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DERSİMLİ DE HATASINDAN DÖNER Mİ? 
CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, son günlerde artan terör olayları nedeniyle 

Türkiye’nin gergin bir ortama girdiğini belirterek: 

“Biz Türkiye’nin kutuplaştığı ve toplumun ayrıştığı ortamda anayasa değişikliği teklifinin 

görüşülmesini, toplumun daha çok gerilmesine neden olacağı ve yine güvenlik 

zaafiyeti oluşturacağı için geri çekilmesini veya ertelenmesini istiyoruz” dedi… 

Y-CHP’den arada doğru sesler de çıkıyor. 

Kılıçdaroğlu, başka havada: 

20.12.2016 tarihli grup toplantısında; AKP’nin getirmek istediği “partili 

cumhurbaşkanlığı” sisteminin bal gibi “rejim değişikliği” olduğunu vurgulayarak: 

“Bu anayasa değişikliğini komisyonda görüşecek arkadaşlarıma talimat verdim. Hiçbir 

değişiklik önergesi vermeyeceksiniz, bunu meşrulaştırmayacaksınız” diyor…1  

“Meşrulaştırmak” son derece önemli tabi. 

*** 

Bir önceki dönem, “Anayasa Uzlaşma Komisyonu”nda; kasaba avukatı Atilla Kart’ı, 

Anayasa Hukuku Profesörü Süheyl Batum’un önüne geçirerek, bu Meclis’in sil baştan 

anayasa değişikliği yapabileceğini ilan eden kimdi?.. 

Bu şekilde, daha sonra yapılacak olan anayasa değişikliklerini zaten meşrulaştırdı. 

                                                           
1 http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=87252 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/hatasindan-doner-mi/
http://www.kanalb.com.tr/haber.php?HaberNo=87252
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/resized_1.jpg
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Şimdi de komisyonda yer alarak, yine aynı şey bir kez daha yapıldı. 

Meşru olmayan bir komisyonda neden yer alıyorsunuz? 

Yer aldığınız komisyonda, önerge vermemekle komisyonu gayrimeşru hale 

getirebileceğinize kimi inandırabilirsiniz? 

O masada baştan beri hiç oturmayacaktınız! 

Çünkü TBMM üyeleri, sil baştan yeni bir anayasa yapmak üzere seçilmedi ve bu konuda 

yetkilendirilmediler! 

Kurulu meclisin; “Kurucu Meclis” yerine geçerek, anayasa yapmaya kalkışması zaten 

yürürlükteki anayasaya göre gayrimeşrudur. 

Böyle bir hukuksuzluğu gerçekleştirmek üzere kurulan komisyonlar da aynı 

hukuksuzlukla malüldür. 

Dolayısıyla daha baştan, anayasa değişiklik komisyonunu boykot etmeniz gerekiyordu… 

Diyecektiniz ki: 

Halk bizi yeni bir anayasa yapmak üzere seçmedi, hükümet kurmak ve kurulu devleti 

yönetmek üzere yetkilendirildik, devletin temel yapısını değiştirmeye yetkimiz yoktur! 

Ama tam aksini yaptınız. 

Yeni bir anayasa yapmak üzere AKP’den daha hevesli çıktınız! 

Nitekim AKP, anayasa masasını devirene kadar da koltuklarınıza yapışıp kaldınız. 

Kabul etmek gerekir; Kılıçdaroğlu cahil bir adamdır ve bu işleri kotaracak donanıma 

sahip değildir. 

Genel başkanlık koltuğu ona bol geliyor. 

Danışman ve yardımcı olarak kendisine seçtiği kişiler, birer Cumhuriyet düşmanıdır… 

“Türk” ve “Türklük” sözcüklerini anayasadan çıkartmak için düşmanla bile işbirliği 

yapabilirler. 

Geçen dönem; anayasa değişikliği teklifini bu anlamda bir fırsat gibi gördüler. 

Y-CHP adını verdikleri CHP’yi, AKP’nin yaptığı karşı devrimin önündeki taşları 

temizlemekle görevlendirdiler. 

Bugün yaptıkları hatadan dönebilirler mi acaba?! 

Buna seviniriz… 

Lakin geçmişte yaptıklarını biliyoruz. 

Hatta 18. Olağanüstü Kurultay’a damga vuran: 
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“Dersimli Kemal’im ben, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı mutlaka getireceğiz” sözleri 

hafızamıza kazınmıştır.. 

O bakımdan CHP’nin başından mutlaka çekilmeli veya indirilmelidir… 

Aksi halde “başkanlık” denen bela ezici çoğunlukla geçecek gibi görünmektedir! 

*** 

Türkiye, Rusya ve İran’ın Moskova’daki toplantısından sonra, yayınladıkları ortak 

bildiri,2 bu kadar da olmaz ki dedirtti!.. 

Türkiye ve İran Suriye’nin “laik” bir devlet olduğu konusunda anlaştılar. 

Rusya Ortodoks, İran Şii, Türkiye Süni olarak bilinir… 

Ortak payda: LAİKLİKTİR… 

Üç ülke Suriye’nin “toprak bütünlüğü”nü de desteklediler. 

TSK’nın El-Bap’ta yürüttüğü operasyon ile ilgili yapılan her resmi açıklamada: 

Suriye’nin “toprak bütünlüğü”ne vurgu yapılması çok önemlidir. 

Suriye’yi bölmek isteyen emperyalizmin kafasına vurulmuş balyoz gibidir yani. 

Dersimli, NATO ve ABD için”tek kişi kalana” kadar mücadele edeceğini ilan etmişti. 

Gerek kalmadı!.. 

Zaten tek kişi kaldı, bu tek dişi kalmış canavar! 

Türkiye, İMF’ye alternatif olarak kurulan Yeni Kalkınma Bankası’na3  üye olarak 

katılmakla yeni rotasını da belirledi… 

Türkiye’nin yeni yolunun, ŞİÖ’ne çıkacağı belliydi. 

Bu gerçekleri göremeyen ve kulağını Atlantik’e dönerek yatan Kılıçdaroğlu, artık ulusal 

ve uluslar arası siyasette aktör değildir… 

Y-CHP, ABD ve AB’nin basın bürosu gibi çalıştırıldı. 

Ortadoğu’da teröre karşı çözümün aranacağı yerin Cenevre değil, Astana olduğu 

kesinleşti. 

Yanlış ata oynayan Y-CHP de ABD gibi bu oyunun dışındadır… 

*** 

                                                           
2 http://t24.com.tr/haber/iste-turkiye-rusya-ve-iranin-imzaladigi-8-maddelik-ortak-suriye-bildirisi,378459   

3 http://www.milliyet.com.tr/-golge-imf-kuruldu-turkiye-ye/ekonomi/detay/2090753/default.htm 

http://t24.com.tr/haber/iste-turkiye-rusya-ve-iranin-imzaladigi-8-maddelik-ortak-suriye-bildirisi,378459
http://www.milliyet.com.tr/-golge-imf-kuruldu-turkiye-ye/ekonomi/detay/2090753/default.htm
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1996′da kurulan ŞİÖ Anayasası ile; dinci aşırılık, etnik aşırılık ve terörizm, mücadele 

edilecek üç kötülük olarak belirlendi. 

Örgüt üyeleri, uyuşturucu ve insan kaçakçılığının önlenmesi için de işbirliği yapacaklar. 

Buna karşılık, ABD emperyalizmi bütün dünyada etnik,mezhepsel ve dini kurumların 

örgütlenmelerini destekleyerek, tümünü kullanmaya devam edecek! 

. 

Milyonlarca insanın öldürüldüğü; İrak, Libya ve Suriye bu iğrenç politikaların son 

kurbanlarıdır. 

