ki: 

'Türkler için ne mutlu idi ki 19. Tümen Komutanı, istikbalin reisicumhuru olacak olan M. 
Kemal'dan başkası değildi ve mukadderata hakim olan bu adam derhal, bariz bir komutan 
kudret ve kabiliyeti gösterecekti. Düşmanın Conkbayırı'na doğru ilerlediğini işitir işitmez, 
bunun sahte bir harekat olmayıp, kuvvetle yapılan ciddi bir taarruz olduğunu anladı. Bu 
hücumun Türk savunmasının kalpgahına karşı bir tehdit teşkil ettiğini derhal takdir ederek, 
vaziyeti bizzat değerlendirmeye ve muharebeye bir tabur değil, bütün bir alayı atmaya 
birden karar verdi.' (s.229) 

Düşman bile bizim bazı yazarlarımızdan daha dürüst ve hakseverdir... 

Bu gerçeği saklayan, saptıran, çarpıtan yazarların kimler olduğunu merak edenler 
için: Vahidettin, M.Kemal ve Milli Mücadele, s.94-176.” (s.608) 

Bir alıntı da İngiliz Resmi Harp Tarihi'nden: 

“İngiliz Resmi Harp Tarihi diyor ki: 

                                                                                                                                                                  
http://tr.wikisource.org/wiki/Tal%C3%A2t_Pa%C5%9Fa%27n%C4%B1n_Ba%C5%9Fkomutanl%C4%B1%C4
%9Fa_yazd%C4%B1%C4%9F%C4%B1,_Ermeni_%C3%B6rg%C3%BCtlerinin_faaliyetlerine_kar%C5%9F%C4%
B1_al%C4%B1nacak_tedbirlerle_ilgili_belge_-_24_Nisan_1915 

http://tr.wikisource.org/wiki/Tal%C3%A2t_Pa%C5%9Fa%27n%C4%B1n_Ba%C5%9Fkomutanl%C4%B1%C4%9Fa_yazd%C4%B1%C4%9F%C4%B1,_Ermeni_%C3%B6rg%C3%BCtlerinin_faaliyetlerine_kar%C5%9F%C4%B1_al%C4%B1nacak_tedbirlerle_ilgili_belge_-_24_Nisan_1915
http://tr.wikisource.org/wiki/Tal%C3%A2t_Pa%C5%9Fa%27n%C4%B1n_Ba%C5%9Fkomutanl%C4%B1%C4%9Fa_yazd%C4%B1%C4%9F%C4%B1,_Ermeni_%C3%B6rg%C3%BCtlerinin_faaliyetlerine_kar%C5%9F%C4%B1_al%C4%B1nacak_tedbirlerle_ilgili_belge_-_24_Nisan_1915
http://tr.wikisource.org/wiki/Tal%C3%A2t_Pa%C5%9Fa%27n%C4%B1n_Ba%C5%9Fkomutanl%C4%B1%C4%9Fa_yazd%C4%B1%C4%9F%C4%B1,_Ermeni_%C3%B6rg%C3%BCtlerinin_faaliyetlerine_kar%C5%9F%C4%B1_al%C4%B1nacak_tedbirlerle_ilgili_belge_-_24_Nisan_1915


'19. Tümen Komutanı Yarbay M. Kemal'in 25 Nisan 1915'te Arıburun bölgesindeki durumu 
derhal kavramış olması ve inisiyatifini kullanarak 57. Alay'la yapmış olduğu taarruz, 
Çanakkale Savaşı'nın sonunu belirlemiştir. 

Bir tümen komutanının kendi inisiyatifiyle giriştiği hareketler sonucu, bir savaşın, hatta bir 
milletin kaderini değiştirecek büyüklükte bir zafer kazandığı, tarihte pek az görülür. 
(Aktaran, İ. Artunç, s.175)' 

Bunu düşman söylüyor. 

Bizim bazı yazarlarımız ise hiç utanmadan bu gerçeği saklıyor, saptırıyor, çarpıtıyorlar. 

Ayrıntı için yine aynı esere bakınız: Vahidettin, M. Kemal ve Milli Mücadele, s.94-177 

19. Tümen Komutanı M. Kemal, Ordu Komutanı gibi donup kalsaydı, sorumluluktan 
kaçınsaydı, kımıldamak için emir bekleseydi, Çanakkale Savaşı o gün sona ererdi. Kocaçimen-
Kabatepe hattı düşman eline düşecek, Maltepe-Kilitbahir yolu açılmış olacaktı. Üç gün içinde 
Kilitbahir'i basarak Boğaz'ı donanmaya açacaklardı. 

Sonrasını düşünmek bile insanı ürpertiyor. 

Bu gerçeğe rağmen, Çanakkale Zaferi kutlanırken Atatürk'ün adını anmaktan kaçınanları, 
Mustafa Kemal'siz Çanakkale Savaşı romanı yazmaya, çizgi film yapmaya yeltenenleri nasıl 
nitelemeli? 

Bunlara uygun sıfatları sizler bulun! 

Ruhça ve zihince sağlıklı bir insan milletinin tarihini değiştirmeye kalkışır mı?” (s.615) 

*** 

Son olarak bir Anzak'ı dinleyip bu bahsi geçelim: 

Avustralyalı yazar Moorehead, Gelibolu adlı eserinde şöyle diyor: 

“25 Nisan sabahı Anzakların tam Conkbayırı'nı işgal edecekleri sırada Mustafa Kemal ortaya 
çıktı. 

Eğer Boğaz'a hakim tepeler ele geçirilebilseydi, o taktirde Türk savunmasının ta kalbine çok 
ciddi, hatta hayati bir darbe indirilmiş olurdu. 

O gün Mustafa Kemal, içinden taşan bir serdengeçlikle, hatta zaman zaman 
bir çılgınlıkla savaşmıştı. 

Devamlı olarak ön saflarda çarpışmaktaydı. “(s.177) 

Dikkat ettiniz mi? Her iki alıntıda da Osmanlı Ordusu'nun kalbine yönelik bir taarruzun 
önlenmesinden söz ediliyor... 

Türklere “çılgın” nitelemesini Anzaklar yapmıştır. Onlar “en çılgın” Türk'ü Çonkbayırı'nda 
tanıyordu!.. 