*** 

Rus General Leonid Grigryavis İvaşov: 

“NATO askeri birliktir, ŞİÖ’nün askeri birliği yoktur “ diyor. 

ŞİÖ, tek kutuplu dünyaya alternatif olarak kuruldu. 

Yakın zamanda ŞİÖ’nün kolektif savunma bölgesi oluşturması da bekleniyor. 

Örgütün askeri tatbikatları, terörle mücadele ekseninde yapılıyor. 

NATO’nun silah olarak terör örgütlerini kullandığı ve bunlar aracılığı ile “vekalet 

savaşlarını” yürüttüğü göz önünde tutulursa, ŞİÖ’nün dünya barışı için ne kadar önemli 

olduğu ortaya çıkıyor. 

*** 

Burada bir hatırlatma yapmak isterim: 

15 Temmuz darbe girişiminin başlangıcında Erdoğan’ın çevresi, Avrupa’daki NATO 

üyelerinden, gerek duyulması halinde Erdoğan’ı herhangi bir başkente kabul etmelerini 

istediler ama NATO müttefiklerinin hepsi ret cevabı verdiler… 

Bu yanıt; kimin nerede durduğu ve kimden yana olduğunu göstermesi bakımından 

önemledir. 

Asla unutulmaması gerekiyor! 

*** 

Atatürk heykelden ibaret değildir: 

Bir düşünce tarzı, bir duruş, bir düşünüş ve mazlum halkların zulme karşı başkaldırı 

sembolüdür. 

Sistematik bir dünya görüşüdür… 



8 
 

Atatürk ve İnönü’ye, 14 yıldır sistemli olarak yapılan saldırılar, AB ve ABD’nin 

dayatmalarının bir sonucudur. 

Yıllarca bize çöplerden Atatürk posterlerini toplattılar. 

Atatürk’ün partisi CHP’yi ele geçirip “Y-CHP” yaptıktan sonra, CHP “Atatürk’ün partisi 

değildir” dediler… 

Atatürk devrimlerini inkar ettiler. 

Atatürk’ün koltuğuna oturan adama: 

“Laiklik karın doyurmuyor” dedirttiler… 

Atatürkçülüğün sembolü olan 6 Ok‘u yeniden yorumlamaya kalkıştılar. 

“Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganına karşı “Atatürk’ün yurttaşlarıyız” diyerek, 

akıllarınca nazire yaptılar… 

Atatürk’e “Kefere Kemal” diyen meczup Mehmet Bekaroğlu’nu, hileli yollardan 

milletvekili seçtikten sonra, CHP’nin Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan 

Yardımcılığı’na getirdiler… 

“Atatürk İlke ve Devrimlerinin bekçiliğini yapmam” diyen Sena Kale’liye, Parti 

okulunu açtırdılar, genel başkan yardımcısı yaptılar. 

“Fetullah örnek alınacak insan. Gülen cemaati Türkiye’nin büyük gelecek 

projesidir. Fetullah bilgedir. İlgi ile takip ediyoruz” diyen Muhammet Çakmak’ı 

partinin en yetkili organı Parti Meclisi’ne seçtiler… 

Aynı şekilde: 

“CHP artık CHP değil. Milliyetçi ve ulusalcı olarak tanımlanamayacağı kesin. 

Toplumu ayrıştıran sıkan, Atatürk milliyetçiliğidir. Türklük kavramı Anayasa’dan 

çıkartılabilir. Türk Vatandaşlığı tanımının ‘yurttaşlık’ olarak değiştirilmesini CHP 

olarak destekliyoruz” diyen Binnaz Toprak’ı, Parti Meclisi’ne seçtiler… 

“Kürdistan kurulmalıdır” diyen Şafak Pavey, her zaman baştacı edildi… 

Bir dönem, “Dersim katliamının sorumlusu devlet ve CHP’dir. Atatürk de bu 

olaylardan haberdardı” diyen Hüseyin Aygün, dersimli Kemal’in sağ koluydu… 

Atatürk’ün posterini Meclis’teki odasından indiren Y-CHP milletvekili hala utanmadan o 

Meclis’e girip çıkabiliyor… 

CİA’nın yan kuruluşu Stratforr’un TR-705 kulak numaralı haber elamanı Sezgin 

Tanrıkulu, partinin gerçek genel başkanıdır… 

Bitmedi… 



9 
 

Daha çok var: 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun marifetleri olan bu rezillikler saymakla bitmez… 

20′li yaşlarındaki delikanlıları bile, “Dersim’de Seyit Rızayız biz” diye bağırtıp, kirli 

amaçları için kullandılar. 

Sözün kısası: 

İnönü üzerinden Atatürk’ü itibarsızlaştırma yarışında Kemal Kılıçdaroğlu denen hain, 

CHP düşmanı baş rolleri oynadı… 

Bahse girerim, Rize’de Atatürk heykelinin kaldırılmasını da ellerini ovuşturarak izledi… 

*** 

78 milyon, Rize Cumhuriyet Meydanından Atatürk büstünün sökülmesini trene bakar 

gibi seyretti! 

Erol Güney’in kedisi gibi, “yattığın yerde düşünüp” durmakla sonuu değiştiremezsin!.. 

Kaderimize el koymanın zamanı geldi! 

Gördüğümüz gibi MHP, işgal altında olduğunu kabul etti ve son görevini yerine getiriyor. 

Yukarıdaki kanıtların, daha onlarcası var, CHP’nin de işgal altında olduğunu anlamak için 

yeterli değil mi? 

CHP işgalden kurtarılmadan, ülkenin işgalden kurtarılmasının ne kadar zor olduğu hala 

anlaşılmadı mı? 

Yaşayarak gördük ki: 

Y-CHP karşı tarafta konuşlandı; zira söylem ve eylemleriyle; işgalin kırılmasını değil, 

devamına hizmet ediyor. 

O nedenle işgali kırmakta zorlanıyoruz! 

*** 

Artık en ufak bir kuşkumuz kalmadı: 

Türkiye, “İkinci Kurtuluş Savaşı”nı veriyor… 

Kıbrıs Barış Harekatı’ndan sonra, en ciddi, en kapsamlı olan savaştır bu. 

Düşmanlarımız kendilerini gizlemiyor: 

“Müttefikimiz” NATO’nun üyeleri ve “model ortağımız” ABD, teröristleri silahlandırıp, 

askerlerimizin üstüne üstüne sürüyor. 

Bu yüzden Edirne’den Kars’a kadar Türkiye ayaktadır… 

Hergün şehit cenazeleri bu nedenle geliyor… 
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Suriye’de; “güvenli bölge” oluşturulması, Kürt “koridorunun kesilmesi”, terör 

örgütlerinin “etkisiz” hale getirilmesi konusunda, neredeyse 78 milyon hem fikirdir… 

Askerlere moral vermenin son derece önemli olduğu bugünlerde, bir tek Dersimli 

Kemal’den aykırı ses çıkıyor. 

Kemal efendi hala Bremen mızıkasını çalıyor… 

Askerlerimiz için: 

“SURİYE BATAĞİNDAN ÇİKAMAYACAKLAR” diyor… 

Bu adam kimden yanadır Allah aşkına? 
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SON AÇIKLAMALAR HER ŞEYİ AÇIKLIYOR!.. 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 

Ulaşılan bilgiler doğrultusunda Rus elçi Karlov’u katleden terörist Mevlüt Mert 

Altıntaş’ın FETÖ’yle ilişkisinin çok net bir şekilde görüldü. Aylardır düzenlenen terör 

saldırılarının arkasında hep aynı güç vardı. 

Mehmet Ali Şahin: 

El-Bab’da 16 şehit vermemizin nedenlerinden bir tanesi Amerika’nın politikasıdır. 

Gazeteler: 

Rakka operasyonunu bahar aylarına erteleyen ABD, iyi eğitimli İŞİD militanlarını El-

Bab’a göndererek Mehmetçiğin üzerine sürüyor… 

Cumhurbaşkanı R. Tayip Erdoğan: 

El-Bab’dan sonra sıra Mümbiç’te. Kuzey Suriye’de yeni bir devlet kurulmasına izin 

vermeyeceğiz. 

Gazetelerde bir haber: 

ABD Başkanı OBAMA, Pentagon’un 619 milyor dolarlık 2017 bütçesini onayladı. 

PKK/PYD’ye omuzdan atılan füze verilmesinin önü açıldı… 

Rusya Dış İşleri BakanıI: 

ABD yönetimi Suriye’deki yönetimi devirmek için El Kaide’nin bir alt kolu EL-NUSRA da 

(yeni adıyla Fetih el Şam) dahil olmak üzere yıkıcı güçlere yardım etmeye hazır 

olduğunu açıkladı. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/aciklamalar-her-seyi-acikliyor/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/bordo_bereliler.jpg


12 
 

Başbakan Binali Yıldırım: 

Güney sınırlarımız boyunca büyük tehditler altındayız. DEAŞ, PYD ve diğer terör 

örgütleri, elde ettikleri silahları PKK’ya vermeye başladılar. 

Füzeleri atanları etkisiz hale getireceğiz… 

Türkiye asimetrik bir saldırı ile karşı karşıyadır… 

Gazetelerden bir haber daha: 

Fırat Kalkanı operasyonu 124. gününe girerken, 13 ülkenin dahil olduğu İŞİD’le 

mücadele koalisyonundan geriye bir tek Türkiye kaldı. Koalisyon uçakları hava desteği 

bile vermiyor… 

Devlet Bahçeli: 

Fırat’ın doğusu ABD’nin terör merkezi. El-Bab’dan boş dönersek; Diyarbakır’ı riske atar, 

Ankara’yı tehlikeye sokarız… 

Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü: 

TSK’nın Suriye’deki operasyonlarının nedeni: Terörle mücadele “pro-aktif” yani terör 

örgütlerini Türkiye’ye ulaşmadan, yerinde imha etmek ve Türkiye’nin bölge ile BAĞİNIN 

KOPARİLMASİ girişimlerini engellemektir… Esas amacın ise: PKK’nın Suriye kolu 

PYD/YPG’nin Türkiye’nin güneyinden “koridor oluşturmasını” engellemek olarak 

açıkladı… Türkiye’deki Suriyelilere kendi ülkelerinde “güvenli bölge” oluşturmak da 

amaçların arasındadır dendi… 

(Kamu Diplomasisi Koordinatörlüğü’nün bugün savunduğu temel stratejiyi biz birkaç 

arkadaş 1915 yılında tartışmıştık. Zamanınız olursa aşağıdaki bağlantı ile o tartışmanın 

özetine gidebilirsiniz… Ufuk açıcı fikirlerin karar mekanizmasının başında olanları 

etkileyebileceğinin tipik örneğine rastlayacaksınız… 

İşte o bağlantı: 

 https://www.facebook.com/notes/cemil-can/silinmi%C5%9F-hafizalar/663698230460212) 

Kemal Kılıçdaroğlu: 

TSK’yı kastederek; Ortadoğu bataklığından çıkamayacaklar!.. 

Bu defa isim vermeyeceğim: Adamın birine üç sorum var: 

1.) Sen kimden yanasın? 

2.) Bu kafayla gidersen “Başkanlığa” geçilmesini engelleyebilir misin? 

3.) Vatanseverliği AKP’ye bırakarak, partini iktidar alternatifi olmaktan tamamen 

çıkarttığını anlayacak kadar aklın yok mu? 

https://www.facebook.com/notes/cemil-can/silinmi%C5%9F-hafizalar/663698230460212
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Bir soru da yol arkadaşlarıma: 

Arkadaşlar biz bu adama mecbur muyuz? 

ÖNERİM: 

Hiç değilse, referanduma kadar sadece CHP tabelası ile yürüyelim ve ana muhalefet 

olmayı kaybetmeyelim… 
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BU SEFER TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ!.. 

Rize’de Atatürk heykelinin sökülüp Valilik önüne götürülmesi haberini duyunca; kendi 

kendime dedim ki: 

Bu iktidar, halkın dikkatini Rize’ye çekerek, çok önemli bir veya iki iş yapmaya 

hazırlanıyor. 

Her ne kadar bu fırsattan yararlanarak Atatürk’ü “itibarsızlaştırmak” şeklindeki asıl 

istekleri ile örtüşse de; bunlar daima bir taşla iki-üç kuş vurarak sonuç almayı alışkanlık 

haline getirdiler. 

Karşılarındaki cephe asla uyanamadı, kolay kolay uyanacağa da benzemiyor… 

O bakımdan heykel konusunu işlerken; diğer hususları da gözden kaçırmamak gerekir. 

Bakalım iktidarın tartışılmasını istemediği gündemde başka neler var: 

1.) AKP, Meclis Grubu’na Perşembe gününü kadar “Başkanlık” meselesinin bitirme 

talimatını verdi.. 

Bunun anlamı “rejim değişikliği” için son düdüğün çalındığıdır… 

2.) Sosyal medyada dolaşan; İŞİD’in canlı canlı yaktığı askerler haberi var. Doğru mu 

değil mi belli değil. Belli ki, araştırılması ve tartışılması istenmiyor. Büyük olasılıkla 

Twiter da bu nedenle yavaşlatılmıştır. 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/hamidiye1.png
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/hamidiye1.png
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/bu-sefer-tuzaga-dusmeyecegiz/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/akit.jpg
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3.) En önemlisi: El-Bab’da şehit edilen askerlerimizdir. Türkiye’nin ünlü muhalif 

yazarları bu konuyu köşelerine taşıdı. 500 bin Suriyeli genç Türkiye’de “tatil” ederken, 

bizim çocukların onların yerine şehit olmasını, halka kabul ettirmek çok kolay değildir… 

4.) Esat’ın Başkanlığı, Suriye’nin Toprak Bütünlüğü ve Suriye’nin “LAİK” bir “ARAP” “ 

CUMHURİYETİ” olarak tanımlanması hususları; AKP tarafından Moskova Bildirisi ile 

kabul edilmiştir. Putin’in açıklamasından anlaşıldığına göre, Erdoğan Esat ile de 

görüşecektir. Bugün kadar uygulanan dış politikaya 180 derece ters olan bu 

değişikliklerin, Anayasa Referandumuna giderken tartışılması istenmiyor. 

Ayrıca “laiklik” sözcüğü de AKP’nin terminolojisinde yok! Tabanı alıştırmanın kolay 

olmayacağı belli… 

5.) Türkiye NATO ve AB ile evliliğini bitirmek üzeredir. AKP Şangay İşbirliği Örgütü’ne 

girme kararını halka danışmadan verdi. Kendi tabanı bile bu konuyu tam olarak 

bilmiyor. Dolayısıyla bu aşamada bu konunun da tartışılması istenmiyor. 

Oldu bittiye getirilmesine AKP tabanı zaten itiraz edemez. 

6.) Son haftalarda, İstanbul’da iki yerde ve Kayseri’ de canlı bombaların 

patlatılması konusu var, hiçbir şekilde geciştirilemez. AKP’nin terör örgütlerinin ile 

bugüne kadar yaptığı “yol arkadaşlığı” ve “dostluğun” da tartışılması istenmiyor. 