Anlayacağınız Turgut Özakman, 60 yılda hazırladığı eserine; “Şu Çılgın Türkler” adını 
öylesine koymuş değildir!.. 

Tarihsel gerçekler aynen böyledir... 

*** 

Vatikan'ın “Soykırım” açıklamasından sonra, Avrupa Parlamentosu'nun aynı yönde karar 
alması, bizim için sürpriz olmadı. 



Beklendiği gibi “dostumuz” Almanya da Fransa gibi tehcire “Soykırım” dedi... 

Bizi asıl şaşırtan Filistin'di. Üzerinde Erivan'daki Soykırım Anıtı ile “1915-2015 Ermeni 
Soykırımı'nın 100. Yılı” yazılı bir pul bastırdılar!?... 

Böylece bu yıl, “Soykırım” yalanına destek veren üye sayısını 28'e çıkarttılar...7  

Şimdi de bizim Ermenileri dinleyelim. Bakalım “Soykırımı” yalanı için ne dediler... 

T.C.nin Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan özür diledi. 

T.C.nin Başbakanı A. Davutoğlu taziye mesajı yayınladı. 

Hükümetin Sözcüsü B. Arınç “Bilerek soykırım yapmadık” dedi. 

Ana Muhalefet Partisinin lideri K. Kılıçdaroğlu ise Obama'yla paralel gitti: Tehciri “Büyük 
Felaket”8  olarak niteledi. 

MHP Genel Başkanı D. Bahçeli, her zamanki gibi bir şeyler karaladı, ne dediğini bilen yok! 

PKK ile Diyaspora, Diyarbakır'ın Merkez Sur İlçesi'ndeki Surp Sarkis Ermeni Kilisesi'nde, S. 
Demirtaş ile G. Kışanak himayesinde bir anma toplantısı düzenlediler. Beklendiği gibi onlar da 
oylarını “Soykırım”dan yana kullandılar. 

HDP Eş Genel Başkanı F. Yüksekdağ da şürekasıyla birlikte, İstanbul'da anma toplantısı 
düzenledi. Hep birlikte “Soykırım Sürüyor” pankartının arkasında toplandılar... 

Sırası yine geldiği için hatırlatıyorum: Agos gazetesinin yazarı Hrant Dink'in bu yılki ölüm 
yıldönümünde, Y-CHP'nin üç milletvekili “Yüzleşin Hrant'la, Soykırımla” pankartının 
arkasından yürümüşlerdi...9   

Bir an için Osmanlı'nın Ermenilere karşı “Soykırım” suçunu işlediğini düşünelim. Osmanlının 
parçalanmasından sonra kurulan birçok devlet ortaya çıktı. Bunlardan sadece Türkiye 
Cumhuriyeti'ni “Soykırım”dan sorumlu tutmak ne kadar adil?10 Bu konuda bile çifte standart 
var!.. 

*** 

Rusya lideri Putin, nedense “Soykırım” sözcüğünü Erivan'da kullanmadı. 

Ama Moskova'da parlamentoda oylamaya katılan 427 milletvekilinin 422'si “Soykırım 
Bildirisi”ni kabul etti. 

Ermeni Patrik Genel Vekili Başpiskopos Aram Ateşyan ise bizimkilerden insaflı çıktı!.. 

Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde “Soykırım” yerine “Ortak Acı” ifadesini kullandı. 
“Acılarımızı siyasete malzeme yapmayın” dedi... 

Her zamanki gibi gerçeği yüksek sesle dile getiren Vatan Partisi'nin Lideri Doğu Perinçek'ti: 

                                                 
7 ABD, Almanya, Fransa, Rusya, Kanada, Yunanistan, İtalya, Güney Kıbrıs, Ermenistan, Lübnan, Belçika, Hollanda, 
Uruguay, Vatikan, Arjantin, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Avusturya, Venezuela, Polonya, Litvanya, Şili, İsveç, 
İsviçre, Bolivya, Suriye ve Filistin. 
8 “Büyük Felaket” (Meds Yeghem) kavramını ilk kez ortaya atan BM İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 
oluşturulmasına katkı sağlayan Raphael Lemkin'dir. 
http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin 
9 http://www.anadolutelgraf.com/haber/CHP-li-3-vekile-disiplin-istemi/133148 
10 İdraksiz Türkler Sorumlu Tutulamazlar! 
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/05/idraksiz-turkler-sorumlu-tutulamazlar/# 

http://en.wikipedia.org/wiki/Raphael_Lemkin
http://www.anadolutelgraf.com/haber/CHP-li-3-vekile-disiplin-istemi/133148
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/2014/05/idraksiz-turkler-sorumlu-tutulamazlar/%23


“24 Nisan 1915, mazlumlar dünyasının emperyalizme karşı ilk büyük direnişinin 
başlangıç tarihidir” dedi... 

Belli ki “Ermeni Soykırımı” yalanı, bu yalın gerçeği gizlemek ve emperyalizmin 
yenilebilirliğini gözden kaçırtmak için uydurulmuştur... 

Emperyalistler ve yerli işbirlikçileri bu nedenledir ki hep 24 Nisanlarda konuşur!..  



 

  

BU DEFA OYLAR HDP'YE!.. 
Selina Özuzun Doğan, Kurmeş Derneği'nin resmi sitesinde, “Atatürk, Dersim soykırımının 
siyasi sorumluluğunun tartışmasız birinci derecede sorumlusudur” dedi... 

Doğan, bir başka yerdeki açıklamasında; “Son yüzyıl içinde soykırımın en başarılı aktörü 
kuşkusuz CHP'dir” demişti!..1   

Hanımefendi, şimdi seçilmesi garanti bir yerden; İstanbul 2. Bölge 1. sıradaki CHP'nin 
milletvekili adayıdır... 

CHP'nin son Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllardır baskı altında tuttuğu duygularını, 
nihayet yüksek sesle dile getirecek birini buldu... 

Mutluluktan uçuyor olmalı.... 

Bundan böyle Selina Kılıçdaroğlu'dur, Kemal Doğan'dır!.. 