Belli ki, Türkiye’nin bugüne kadar izlediği ve yanlış olduğunu nihayet anladığı; terör 

örgütleri ile “müzakere” yapılmayacağı ve teröristlere hiçbir 

nedenle destek verilmeyeceği şeklindeki politikaların sorumluları gizlenmek isteniyor. 

AKP, “aldatıldığı” bu konuların da tartışılmasından rahatsızdır. 

Bu kadar tartışılacak konuyu varken; bunları teke indirmek en akıllıca (!) yöntem değil 

mi? 

Gündemi teke indirmek için Atatürk heykelini söküp kaldırmak, bence de yeterli 

olmuştur. 

Üstelik bu konu, geri dönüşe ve her türlü kıvırma manevralarına da müsaittir. 

Nitekim kadın kotasından hileli olarak seçilen, Atatürk’a “Kefere Kemal” diyen Y-

CHP‘nin Propaganda ve Tanıtımdan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet 

Bekaroğlu, ilk açıklamayı yaparak, bu işin büyütülmemesini istedi… 

Yani bu iş muhalefet tarafında, Kılıçdaroğlu’nun paratonerine ihale edildi… 

Dolayısıyla sosyal medyada etkili olan duyarlı Kemalistler, bu konuyu pas 

geçmeyeceklerdir… 

. 
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Tartışma mecburen Atatürk heykelinin kaldırılması olayından, Atatürk’ün 

itibarsızlaştırılmasına doğru uzayarak derinleşmeye mecburdur… 

AKP’nin de şimdilik istediği budur! 

Gerçekten de bu olay karşısında ilk tahrik olanlardan biri olduğumu itiraf ediyorum. 

Haberi okur okumaz, hemen kaleme kağıda sarılıp; Atatürk’ün heykelininin 

kaldırılmasının beklenen bir şey olduğunu, ondan 

önce düşüncelerinin ve devrimlerinin nasıl yozlaştırmaya çalışıldığını, hatta Y-

CHP’nin bu konudaki katkıları kaleme almak üzere yazmaya başladım. 

O yazıyı daha sonra yayınlayacağım… 

Sonra baktım ki, böyle kritik durumlarda AKP hep aynı şeyi yapıyor ve biz de onun 

hazırladığı tuzağa düşüp, onların belirlediği gündemi tartışıyoruz. 

Muhalefet gündem belirleyemiyor diye, biz de mi belirlemeyelim! 

O halde yapılacak olan en akıllıca iş: Heykel tartışmasının yanında, yukarıda saydığım 5 

konuyu da tartışmaya açmaktır…. 

Becerikli olanlar, 6 konuyu birbirine bağlayarak anlatabilirler… 

Benim yapabileceğim bu kadardır. 
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BU İŞTE DE BİR TERSLİK VAR! 
Terörü lanetlemekle terör bitirilemez. 

Somut bir şeyler de yapmak gerekiyor. 

Öncelikli yapılacak iş: Devletin kalıcı ekonomik ve sosyal politikaları ile terörün insan 

kaynaklarını iyiden iyiye kurutmaktır. 

Bu aşamaya gelene kadar, teröristlere anladıkları dilden ve ağır yanıtlar verilmelidir: 

Sınır ötesine harekat yapılmalı, teröristlerin kampları yerle bir edilmeden geri 

dönülmemelidir. 

İşler bu noktaya doğru hızla gelişirken, güvenlik güçleri sonuna kadar desteklenmelidir. 

Güvenlik güçleri dediğimiz kimdir: 

Senin benim asker ve polis olarak görev yapan çocuklarımız elbette. 

Bu iş bitene kadar; onların moralini bozacak en küçük davranışlardan özenle 

kaçınmalıyız. 

Bu savsaklanamaz bir yurttaşlık görevimizdir. 

*** 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/bu-iste-de-bir-terslik-var/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/komando.jpg
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PKK’nın “sabotaj ve bombalama timi” TAK (Kürdistan Özgürlük Şahinleri), Dünya 

İnsan Hakları Günü’nde 400 kilo patlayıcı ile İstanbul’da 12 saat tur attıktan sonra, canlı 

bombayı patlattı. 

44 masum yurttaşımızı kaybettik. 

Uzmanlar, patlayıcının piyasadan temin edilemeyeceğini söylüyorlar. 

Şehit olan 37 polisten 2’si, Kayseri’de sonsuzluğa uğurlandı. 

Cenaze töreninde yine Y-CHP’ye tepki vardı; çelenk tekmelendi…1  

Bazı internet haber siteleri olayı: “Vatandaş şehidine sahip çıktı” diye verdiler.2   

Aymazlığın ve kafasızlığın bu kadarına ne demeli? 

*** 

Olay üzerinden bir hafta geçmeden, Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bindiği halk 

otobüsüne, canlı bomba ile tekrar intihar saldırısı yapıldı… 

Bu defa da 14 asker şehit oldu, 56 yaralı. 

Aralarında ağır olanlar da var, ölü sayısının artabileceğinden korkuluyor… 

Olaydan sonra öfkeli bir grup, CHP Kayseri-Kocasinan İl Gençlik Kolları Başkanına 

saldırdı…3  

Çüüüüüüüüüşünüz!.. 

Benzer bir olay, 8 Haziran günü Vezneciler’de gerçekleşen bombalı saldırıda hayatını 

kaybeden polisler için düzenlenen cenaze töreninde de yaşandı.4  

Tuhaf olan, o gün Cumhurbaşkanının çelengi ile CHP çelengi yan yanaydı. 

Tepki yine Kılıçdaroğlu’na oldu… 

CHP’nin 20 Kasım’da Kartal’da HDP ile ortak miting düzenlemesine de tepki vardı. 

Öfkeli vatandaşlar, semeri dövmeye devam ediyor: 

CHP minibüsünü bir güzel tekmelediler…5  

*** 

                                                           
1 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/kayserideki-sehit-toreninde-chpnin-celengi-parcalandi-1561204/ 

2 http://www.dinihaberler.com/vatandas-sehidine-sahip-cikti-chp-celengini-parcaladi-video,636.html 

3 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/646924/Kayseri_de_CHP_ve_EMEP_e_saldiri…__CHP_Genclik_K
ollari_Baskani_darp_edildi.html 

4 http://www.ensonhaber.com/sehit-cenazesinde-kilicdaroglunun-celengi-parcalandi-2016-06-09.html 

5 http://www.star.com.tr/video/chpnin-minibusunu-vatandaslar-tekmeledi-video-725409/ 

http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/kayserideki-sehit-toreninde-chpnin-celengi-parcalandi-1561204/
http://www.dinihaberler.com/vatandas-sehidine-sahip-cikti-chp-celengini-parcaladi-video,636.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/646924/Kayseri_de_CHP_ve_EMEP_e_saldiri...__CHP_Genclik_Kollari_Baskani_darp_edildi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/646924/Kayseri_de_CHP_ve_EMEP_e_saldiri...__CHP_Genclik_Kollari_Baskani_darp_edildi.html
http://www.ensonhaber.com/sehit-cenazesinde-kilicdaroglunun-celengi-parcalandi-2016-06-09.html
http://www.star.com.tr/video/chpnin-minibusunu-vatandaslar-tekmeledi-video-725409/
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14 yıldır AKP’nin yönettiği ülkede yaşayan Türk halkı, sıfır terörle iktidarı devralan 

hükümete öfkesini bir türlü kusamıyor. 

Ha bire CHP’ye kızıyor; çelenklerini tekmeliyor, Kemal Kılıçdaroğlu’na dolu mermi 

fırlatıyorlar… 

CHP’nin il ve ilçe başkanlarına saldırıyorlar… 

Neden? 

Neden Y-CHP’liler mağdur iken, zalim muamelesi görüyorlar acaba? 