*** 

Selina'nın pek değerli eşi Erdal Doğan da, PKK'nın gazetesi Özgür Gündem'de Kemal 
Kılıçdaroğlu'nun duygularını dile getirmişti: 

“Mustafa Kemal soykırımların her aşamasında var” demişti...2   

Erdal efendi, o açıklamasında; birden çok “soykırım”dan söz ediyordu. Anlaşılan; biri 
Ermenilere karşı yapılan tehcirdir, diğeri Dersimli Kemal'in dedelerinin de karıştığı Dersim 
İsyanı olmalı... 

Bu kadar olur... 

                                                 
1 http://odatv.com/mob_n.php?n=-chp-soykirim-hakkinda-ne-dusunuyor-1304151200 
(http://www.kurmesliler.com/) 
2 http://www.ozgur-
gundem.com/?haberID=122419&haberBaslik=%C3%96Z%C3%9CR%20Y%C3%9CZLE%C5%9EMEYLE%20OL
UR!&action=haber_detay&module=nuce 

http://odatv.com/mob_n.php?n=-chp-soykirim-hakkinda-ne-dusunuyor-1304151200
http://www.kurmesliler.com/
http://www.ozgur-gundem.com/?haberID=122419&haberBaslik=%C3%96Z%C3%9CR%20Y%C3%9CZLE%C5%9EMEYLE%20OLUR!&action=haber_detay&module=nuce
http://www.ozgur-gundem.com/?haberID=122419&haberBaslik=%C3%96Z%C3%9CR%20Y%C3%9CZLE%C5%9EMEYLE%20OLUR!&action=haber_detay&module=nuce
http://www.ozgur-gundem.com/?haberID=122419&haberBaslik=%C3%96Z%C3%9CR%20Y%C3%9CZLE%C5%9EMEYLE%20OLUR!&action=haber_detay&module=nuce


Birinci sıra milletvekili adayımızın biricik eşi, Dersim İsyanı'nın bastırılmasına da “soykırım” 
diyor...3   

“Alevi soykırımı” mı “Kürt soykırımı” mı yoksa her ikisi birden mi, henüz ona karar vermiş 
değiller!.. 

Bu kadar açık Atatürk düşmanlığı yapan hainleri, Atatürk'ün CHP'sinden milletvekili adayı 
yapmak, CHP'ye oy kazandırmak için olamaz herhalde... 

O kadar da saf değiliz!?.. 

*** 

Ana muhalefet partisinin yönetimi, bazı kesimleri CHP'ye oy verdirmemek için adeta 
çırpınıyor... 

Bu özel söylemleriyle küstüreceği kesimler, hiç kuşku yok ki, AKP ile MHP'ye de oy vermezler. 

Geriye kalıyor HDP ile Vatan Partisi... 

Kaşınan konuya baktığımızda; oyların hangi partiye yönlendirilmek istendiği son derece 
açıktır. 

Zaten bu seçimlerde HDP, bu nedenle üç Ermeni kökenli vatandaşımızı milletvekili adayı 
göstermiş...4  

 Y-CHP'nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin, geçen haftalar içinde Dersimli ile aynı fikirde 
olduğunu açıklamıştı...5   

İkisini de bir tek HDP'nin barajı aşması mutlu edebilecek... 

Kendi mutluluklarını şansa bırakacak değiller! 

Ne gerekiyorsa yapıyorlar... 

CHP'ye oy verecek seçmenlere; bir kısmınız HDP'ye oy versin ve barajı aştırsın talimatını 
veremezler herhalde... 

O bakımdan HDP'ye barajı aştırma kampanyasına desteklerini kurnazca veriyorlar... 

*** 

Y-CHP'nin Ağrı milletvekili adayı, Dersimlinin danışmanı Cemil Erhan'dır. 

Bu adam Cemil'e hangi konuları danışır, anladıysam Arap olayım! 

Erhan, genel başkanının isteği üzerine, PKK'nın Diyadin saldırısını incelemek için Ağrı'ya 
gitti... 

HDP yetkilileri ile görüştükten sonra, Kılıçdaroğlu adına yaptığı açıklamada: “O şenlikler her 
sene yapılıyor. Asker müdahale etmese, şenlikleri yapar giderlerdi” demiş...6   

Sakın yanlış anlaşılmasın ha, komşu köylülerden söz etmiyor! 

                                                 
3 http://www.kurmesliler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:erdal-doan-soykrm-
tarihcilere-braklamaz-2&catid=1:l-ve-lcelerimiz&Itemid=74 
4 http://www.aa.com.tr/tr/politika/491032--ermeni-adaylarin-meclis-heyecani 
5 http://www.aydinlikgazete.com/politika/gursel-tekin-hdp-nin-temsilcilerini-meclise-tasimasi-bizleri-mutlu-
eder-h65809.html 
6 http://www.odatv.com/n.php?n=agrida-pislik-var-1404151200 

http://www.kurmesliler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:erdal-doan-soykrm-tarihcilere-braklamaz-2&catid=1:l-ve-lcelerimiz&Itemid=74
http://www.kurmesliler.com/index.php?option=com_content&view=article&id=2569:erdal-doan-soykrm-tarihcilere-braklamaz-2&catid=1:l-ve-lcelerimiz&Itemid=74
http://www.aa.com.tr/tr/politika/491032--ermeni-adaylarin-meclis-heyecani
http://www.aydinlikgazete.com/politika/gursel-tekin-hdp-nin-temsilcilerini-meclise-tasimasi-bizleri-mutlu-eder-h65809.html
http://www.aydinlikgazete.com/politika/gursel-tekin-hdp-nin-temsilcilerini-meclise-tasimasi-bizleri-mutlu-eder-h65809.html
http://www.odatv.com/n.php?n=agrida-pislik-var-1404151200


“Şenlikleri yapar giderlerdi” dediği, PKK'nın silahlı militanlarıdır!.. 

Ve bu adam, CHP adına hala konuşabiliyor: “Asker gitmeseydi, vatandaş ile dağdan gelenler 
kol kola halay çekecekti, oyun oynayacaklardı” diyebiliyor... 

Erhan'ın demek istediğini anlamak için ne tercümana ne de uzmana ihtiyaç var... 

Açıkça, askerler silahlı PKK militanlarına müdahale etmeseydi, bu olay da olmazdı diyor. 

Dolayısıyla olayın sorumlusu olarak askerleri gösteriyor!.. 

Asker, PKK militanlarına müdahale etmesin, olay da olmasın demek istiyor... 

Sözlerinde biraz da tehdit var! 

Cemil Erhan, Ağrı sokaklarında dolaşan bir işportacı değil. Ülkemizi düşman işgalinden 
kurtaran, sonra da Cumhuriyet'i kuran kahramanların Türk milletine emanet ettiği CHP'de, 
Genel Başkan Danışmanı ve milletvekili adayıdır!.. 

“Açılım”ın şakşakçısı Dersimli Kemal, hükümete PKK'nın silahlı olarak orada ne işi vardı 
diyemiyor tabii... Mayınlara doğru Cemil'i sürüyor!.. 

O da TSK'nın silahlı saldırıya karşı koymasını “provokasyon” olarak değerlendirerek, kendi 
görevini yapıyor... 

Parti programında terörle “mücadele” öngörülmesine rağmen, Dersimli “müzakere” diyerek 
kurultay delegesine meydan okuyor!.. 

Küfretse bile yeridir, fazlasıyla hak ettiler... 

Kemal'in Program filan taktığı yok!.. 

Son seçim bildirgesinde “Anadilde öğrenime” de evet diyor...7   

Öcalan'ın 10 başlık altında özetlediği, diğer taleplerin de militanca savunucusu odur... 

Y-CHP'nin olası koalisyon ortaklığında, ekonomiyi adaşı Kemal Derviş'e teslim 
edeceğini8  ilan ettikten sonra, hepten şımardı. CHP'nin geleneksel tabanından da 
çekinmiyor... 

Nasılsa kopacak oyların önemli bir kısmı öz partisi HDP'ye gidecek!.. 

Bir kısmı Vatan Partisi'ne gitse ne yazar diye düşünüyor!.. 

Önemli olan Meclis'teki çoğunluktur... 

AKP, Y-CHP ve HDP Meclis'te her halükarda çoğunluğu sağlayabiliyorlar... 

Bir terslik olmaz ya, olursa yedekte Y-MHP var!.. 

*** 

Şimdiki adı “dönek” olan eski solcuların, devlet düşmanlığı yine depreşmiş... 

Dönekler, Devlete düşmanlık yapan herkesle ittifak etmeyi “ devrimci eylem” sanıyor. 

Devlet düşmanlarını “dost” sanan bu ahmaklar sürüsü, bugünlerde HDP'ye barajı atlatma 
kampanyasının kadrolu elemanları gibi çalışıyorlar...9   

                                                 
7 http://www.akademipolitik.com/siyaset/11016-iste-chpnin-secim-bildirgesinin-tam-metni 
8 http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/chp-lideri-kemal-dervise-bakanlik-teklif-etti 

http://www.akademipolitik.com/siyaset/11016-iste-chpnin-secim-bildirgesinin-tam-metni
http://www.cnnturk.com/haber/turkiye/chp-lideri-kemal-dervise-bakanlik-teklif-etti


Güya HDP barajı aşarsa, AKP tek başına iktidar olamazmış, böylece tek başına Anayasayı da 
değiştiremezmiş!.. 

En basit aritmetik kurallarını bile pratiğe uygulayamayan bu zavallılara sormak gerekir: 

Önceki Anayasa değişikliklerine, sizler “yetmez ama evet” derken, “evet” diyen HDP'nin yalın 
hali BDP değil miydi? 

BOP'nin eş başkanının yanında, gönüllü olarak “rol” almak için ABD'ye kadar gidenler, 
bugünkü yol arkadaşlarınızdır beyler!.. 

AKP ile HDP “açılım” ortaklarıdır, bunu hala göremediniz mi?.. 

Öyleyse, AKP'nin bazı milletvekillerinin HDP'de olması neyi değiştirir ki? 

Geçen dönemde, BDP'nin bağımsız seçilen milletvekilleri, en kritik konularda AKP'nin yanında 
yerlerini almadılar mı? 

*** 

Bırakalım AKP-HDP ortaklığını, şimdi Y-CHP de aynı kazanın içerisindedir... 

Kılıçdaroğlu, Hürriyet'in 17 Nisan sayılı nüshasındaki açıklamasında, “HDP ile koalisyon 
yaparız”10  demedi mi? 

Dersimlinin, “HDP Mecliste yer almalı, MHP de HDP de koyduğumuz kriterler 
bağlamında koalisyon alternatifimiz olabilir” sözleri hala size bir şey anlatmıyor mu? 

Kemal Kılıçdaroğlu, AB ülkelerinin büyükelçileri ile yaptığı toplantıda, “AB değerleri ile 
paralel politikalar yürüteceğiz” demedi mi?.. 

AB'nin “Ermeni soykırımı” ile ilgili kararı, sıcaklığını korurken, AB değerleri ile paralel 
yürütülecek olan politika ne olabilir? 

Hala anlayamadınız değil mi? 

İşte bu durumunuzu fark eden Dersimli, 1915 olayları için Obama'nın kullandığı “Büyük 
felaket” sözlerini kullanarak, Obama ile paralelliği sağlamıştır!..11   

Hala anlayamadınız mı? 

Ermenilerin bu ifadeyi “soykırım” için kullandığını bilmiyorsunuz demek ki!.. 

Sizin Kemal de onlarla aynı saftadır yani. Uyanın artık; o aynı ağıl için koşan eküri at gibidir!.. 

*** 

Ezcümle, genel başkanımızından iyi bilecek değiliz herhalde!.. 

O ne diyorsa öyle olacak elbette! 

Ayrıca parti disiplini diye bir şey de var. 

Ol bu emir ve talimat üzerine; bu defa Y-CHP'ye de oy yok! 