Bu yazıda işin bu yanına yanıtlar arayacağım. 

*** 

Gerçekten de, hedefini şaşırmış olan bu tür tepkiler, milli birlik ve beraberliğimize 

dinamit koyuyor. 

Elbette ki, “Tepkiler neden CHP’ye?” sorusunun cevabını öncelikle Y-CHP yönetiminin 

bulması gerekiyor. 

Ancak ondan sonra, etkili bir strateji geliştirebilirler. 

Hatalı “Açılım” politikaları ile PKK’yı yeniden palazlandıran, ülkeyi patlayıcı deposu 

haline getiren AKP iktidarı, hatasından döndü: 

“Terörle müzakere”yi kesip, mücadeleye başladı. 

Aynı şekilde, dış politikasını da değiştirdi: 

Suriye’nin içişlerine karışmaktan ve rejim muhaliflerini desteklemekten vazgeçti. 

“Eset” ile yatıp “Eset” ile kalkmaya da ara verdi… 

Hatta beklenmeyen bir şey daha yaptılar: 

Türkiye’yi yeni bir rotaya yönlendirdiler… 

Şangay İşbirliği Örgütü’ne (ŞİÖ) üye olmaya teşebbüs bile, az iş sayılmaz! 

Bütün bu adımlar; AKP’nin hatalarını örtmeye yetmese de, halkın gözünde doğru yola 

girdiği kanaati uyandırmaya yetiyor… 

*** 

Bu noktada; Y-CHP hayati bir hata yaptı. 

Ne yazık ki, bu hatayı sürdürmeye devam ediyor. 

Sırf Erdoğan’a muhalefet yapmak için, hükümetin doğru adımlarına da karşı çıkıyor. 

PKK’nın “Hendek savaşları”nda teröristlerin “orantısız güç” kullanıldığını, insan hakları 

ihlalleri yapıldığını rapora bağlayıp, Türk ve dünya kamuoyuna duyurdu… 
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Türk halkı, bu davranışı “gammazlama” olarak kabul ediyor. 

Türkiye’yi işgal ettirmek için darbe girişiminde bulunan FETÖ’nün, finans kaynaklarına 

ve medya kuruluşlarına karşı yapılan haklı operasyonlarda da milletvekillerini olay 

mahalline göndererek, teröristlere kol kanat gerdirdi. 

FETÖ’ye karşı yürütülen operasyonlarda “mağduriyetleri” öne çıkartarak karşı 

mevzide konuşlandı… 

*** 

Bu yanlış siyasi strateji ile: 

Vatanın kurtuluşunu, Cumhuriyetin kuruluşunu gerçekleştiren kahramanların partisi 

CHP; vatanseverliği, milliyetçiliği, anti-emperyalistliği ve vatan savunmasını AKP’ye 

bıraktı. 

AKP’nin 14 yıllık kamburlarını sırtına aldı… 

AKP, stratejik hatalarından dönüp, doğru politikalar izlemeye başlayınca, zaten geniş 

olan tabanının, yeniden sempatisini kazanıyor. 

Bir anlamda, halka kendini af ettiriyor… 

Y-CHP ise, doğrulara da karşı gelerek, AKP’nin bugüne kadar yaptığı tüm yanlışların 

faturasını ödeme ile karşı karşıya geldi. 

Bence bu yüzden CHP’nin çelenkleri tekmeleniyor… 

*** 

Aslında tekmelenen CHP değil, Dersimli Kemal ve arkadaşlarıdır. 

Yani Y-CHP… 

*** 

Çünkü Y-CHP ulusalcı politikalar izlemiyor. 

“Acil koduyla” çağrıldığı toplantılar bunun en çarpıcı kanıtı oldu. 

Daha birkaç gün önce, Aydınlık gazetesinden Sebahattin Önkibar yazdı: 

Fetullah Gülen’in amiral gemisi olarak kabul ettiği ABD’nin Ankara Büyükelçisi John 

Bass, Kılıçdaroğlu’nu karşısına oturtup, ABD’nin talimatlarını tebliğ etti. 

“Yapılanlar antidemokratik… Operasyon adı ile muhalif avı yapılıyor. Muhalefet partisi 

olarak sizin buna şiddetle karşı çıkmanız gerekiyor. Türkiye diktaya gidiyor!” dedi. 

Emperyalistler, Türkiye’nin ana muhalefet partisine, ne yapması gerektiğini 

söylüyorlar. 
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Suriye’de namlu namluya geldiğimiz ABD’nin, İstanbul ve Kayseri’deki patlamaların 

arkasında olduğu söyleniyor, ki ben de öyle düşünüyorum… 

Bu koşullarda, ABD Ankara Büyükelçisinin “öğütleri” dinlenir mi? 

6 Ok’a bağlı geniş yığınlar, böyle bir konuşmanın yapılmadığını duymak istiyor… 

Haberi Y-CHP tekzip yapamıyor!.. 

Bu çizgi sürdürüldükçe; çelenklerin tekmelenmesi en hafif tepkidir, yüzünüze 

tükürülmediğine şükredin… 

*** 

Basnews adlı haber sitesinde: 

ABD, PKK’nın Suriye Kolu YPG’ye, 7 helikopter dolusu karadan havaya 

fırlatılan füze ve roketler verdiği haberi var.6   

O da yalanlanmadı. 

Uzmanlar, Diyarbakır’da düştüğü açıklanan savaş uçağımızın, düşürüldüğünde 

ısrar ediyorlar! 

Doğru ise, ABD’nin YPG’ye verdiği füzelerin, Türkiye’ye gelmediğini kim garanti edebilir? 

PKK’nın hava savunma sistemi mi vardı? 

CHP, terörle mücadelede güvenlik güçlerinin arkasında dursa ve ağzını tutabilseydi, 

iktidar kendiliğinden gelip kapısını çalabilirdi. 

Vakit henüz geçmiş değil… 

Tek çıkış yolumuz gözüken ŞİÖ’ye karşı çıkmak, hangi aklın karıdır? 

Üstelik NATO’dan ayrılmayı da şart koşmuyorlar bize… 

Tek kişi kalana kadar, AB ve NATO için mücadele etmek CHP’nin hedefi olabilir mi? 

*** 

14 Aralık tarihli Sözcü gazetesinde; usta gazeteci Uğur Dündar, CHP çelengine çifte 

atanlara haklı ve yerinde sorular sordu. 7  

Çok isabetli olmuştur, hepsi doğrudur. 

*** 

AKP iktidarı yanlışından döndü veya döndürüldü ne fark eder ki? 

                                                           
6 http://odatv.com/aydinlik-yazarindan-kilicdaroglu-iddiasi-1312161200.html 

7 http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/ugur-dundar/atesten-gunler-1564296/ 

http://odatv.com/aydinlik-yazarindan-kilicdaroglu-iddiasi-1312161200.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/ugur-dundar/atesten-gunler-1564296/
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Ne yapalım yani, o yanlışları şimdi biz mi savunacağız? 

ABD’nin kara gücüne sahip çıkmak, bize mi düştü? 

FETÖ’yü mağdur göstermek CHP’nin işi mi? 

AKP’nin kamburlarını sırtımıza neden alıyoruz? 

ABD’ye diyet borcunu hala ödeyemedin mi Kılıçdaroğlu? 

Ömer Seyfettin’in “Diyet”ini8  de mi okumadın? 

Çek altına verdikleri o pis koltuğu, fırlat yüzlerine koltuğun diyetini… 

Halkın yanına gel… 

Canlı bombalarla Türkiye’yi teslim almak isteyenlerin “acil kodlu” çağrılarına “baş 

üstüne” demeye mecbur musun? 