Mesajı doğru aldım galiba: 

                                                                                                                                                                  
9 http://www.bugun.com.tr/son-dakika/genel-secimlerde-68liler-hdpyi--haberi/1562870 
10 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28758097.asp 
11 http://www.chp.org.tr/Haberler/2/kilicdaroglundan-ermeni-soykirimi-iddialarina-yanit%E2%80%A6-
5115.aspx 

http://www.bugun.com.tr/son-dakika/genel-secimlerde-68liler-hdpyi--haberi/1562870
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/28758097.asp
http://www.chp.org.tr/Haberler/2/kilicdaroglundan-ermeni-soykirimi-iddialarina-yanit%E2%80%A6-5115.aspx
http://www.chp.org.tr/Haberler/2/kilicdaroglundan-ermeni-soykirimi-iddialarina-yanit%E2%80%A6-5115.aspx


Hendeği atlasın diye, bu defa oyları tıpış tıpış HDP'ye vereceğiz!?.. 

Anlamayan ya da itirazı olan mı var?.. 

  



 
 

HEMEN TESLİM OLMAYIN!.. 
Tarafsız Cumhurbaşkanımız R. Tayyip Erdoğan, Sakarya'daki toplu açılış töreninde konuştu. 
Yine başkanlık sistemini savundu. TÜSİAD'a verdi veriştirdi. İstanbul Baro Başkanı Ümit 
Kocasakal'a ağzına geleni söyledi. Ağrı'da PKK'nın askerlerimize saldırması haberini bile o 
verdi... 

“Yeni Türkiye bizim kızıl elmamızdır1  dedi.. 

Erdoğan, seçildiği günden beri yürütmenin başı gibi davranıyor. 7 Haziran seçimleri için 
propaganda dönemini çoktan başlattı... 

CHP ve MHP milletvekilleri Cumhurbaşkanının AKP'den yana olan konuşmalarının 
engellenmesi için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) başvurdular. YSK'nın “Cumhurbaşkanının 
faaliyetlerini denetleme görevi bize verilmiş değildir”2  şeklindeki cevabı üzerine de havlu 
attılar... 

Eşit koşullarda yürümeyeceği kesinleşen ve adil olmayacağı daha baştan belli olan bu 
seçimlere katılmak yenilgiyi peşinen kabul etmektir... 

Anayasamızın 79. maddesinin 2 fıkrası, seçimlerin dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri 
yapma ve yaptırma yetkisini Yüksek Seçim Kurulu'na vermiştir.(*)  Kurula “yapma” ve 
“yaptırma” fiilleri ile tanınmış olan yetkinin ne kadar geniş olduğu tartışmasızdır. YSK'nın 
“Cumhurbaşkanını denetleme yetkisi bize verilmiş değildir” şeklindeki yanıtı, kaçamaktır ve 
hukuk dışıdır. 

                                                 
1 Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan 
ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşlerdir. Türk devletleri için bir hedefin ve amacın 
simgesidir. 
http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l_Elma 
 
2 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yskdan-erdogan-yaniti-h54573.html 
 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C4%B1z%C4%B1l_Elma
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/yskdan-erdogan-yaniti-h54573.html


Seçimin düzen içerisinde yönetilmesini engelleyen Cumhurbaşkanı da olsa YSK'nın alabileceği 
pek çok önlem vardır. 

Meclisteki muhalefet partilerinin bu nokta üzerinde durması gerekir; Erdoğan'ın seçimlere 
şaibe düşürecek faaliyetlerinin televizyon, gazete ve diğer iletişim araçları ile halka 
duyurulması pekala engellenebilir. Örneğin; muhtarlarla sarayında yaptığı toplantının, 
Sakarya'da yaptığı toplu açılışın haberleştirilmesine yasak getirilebilir... 

YSK'ya bu görev Anayasa ile verilmiş olup, “Cumhurbaşkanını denetleme” ile uzaktan 
yakından ilgili değildir! Bu yönde kararlar alınmasını hiç kimse, halkın haber alma 
özgürlüğünü engelleme veya sansür gibi değerlendiremez. 

Böyle bir karardan sonra Cumhurbaşkanı dilediği kadar açılış yapabilir, dilediği yerde 
toplantılar tertip edebilir!?.. 

Meclisteki muhalefet partilerinin bu nokta üzerinde durması gerekirken, teslim bayrağını 
çekmeleri, iktidara talip olmadıklarını göstermektedir!.. 

Muhalefetin, seçimleri boykot da dahil, her türlü eylemi göze alarak, YSK'ya görevini 
yaptırması şarttır... 

*** 

BİZİM ŞOFÖR KARŞI FİRMANIN ADAMI 

Ermeni soykırımını savunan ve eşi Atatürk düşmanı olan Selina Özuzun Doğan'ın İstanbul 2. 
Bölgeden birinci sıra kontenjan adayı olarak gösterilmesi, Aydınlık yazarı Örsan K. Öymen'i de 
çileden çıkarttı. 

Doğan, “Adaylığımın soykırımın 100. yılına denk gelmesi simgeseldir” demişti... 

Her durumda Y-CHP'nin savunulacak bir yönünü ele alıp, iyimserliğini koruyan Öymen'in 
analizi, Türkiye gerçekleriyle bağlaşmıyor:“Seçimlerde CHP'ye oy vererek AKP ile CHP 
arasındaki farkın kapanmasını sağlamak, seçimlerden sonra da, CHP yönetimini 
değiştirmek” fikri, Y-CHP'de yaşama şansı bulamaz... 

Çünkü, 2010 yılında 80 il başkanının ortak önerisi ile genel başkanlığa getirilen Dersimli 
Kemal; ilk bulduğu fırsatta 70 il başkanını görevden aldı. Çok vefalıdır yani. Birlikte göreve 
başladığı 80 parti meclisi üyesinden 60'ını ilk kurultayda listesine koymadı. İlçe kongrelerine 
müdahale ederek, genel başkanlığı için oy kullanan kurultay delegelerinin yüzde 80'inin aday 
gösterilmesini itiraz ederek engelledi. Genel başkanlığa geldikten sonraki ilk yerel seçimde; 
kendisini destekleyen belediye başkan ve belediye meclis üyelerinin yüzde 60'ını da aday 
göstermeyerek eledi. Son olarak 70'den fazla milletvekilini tasfiye etti...3  

Dersimli, 4 yılda adım adım CHP örgütünü ele geçirdi!.. 

Büyük kurultay delegelerini de kendine benzeyenlerden seçtirdi... 

Büyük kurultayda üç ayrı liste çıkartması, bu konularda da neler yapacağının göstergesidir... 