En haklı dava bile senin ağzına düşünce, “haksız” muamelesi görüyor. 

Mağduriyet bile üstünde durmuyor Kılıçdaroğlu… 

Değneğe kaşınacağına, güvenlik güçlerinin yanına geçsen diyoruz! 

                                                           
8 http://www.edebiyatfatihi.net/2014/05/omer-seyfettin-diyet-oykusunun-ozeti.html 

 

http://www.edebiyatfatihi.net/2014/05/omer-seyfettin-diyet-oykusunun-ozeti.html
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“CİHANIN YURDU ÇİĞNENSE ÇİĞNENMEZ SENİN 

YURDUN” 
Suriye’ye “diktatör Esat’ı devirmek için girdik” diyorsun! 

Çok iyi ibiliyorsun ki, bu sözlerin 1 yıl önce ciddiye alınabilirdi. 

Çok geciktin çok… 

Sınırı Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için geçtiğini itiraf et. 

Bir türlü anlam veremiyorum: 

Durup dururken sınırı neden aşıyorsun? 

Tankla giremediğin Şam’daki Emevi Camiinde artık Cuma namazı kılabilirsin! 

Yeter ki, ayakkabılarını çıkart ve böyle tut. 

“Eset”i devirmeyi unut! 

100 gün önce, Suriye sınırına yakın savaş uçağı uçuramıyordun. 

Birkaç hafta öncesine kadar İHA’larımız Suriye topraklarına gİremiyordu. 

Ne tez unuttun! 

Rusya üzerinden; “Eset”in onayını da aldıktan sonra, yüzünü ancak Doğu’ya dönebildin. 

Şangay İşbirliği Örgütü’ne girebilirsin artık. 

Rusya yolunu açtı, Çin’in de itirazı yok. 

Üstelik, AB ile ilişkilerini tümden koparmayabilirsin… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/cihanin-yurdu-cignense/
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/cihanin-yurdu-cignense/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/cinanin_yurdu_cignense.jpg
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ABD üzerini çizdi. 

AB de aynı yoldan ilerliyor.. 

78 milyonluk bir pazarı kaybetmemek için, şimdilik Türkiye’yi kapılarına bağlı 

tutuyorlar. 

Biliyorsun… 

“Reisim”! 

Güvenilir olmadan, güveneceğin dostu bulamazsın bu dünyada. 

Görüyorsun ki, bu kafayla, İsa’ya da Musa’ya da yaranamıyorsun! 

Belli ki, “Eset” karabasanın oldu. 

Bu yüzden mi geceleri uyuyamıyorsun?… 

Ana haber bültenlerinde; 

Bahçeli ile anlaştığın anlatılıyor. 

Altın tepsi içinde başkanlığı sunmuş önüne, hala rahat duramıyorsun… 

Komşunun içişlerine müdahale hakkını nereden aldın? 

“Diktatörlük”le yönetilen ülkelere müdahaleyi hak mı görüyorsun kendine? 

Bu yaptığınla, kendi ülkene müdahalenin zeminini hazırladığını da mı anlayamıyor 

musun? 

Yoksa, 15 Temmuz’da sokağa çağırdığın yüz binlere mi güveniyorsun? 

İki kişinin birini yeniden “konsolide” etmen bundan mı?! 

Merak etme, onlar zaten çantanda kekliklerin… 

Toplumu kutuplaştırıp, boşuna germe. 

İki kişinin diğeri de, “muhalefet”in sayesinde artık sana çalışıyor. 

Şöyle: 

5 Haziran’da iktidarını kaybettiğinde, önüne ilk yatan zat hala peşindedir. 

İktidarının sürmesi için, ortaklık teklifi yapma fırsatını kolluyor. 

“İntikamcı olmayacağız, geçmişten hesap sormayacağız” sözleri ile sana en büyük 

desteği o vermedi mi? 

Nankörlük etme! 

Bir insan, kendinin ne kadar gereksiz olduğunu başka nasıl anlatabilirdi! 

O günden sonra yolun açıldı, iki kişinin ikisi de artık seninle… 
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Toplumu boşuna gerip, kutuplaştırmaya son ver! 

Hepimizi sinir hastası ettin, yakamızı bırak… 

Başka türlü de açıklayabilirim: 

Seçim hükümetine katılacak olan CHP milletvekillerini, “karaktersiz”likle suçlayan 

Dersimli Kemal, AKP ile koalisyon hükümeti kurmayı kabul edenleri tarif etmek için hala 

bir sözcük bulamadı Büyük Sözlükte. 

Hele de hazretin, “Devr-i sabık yaratmayacağız” sözleri tam bir felaketti. 

O güne kadar söylediklerinin tümünü yalanlayıp, nasıl da geri aldı değil mi?!.. 

Bu nedenledir ki, alternatifin yok bu mahallede! 

Anlayacağın pek yakında, iktidarını tehdit edecek bir parti de görünmüyor ufukta. 

Sırası mı, değil mi bilmem ama, aklıma geldiği için söyleyeceğim. 

Dört işlemle anlatabilirim sorunu. 

Elimizdeki verilerden biliyoruz: 

Seçmenin 1/4′ü, o da kerhen, “Sol”a oy verir. 

“Sağ”ın tabanı ise, yüzde 75′lere dayanıyor… 

Öfkeyi hitabet sanatı belleyen siyasetiniz, belli ki “kutuplaşma” üzerine kurulu. 

Kutuplaşmaya hizmet edenler, sonuçta senin hizmetkarın oluyor. 

“Erdoğan düşmanlığı” üzerine yapılan siyasetten asla zararın olmaz. 

Bunu en iyi sen biliyorsun… 

En makbul adamların onlar… 

Böyle bir savaştan Venedikli korsanlar kazançlı çıkamaz!.. 

Senin sözlerinle söyleyeyim istersen: 

Üç her zaman birden büyüktür! 

Aritmetik öyle diyor… 

O halde; daha fazla çam devirme. 

Kırdığın potları, Cumhuriyetin 83 yıllık kadroları düzeltemiyor. 

Sakin ol, otur sarayında, bu işler yürür… 

Son potun : 

“Esat’ı devirmeye gittik” idi, değil mi? 



26 
 

Pardon ama nasıl buyurdun?! 

Emin ol, böyle bir muhalefetin oldukça; 

“Cihanın yurdu çiğnense, çiğnenmez senin yurdun.” 
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BAŞKANLIĞA HAYIR PADİŞAHLIĞA “EVET”! 

İstanbul’da çoğu polis 38 kişinin ölümüne neden olan hain saldırıdan birkaç saat önce, 

AKP ve MHP’nin üzerinde tam bir mutabakat sağladığı hususlar, anayasa değişiklik 

önerisine dönüştürülerek TBMM’ne sunuldu… 

Öneri aslında ibretlik bir belgedir. 

Anayasaya aykırı olan “fiili durum”un bir anlamda tarifi yapılıyor. 

Aynı zamanda hukuksuzluğun resmen itirafıdır… 

Pakette yer alan maddelere göre: 

Cumhurbaşkanı’nın partisiyle ilişkisi kesilmeyecek. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/12/padisahliga-evet/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/12/20130608_ldp001.jpg
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Partili Cumhurbaşkanı, milletvekili adaylarını da belirleyecek. 

Başbakan’a ait yetkiler Cumhurbaşkanı’na geçecek. 

Bakanları Cumhurbaşkanı atayacak. 

Kanun Hükmünde Kararname çıkarmaya yetkili de olacak… 

Bu kadarı krallarda bile yok. 

*** 

Yürürlükte olan Anayasa’da bulunmayan bu yetkilerin tümünü Erdoğan, şu 

an fiilen kullanıyor zaten. 