Bu seçimlerde de başarısız olsa bile, onu delege hesabı ile düşürmek olanaksızdır... 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki yenilgisinden sonra takındığı tutumu ise hiç akıldan 
çıkartmamak gerekir. Yumruğunu kürsüye vurup, “Dersimli Kemal'im ben. Yerel Yönetimler 

                                                 
3 http://www.aydinlikgazete.com/hukumet-perincekin-sok-uyarisini-duymadi-makale,59312.html 

http://www.aydinlikgazete.com/hukumet-perincekin-sok-uyarisini-duymadi-makale,59312.html


Özerklik Şartını mutlaka getireceğim”4  şeklindeki sözlerinin kurultayın toplanma amacı ile ne 
ilgisi vardı? 

Belli ki, Dersimli kendisini göreve getiren küresel güçlerin karşısında “yemin” tazeliyordu... 

“Anadolu'nun Kemal”i, Cumhuriyet ilkelerine bağlılığından şüphe duyulmayan Alevileri de üç 
parçaya bölerek iyice zayıflattı. HDP'nin barajı aşmasından memnun oluruz şeklindeki tezleri 
ile şaşkına çevirdiği Avrupada'ki Alevi dernekleri ve Pir Sultan Abdal Derneği bölücü parti 
HDP'yi destekleme kararı aldı... 

Alevilerin 6 Ok'a bağlı olan önemli bir kesimi ise Vatan Partisi saflarına katıldı. Parti binasında 
Aşure Günü'nü kutlamayı siyasi faaliyet sanan bir kısım yol düşkünleri ise, Y-CHP 
içerisindedir ve ne yapacağını bilmez haldeler... 

Dersimli Kemal'in, Aleviliği siyaset malzemesi olarak kullanması, en çok dini siyasete alet 
eden Sünni mezhep simsarlarının hoşuna gitmiştir. Artık onların da önünde hiçbir engel 
kalmamıştır... 

Diledikleri kadar mezhepçilik yapabilecekler; azgın bir şekilde din ve dince kutsal sayılan 
değerleri sömüreceklerdir... Hepsinden önemlisi bugüne kadar yaptıklarının tümü meşru hale 
gelecektir... 

Dersimli, “Bugün için Türkiye'de laiklik tehlikededir diyemem, böyle bir tehlike 
görmüyoruz”5 , “Türbanı ve Kürt sorununu biz çözeriz”6 diyerek, iktidarın kuyruğunda siyaset 
yapmayı marifet sanmıştı. Dolayısıyla ülkenin bu hale gelmesinden AKP iktidarları kadar 
sorumludur!.. 

Özetle söylemek gerekirse; bizim otobüsün şoförü karşı firmaya çalışıyor. Onların adamıdır. 
Ekibi de yabancıdır. Dolayısıyla bizi, gideceğimiz yere sağ salim götürebileceğinden hiçbir 
zaman emin olamayız!.. Nitekim, bizden gözüken kaptanımız, iktidar otobüsünün peşine 
takılmış “açılım” bilinmezine doğru hızla yol alıyor!.. 

İlk mola yerinde bu haini değiştirmek zorundaydık. Ama başaramadık!.. 

Direksiyon yine ondadır... 

O halde, güvenilir başka firma ile yolumuza devam edeceğiz... 

  

(*) ANAYASA 
E. Seçimlerin genel yönetim ve denetimi 
MADDE 79- Seçimler, yargı organlarının genel yönetim ve denetimi altında yapılır. 
(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Seçimlerin başlamasından bitimine kadar, seçimin düzen içinde yönetimi ve 
dürüstlüğü ile ilgili bütün işlemleri yapma ve yaptırma, seçim süresince ve seçimden sonra seçim konularıyla ilgili 
bütün yolsuzlukları, şikayet ve itirazları inceleme ve kesin karara bağlama ve Türkiye Büyük Millet Meclisi 
üyelerinin seçim tutanaklarını ve Cumhurbaşkanlığı seçimi tutanaklarını kabul etme görevi Yüksek Seçim 
Kurulunundur. Yüksek Seçim Kurulunun kararları aleyhine başka bir mercie başvurulamaz. 
Yüksek Seçim Kurulunun ve diğer seçim kurullarının görev ve yetkileri kanunla düzenlenir. 

                                                 
4 http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/kilicdaroglunun-kimlik-beyani-ben-dersimli-kemal-ozerklik-
sartini-kabul-edecegim-h50570.html 
5 http://www.kalinka.com.tr/default.asp?islem=sayfa&id=300 
6 http://www.radikal.com.tr/politika/turban_ve_kurt_sorununu_biz_cozeriz-1005558 

http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/kilicdaroglunun-kimlik-beyani-ben-dersimli-kemal-ozerklik-sartini-kabul-edecegim-h50570.html
http://www.aydinlikgazete.com/m/mansetler/kilicdaroglunun-kimlik-beyani-ben-dersimli-kemal-ozerklik-sartini-kabul-edecegim-h50570.html
http://www.kalinka.com.tr/default.asp?islem=sayfa&id=300
http://www.radikal.com.tr/politika/turban_ve_kurt_sorununu_biz_cozeriz-1005558


Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca 
kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler, salt çoğunluk ve gizli 
oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler. 
Yüksek Seçim Kuruluna Yargıtay ve Danıştaydan seçilmiş üyeler arasından ad çekme ile ikişer yedek üye ayrılır. 
Yüksek Seçim Kurulu Başkanı ve Başkanvekili ad çekmeye girmezler. 
(Değişik: 21/10/2007-5678/2 md.) Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulması, 
Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi işlemlerinin genel yönetim ve denetimi de milletvekili seçimlerinde 
uygulanan hükümlere göre olur. 
http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm 
  

http://www.tbmm.gov.tr/anayasa.htm


 
  

BALYOZ'A İNEN BALYOZ!.. 
31 Mart günü Balyoz Davası'nda karar BERAAT olarak açıklandı... 

Mahkeme, sahte dijital belgeleri hazırlayanlar hakkında suç duyurusunda bulundu!.. 

Türkiye TSK'ya kurulan kumpası tartışacaktı... 

Türk halkının başına örülen çorap konuşulacaktı... 

Bu konularda bir cümle bile kuramadan, gündeme yeni bombalar düştü... 