“Fiili durum”un anlamı: 

Erdoğan’ın Anayasa’yı ihlal ettiği ve defalarca “anayasa suçu” işlediğidir. 

Böyle bir durumda yapılması gereken, Cumhurbaşkanını anayasal sınırlar içerisine 

çekmek iken, biz hukuku Cumhurbaşkanı’nın durumuna uyduruyoruz. 

“Türk tipi başkanlık sistemi” budur işte… 

Bu akıl dışı işi üzerine vazife edinen, tabanının liderliğini sorgulamaya başladığı ve 

koltuğu ciddi sallantıda olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’dir. 

En basit anlatımıyla, yaşamakta olduğumuz olay bu kadar basittir… 

*** 

“Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına aldım!”1  diyen birine, 9 Işık‘a2  bağlı “Ülkücü 

Devlet”, olağanüstü yetkiler verilmesi için adeta yırtınıyor. 

Ne tuhaf değil mi? 

Devlet Bahçeli, koltuğunu kurtarmaya çalışırken, MHP’yi de feda ediyor. 

Başkanlık sisteminde; ikinci, üçüncü partilerin yaşayamayacağı gerçeğini hiçbir şekilde 

gizleyemez. 

Daha da önemlisi, “parlamenter sistem”in3  olmazsa olmazı: “Kuvvetler 

Ayrılığını”4  tarihe gömüyor… 

Yeni sistemde, yürütme ve yasamaya hâkim olan Cumhurbaşkanı, yargıyı da kolaylıkla 

kontrolü altına alabilir! 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=eO4wwNazlic 

2 https://tr.wikipedia.org/wiki/9_I%C5%9F%C4%B1k_Doktrini 

3 http://www.turkiyehukuk.org/baskanlik-sistemi-ile-parlamenter-sistemin-karsilastirilmasi-infografik/ 

4 http://www.dmy.info/kuvvetler-ayriligi-nedir-gucler-dengesi/ 

https://www.youtube.com/watch?v=eO4wwNazlic
https://tr.wikipedia.org/wiki/9_I%C5%9F%C4%B1k_Doktrini
http://www.turkiyehukuk.org/baskanlik-sistemi-ile-parlamenter-sistemin-karsilastirilmasi-infografik/
http://www.dmy.info/kuvvetler-ayriligi-nedir-gucler-dengesi/
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Basına yansıtıldığı kadarıyla; yüksek yargıda (HSYK, AYM, Yargıtay ve Danıştay) görev 

yapacak hâkimlerin yarısını Cumhurbaşkanı atayacak. 

Kalan yarısını da yine Cumhurbaşkanı atayacak! 

Açıklayayım: 

Partili Cumhurbaşkanı seçilirken, seçmenin yüzde 50‘sinden fazlasını alacağına göre, 

partisi de yüzde 50‘yi geçerek, Meclis’te çoğunluğu sağlamış olacaktır. 

Şaşırmaya gerek yok, aritmetik bilimi böyle diyor… 

Yani; Cumhurbaşkanı seçilir seçilmez, Meclisin çoğunluğuna hâkimdir. 

Çünkü partili olduğu için, partisinin milletvekilleri de o belirlemiş olarak seçilecek. 

Dolayısıyla, Meclis’in HSYK ile yüksek yargıya seçeceği üyeleri de o atamış olacaktır! 

Bunun lamı cimi yok… 

*** 

MHP’nin üzerinde “tam mutabakat” sağladığı anayasa değişiklik önerisine göre: 

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 12 üyesi olacaktır. 

Üyelerin yarısını Cumhurbaşkanı, diğer yarısını da TBMM seçecek. 

Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 15‘e düşecek, 13‘ünü Cumhurbaşkanı seçecek. 

Cumhurbaşkanı’nı “Yüce Divan” sıfatıyla yargılamakla görevli Anayasa Mahkemesi’nin, 

neredeyse tüm üyelerini Cumhurbaşkanı seçecek. 

“Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet.”5  

*** 

“Türk Tipi Başkanlık Sistemi” de denen, bu yeni sistemde: 

Cumhurbaşkanına yönelik soruşturmalarda; 600 vekilden 301‘nin önerge vermesi 

gerekiyormuş. 

Güya; Cumhurbaşkanı’nın belirleyip seçtirdiği üyeler, Cumhurbaşkanı hakkında 

soruşturma başlatılmasını isteyebilecekler! 

Ne kadar inandırıcı ve gerçekçi değil mi? 

                                                           
5 “Kadı ola davacı vü muzhir dahi şahid, 

Ol mahkemenin hükmüne derler mi adalet?” 
  
Hakim hem davacı, hem mübaşir hem şahit oluyorsa, 
O mahkemenin verdiği karara adalet denir mi? 
  
Ziya Paşa, Terkib-i Bend VI 
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Sonra da “Soruşturma Komisyonu” kurulacakmış. 

Soruşturma Komisyonu kurulması için ise, 360 milletvekilinin destek vermesi şart 

koşuluyor. 

Bu da kolayca bulanabilecek bir rakam!? 

O kadar olsa iyiydi! 

Cumhurbaşkanı’nı Yüce Divan‘a sevk edebilmek için, bu defa 401 vekilin onayı 

aranacak! 

Gerçekleşmesi imkansız olan bir durumdur yani. 

Çünkü Meclis’in çoğunluğu, mecburen Cumhurbaşkanının partisindendir ve onları tek 

tek belirleyen partili Cumhurbaşkanının kendisidir… 

*** 

Partili Cumhurbaşkanı’nın belirleyeceği milletvekillerinin, nasıl tipler olacağını çok mu 

merak ettiniz? 

Merakınızı gidereyim: 

“Allah’u taalanın bütün vasıflarını toplamış bir lider, Sayın Recep Tayyip 

Erdoğan var.”6  diyebilen, AKP Düzce Milletvekili Fevai Aslan gibi olabilirler. 

Ya da: 

“Başbakan’a dokunmak bile inanın bence ibadettir”7  diyen AKP Bursa Milletvekili 

Hüseyin Şahin gibi… 

*** 

Her biri egemenliğin üçte birini bağımsız olarak kullanan erkler: 

Yasama, yürütme ve yargı, artık tek kişide birleşecektir! 

Kısaca: 

Türk Milleti adına egemenliği, Cumhurbaşkanı kullanacaktır. 

Doğal olarak; “Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir” sözü, tarihteki yerini alacaktır… 

Bu “Necip Millet” istedikten sonra, geriye gidişi Erdoğan bile durduramaz! 

Kör müsün be adam! 

Erdoğan, idam cezasını geri getirmek için bile fırsat kolluyor: 

                                                           
6 https://www.youtube.com/watch?v=81GB_fT4WLw 

7 https://www.youtube.com/watch?v=NAvP8bZaliY 

https://www.youtube.com/watch?v=81GB_fT4WLw
https://www.youtube.com/watch?v=NAvP8bZaliY
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“İdam cezası Meclis’ten geçer önüme gelirse imzalarım, Batı’nın ne dediği önemli 

değil milletimin ne dediği önemli” diyor…8  

“Milletim” dediği yaşayan halktır, anlayacağın iki kişiden biridir… 

*** 

MHP’nin muhalif kanadı, merkez sağda alel acele bir parti kurabilse, CHP’nin de 

başından Dersimli Kemal ile ekibi uzaklaştırılabilse, bir de HDP’ye mesafeli durulsa, 

uzak ihtimal gibi duruyor ama belki referandumdan “hayır” çıkartılabilir… 

Bunun dışında; Y-CHP ile HDP’nin bulunduğu Anayasa değişikliğine “Hayır” diyeceklerin 

cephesi, geriye gidişi durduramaz… 

“Eyalet sistemi”ni uygulamaya koyacakları “Başkanlığı” asıl isteyen PKK’lılar idi, 

unutmayınız!.. 