Polis, Berkin Elvan'ın babasını çok acele Adliye Sarayı'na çağırıyordu... Sezgin Tanrıkulu'nu 
neden istediler onu bir türlü anlayamadık!!! 

Biliyorsunuz gür kaşlı çocuk Berkin, Gezi olaylarında ekmek almaya giderken, polisin başına 
isabet ettirdiği gaz fişeği ile öldürülmüştü... 

15 yaşındaydı. 

Cumhurbaşkanı, Kabataş'ta üzerine “çiş” edilen gelini bırakmış, cebinde bilye bulunan bu 
çocuğa takmıştı. Uzun adam: “Ekmek almaya gittiğinin belgesi var mı?” diye soruyordu... 

77 milyon şaşırıp kaldık... 

Ekmek almak için belgeye mi ihtiyaç vardı? 

Yoksa ekmek yine karneye mi bağlanıyordu? 

17 ve 25 Aralık Rüşvet ve Yolsuzluk Soruşturmaları'nın dayandırıldığı olayların belgesi vardı 
da ne oldu?.. 

*** 

POLİSLER GÖREVLERİNİ Mİ YAPTI?.. 

  

Daha önce Berkin soruşturmasını 4 ayrı savcı yürütmüştü. 



Savcı Mehmet Selim Kiraz, sanıklara doğru ciddi yol alan beşinci savcıydı. Kiraz, Gezi olayları 
nedeniyle göstericilere kötü davranan polislerin de peşini bırakmıyordu... 270 şikayetle tek 
tek ilgilenmişti... 

31 Mart günü, iki DHKP-C militanı, onu makamında rehin aldılar. 

İstekleri dudak uçuklatacak gibiydi: 

3 saat içerisinde Berkin'i vuran polislerin; canlı yayına çıkıp suçlarını itiraf etmeleri ve 
üyelerini kendilerinin seçeceği “halk mahkemesi”nde yargılanmayı kabul etmelerini 
istiyorlardı!.. 

Aksi halde savcı ölecekti!? 

Militanların, bu sözlerinden, eylemi ölmek ve öldürmek için yaptıkları açıkça görülüyordu!.. 

Nitekim dediklerini de yaptılar... 

Operasyonun sonunda sağ kalan yoktu! 

Cumhurbaşkanımız alelacele Romanya'dan “görevini yapan” polisleri kutladı!? 

Söylenenler doğruysa; özel hareket polislerinin yapması gereken bu operasyonu, terörle 
mücadele polislerine yaptırmışlardı!... 

Sanki polislerin görevi, bu eylemin sonunda kimsenin sağ kalmamasını sağlamaktı... 

Cumhurbaşkanının kutlayabileceği başka ne olabilirdi?!.. 

*** 

ZARARIN SORUMLUSU EMEKÇİLER Mİ?.. 

  

31 Mart günü adeta güneş tutulmuştu... 

Dikkatler adalet sarayının 6. katına kilitlenmişken, ülke toptan karanlığa gömüldü... 

AKP iktidarlarında yaşanan ilklerden biri de buydu. 

Aradan kaç gün geçti, Enerji Bakanı kesintilerin nedenini hala açıklayamadı... 

İTO Başkanı Ekrem Demirtaş ortaya çıkan 1 milyon dolar zararı,1 tatil günü işçilerin 
çalışarak gidermesini önerdi...2  

Sanki zararın sorumlusu emekçilerdi... 

*** 

HDP'NİN BARAJI AŞMA KAMPANYASINI YÜRÜTMEK CHP'NİN GÖREVİ Mİ?.. 

  

“Yetmez ama evet”çiler, 7 Haziran'da BOP'ta gönüllü olarak rol isteyen Öcalan'ın HDP'sini 
destekleyeceklerini açıkladılar!.. 

Kürtler ile “yetmez ama evet”çiler, emek-sermaye denkleminde saflarını bu şekilde 
belirlediler! 

                                                 
1 http://www.cnnturk.com/haber/ekonomi/turkiye/8-saatlik-elektrik-kesintisinin-faturasi-1-milyar-dolari-asti 
2 http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28627179.asp 

http://www.cnnturk.com/haber/ekonomi/turkiye/8-saatlik-elektrik-kesintisinin-faturasi-1-milyar-dolari-asti
http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/28627179.asp


İşte bu HDP'ye barajı aştırma kampanyasını Dersimli Kemal başlattı. 

Peşine Y-CHP'nin Genel Sekreteri Gürsel Tekin takıldı. Onu Dersimlinin eşi Selvi takip etti... 

Son noktayı İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanı Kocaoğlu koydu... 

Y-CHP'nin “beyin takımı” kendi partilerini bıraktı, bölücü örgütün siyasi uzantısının barajı 
aşması için çalışıyorlar... 

CHP'li bir Allah'ın kulu çıkıp da; “Bu adamların Atatürk'ün partisinde ne işi var?” 
diyemiyordu!.. 

*** 

ÖN SEÇİM ALDATMACASI!.. 

  

CHP tabanının yüzde 40'tan fazlası beklendiği gibi sandığa gitmedi... 

“Demokrasi şöleni” olarak sunulan ön seçimin bir aldatmacadan ibaret olduğu bir gün 
sonra ortaya çıktı... 

Dersimli Kemal'in, ön seçime girdiği İzmir 2. Bölgede bile, kayıtlı 67 bin üyenin 32 bini oyunu 
kullanmadı!.. 

Bu gerçek ortada dururken, Kılıçdaroğlu'na desteği, yüzde 100 olarak açıklamak, halkın 
zekası ile alay etmek değil mi? 

Gazeteci Mehmet Faraç'ın ön seçimle ilgili değerlendirmesini çok beğendim... 

Faraç, ”Bir çok bölgede 'aynı kesimden' gelen adayların ilk 5 sıralarda çıkması rastlantı 
mı?”diye soruyordu... 

“Aynı kesim”den kastettiği hiç kuşku yok ki Alevilerdi... 

Kabul etmek gerekir, Dersimli Kemal, Aleviliği siyasette kullanarak çok tehlikeli bir oyun 
oynuyordu... 

CHP gibi laikliği benimsemiş bir partide, inançları siyasete alet etmek aklın alacağı iş 
değildir! 

Böyle bir aymazlık, Sünni kesime açıktan dini siyasete alet yapmaları için icazet vermek 
anlamına gelir... 

Son tahlilde Alevi-Sünni gerginliği kimin işine yarayacak? 

Bu sorunun doğru yanıtını bulamayan bu odun kafalılar, bir kaç adamlarını milletvekili 
seçtirebilmek için 77 milyon halkı, ateşin ortasına atabilirler... 

İki mezhebin birbirinden uzaklaşmasının yaratacağı tehlikeyi bile göremiyorlar!.. 

İnsan biraz kafasını çevirir; Libya, Irak, Suriye ve Yemen'de yaşananlara bakar!.. 

Dersimlinin “demokrasi şöleni” olarak yutturmaya çalıştığı, CHP'nin üyelerine bazı 
bölgelerde Alevi adayları sıralatmaktan başka bir şey değildir... 

Aklınca “fermuar yöntemi” olarak dayattığı hileye, bu şekilde meşruiyet kazandıracaktı. 

CHP tabanına, CHP'li olmayan adaylara oy verdirmeyi başka nasıl sağlayabilir ki?.. 

Anlaşılıyor ki, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yaptığı “tıpış tıpış” dayatması, aklını başına 
toplamaya yetmedi!... 



*** 

SONUÇLARDAN FAİLLERE GİDİLEBİLİR!.. 

  

Bazen “sonuçlardan sebeplere doğru gitmek”, sorunların çözümünde işe yarıyor. 

Tıpkı bir olayın “Sonuçlarından kim yararlandı?” sorusunu sorup, olası cevapları 
sıralayarak suç faillerini bulmak gibi... 

Toparlayalım: 

27 Mart günü sıkıyönetimi aratmayacak “İç Güvenlik Paketi” Meclis'ten geçti...3  

Yasa maddelerinin ne gibi değişiklikler ortaya çıkarttığı tartışılamadan; elektrikler kesildi, 
Türkiye zifiri karanlığa gömüldü... 

Aynı gün, İstanbul'da Çağlayan Adliye Sarayı basılıp savcı rehin alındı ve öldürüldü... 

Balyoz Davası'nda karar açıklandı, sanıkların tümünün beraat ettiği ilan edildi... 

Sahte delil hazırlayarak orduya kumpas kuranlar hakkında suç duyurusunda bulunuldu... 

Savcının rehin alınmasını takip eden gün, aynı örgütün militanları İstanbul Emniyet 
müdürlüğüne saldırdılar... Yaralanan bir militanın saatlerce asfalt üzerinde ölmesi beklendi!.. 

Bu da bir cinayettir kuşkusuz. Nedense kimse bu durumu dile getiremedi!.. 

Arka arkaya yaşanan bu olaylardan hükümet yararlanmayı başardı! 

Teröristlerin birinin avukat cübbesi giymesi bahane edilerek, cinayetle avukatlık mesleği 
arasında ilişki kurulmaya çalışıldı. 

Oysa güvenlik açığını yaratan, adliye kapısında görev yapan yandaş güvenlik şirketiydi... 

İşlerini doğru dürüst yapsalardı, sahte kimlik ibraz eden teröristi kapıda fark edebilirlerdi!.. 

Erdoğan yurt dışından gelir gelmez, yasaya aykırı olacak şekilde; avukatların da üzerinin “bal 
gibi aranabileceğini” söyledi... 

Olay birden bire değişti. 

Bir gün sonra, Başsavcılık bu açıklamayı emir kabul edip, talimatını gönderdi: Avukatlar 
aranacaktı... 

Adliye binasının önündeki itiş kalkış sırasında, savunma hakkı yerlerde sürüklenmeye 
başladı; yukarıdaki soruların tümü unutulup gitti... “İç Güvenlik Paketi”nin ne kadar gerekli (!) 
olduğu böylece halka anlatılmış oldu!.. 
Elektriklerin kesilmesi de iyi değerlendirildi: Akkuyu Nükleer Tesisi'nin Japon-Fransız 
şirketine verilmesi kanunlaştı... 

Perinçek'in, Yunanistan'ın işgal ettiği adalarımızın 16 değil, 152 olduğu şeklindeki açıklaması 
da güme gitti!..4  

Halbuki hükümeti düşürecek kadar önemliydi!.. 

                                                 
3 http://www.tevhidigundem.com/ic-guvenlik-paketi-meclisten-gecti-6802h.htm 
4 http://www.aydinlikgazete.com/politika/dogu-perincek-teror-eylemleri-girilen-krizin-isareti-h66769.html 
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http://www.aydinlikgazete.com/politika/dogu-perincek-teror-eylemleri-girilen-krizin-isareti-h66769.html


Tam da bu sırada, üzerine Hz. Ali'nin kılıcı işlenmiş bir bayrakla AKP'ninKartal 
ilçe binası basıldı. Kuru sıkı ile sağa sola ateş eden biri, bir anda dikkatleri Alevilerin üzerine 
çevirdi!.. 

Peki, Sürmene çıkışında pompalı tüfekle Fenerbahçe otobüsünün kurşunlanmasına ne 
demeli? 

“Fatihalar, Yasinler bitmez Karadeniz'de” diyebiliriz elbette. Ama iş o kadar basit değil!.. 

Çaykur Rizespor'u 5-1 yenmenin böyle bir bedeli olamazdı elbette! Oldu bile... 

Türkiye hızla uçuruma sürükleniyor şimdi!.. 

Söyleyin bakalım, savcının öldürülmesi, elektrik kesintisi ve diğer arka arkaya yaşanan akıl 
dışı olaylar, en çok kimin işine yaradı?.. 

İkiz Kulelere yapılan saldırının sonunda, Afganistan'ın işgal edildiğini unutmayınız!.. 

Bu tür olayların sonuçlarından kimler yararlanıyor sorusunu, geriye doğru irdelerseniz 
kimlerin kimlerle işbirliği içerisinde olduğunu kolaylıkla görebilirsiniz!.. 

Çoğu kez ağacı dikenle, meyveyi toplayanın aynı kişiler olmadığı gerçeğine rastlarsınız!.. 
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