“Başkanlık” bir anlamda PKK’nın projesidir. 

Ancak bir “Kurucu Meclis”in9  yapabileceği yeni anayasayı, kurulu meclise yaptırmayı 

kabul eden de ne yazık ki Y-CHP‘dir… 

Şimdi kendi kazdığı kuyuda debelenecek! 

Anımsayınız: 

Bu SOROSÇU ekip, ne biçim yapışıp kalmıştı Anayasa Uzlaşma Komisyonu Masası’na… 10 

*** 

Sözün özü: 

Muhalefetin meşru kabul edip, önerdiği yoldan, AKP padişahlığı geri getirecek! 

Muhalefet ne kadar “hayır” diyerek yırtınsa da, Erdoğan’ın “millet”i, bunların lafına 

bakmaz! 

Referanduma gidileceği kesin gibidir… 

Bu ekiple, “Başkanlık” da engellenemez gözüküyor, Cumhurbaşkanlığı adıyla gelecek 

önümüze! 

Lakin bir sorun var! 

O da: 

                                                           
8 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/623801/Avrupa_Konseyi_nden_Turkiye_ye_idam_cezasi_uyarisi.
html 

9 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurucu_meclis 

10 http://www.ulusalkanal.com.tr/m/?id=4242 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/623801/Avrupa_Konseyi_nden_Turkiye_ye_idam_cezasi_uyarisi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/dunya/623801/Avrupa_Konseyi_nden_Turkiye_ye_idam_cezasi_uyarisi.html
https://tr.wikipedia.org/wiki/Kurucu_meclis
http://www.ulusalkanal.com.tr/m/?id=4242
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Erdoğan’dan sonra seçilecek Cumhurbaşkanı (Başkan) için bu yetkiler fazla değil mi? 

Bu konuda da kaldık yine Erdoğan’ın insafına. 

Gelin bir heyet oluşturup Saray’a gidelim. 

Anayasa değişikliği için bir geçici madde daha eklenmesini rica edelim. 

“22. Geçici Madde” ile; referandumda kabul edilen değişiklikler, sadece Recep Tayyip 

Erdoğan dönemi ile sınırlı kalsın! 

Erdoğan’dan sonra, tekrar parlamenter rejime geçeriz… 

Sıfırdan başlarız demokrasi kavgasına. 

Başka seçeneğimiz kalmadı gibi… 
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 ATATÜRK YOK BAYRAĞI DA YİTİRDİLER! 

Mustafa Mutlu iyi bir gazetecidir. 

Lakin yaşamakta olduğumuz yakıcı gündemi, pek çok iyi arkadaşımız gibi doğru analiz 

edemedi. 

Aydınlık ve Ulusal Kanal’a dilerseniz bugünlük “Ulusal Hareket” diyelim. 

Mustafa Mutlu, Ulusal Hareket treninin arka vagonuna gönderildi. 

Yalnız değil tabi. 

Dış politika yazarı Mehmet Ali Güller de arka vagonda onunla. 

Bu geçici bir durumdur, pek yakında yerlerine dönerler, hiç merak etmeyin… 

Bazı arkadaşlarımız NATO ve Şangay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) hakkında farklı 

düşünüyorlar, bazıları da Erdoğan’a yapılması gereken eleştirilerin dozunun azalmasını 

doğru bulmuyorlar. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/11/bayragi-da-yitirdiler/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/11/Veli_A%C4%9Fbaba.jpg
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Tam tersini düşünenlerdir çoğunlukta… 

O nedenle yayın çizgisi çoğunluğun kararına göre belirlenecek. 

Örneği kendimden veriyorum: 

Birkaç konuda Aydınlık grubuyla farklı düşünüyorum. Onlar CHP’yi acımasızca 

eleştirdiğimi düşünüyorlar. Bu kadarı da fazla, sonuçta, yönetim farklı olsa da tabanla 

aynı cephedeyiz, kırılırlar sana diyorlar. Büyük olasılıkla da bazı yazılarımı bu nedenle 

yayınlamıyorlar. En küçük bir alınganlık göstermiyorum. Kızmıyorum da kimseye. Doğru 

bildiğim fikirleri başka zeminlerde savunmaya devam ediyorum. Mustafa Mutlu ile 

Mehmet Ali Güller de aynı yolu izleyebilirler… 

Ulusal Kanal ile Aydınlık köyün vakfı değil ki… 

Her isteyen istediği gibi program yapamaz orada. 

Bir yayın çizgisi var. 

Ona uymak gerekir. 

Örneğin, Cumhuriyet’te Cumhuriyetçiler ve Atatürkçüler yazı yazamıyor. 

Çünkü onların çizgisi de “İkinci Cumhuriyet”!… 

Aydınlık’ın çizgisi bellidir. 

Aydınlık ve Ulusal Kanal’ın çizgisini okurları belirlemiştir. 

Bu iki yayın organının patronu yoktur. 

Ulusal Gönüllüleri finansmanı sağlıyor. 

Ana çizgiden sapma olunca, Ulusal Gönüllülerine saygısızlık olur. 

Ben de bir Ulusal Gönüllüsüyüm… 

Aramızda binlerce yazar var. 

Önceliği profesyonel olanlara veriyoruz. 

Onların önceliği yazarlıklarıdır, fikirleri değil… 

Sırası gelmişken siyasi çizgimizin ana hatlarını açıklayayım: 

1.) Ulusalcıyız, bundan taviz vermeyiz… 

2.) “Yeni CHP”nin yeniden yorumlama ihtiyacı duyduğu 6 Ok’a sıkı sıkı bağlıyız, 

3.) Kemalistiz, bu nedenle Aydınlık ve Ulusal Kanal’da Atatürk ilkelerine aykırı yayın 

yapılmasını istemiyoruz. Çünkü bizim paramızla kimse kendi fikirlerini yayma 

imtiyazına sahip değildir. 

4.) Anti-faşist ve anti-emperyalistiz. Dolayısıyla AB’ye ve NATO’ya da karşıyız. 



35 
 

5.)Yıllardır: “NATO’YA HAYİR, ABD VE AB’YE HAYİR” diye slogan atıyoruz, buna karşılık 

önceleri VARŞOVA PAKTİNİ savunuyorduk, şimdi ise “ Asya Birliğini” ve/veya Şangay 

İşbirliği Örgütü’nü (ŞİÖ) savunuyoruz. 

6.) Terörle müzakereyi doğru bulmadık, baştan beri TERÖRLE MÜCADELEYİ 

SAVUNUYORUZ. 

7.) Fetullahçı Terör Örgütü’nin (FETÖ), CİA’nın bir aracı olduğunu ve Türkiye’yi işgal 

etme planında rol aldığını gördük. 

Dolayısıyla onlara karşı verilen mücadeleyi sonuna kadar destekliyoruz. 

Aynı şekilde PKK’nın ABD’nin “kara gücü” olduğunu da gördük. 

PKK’ya karşı verilen mücadeleyi de doğru buluyoruz. 

PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP Milletvekillerinin tutuklanmasında bir yanlışlık yoktur. 

Onlar da terör örgütünün üyeleridir, terör örgütünün propagandasını yapmaktadırlar, 

Doğu ve Güneydoğu’da görevden alınan belediye başkanları, PKK’nın organları gibi 

hareket ettiler. Onları da gördük ve görüyoruz… 

8.) Kısaca geçen Cuma günü sonsuzluğa uğurladığımız Fidel Castro’nun yoldaşlarıyız biz. 

(Che Guevara ve Raul Castro’yu da saygıyla selamlıyoruz…) 

PKK ile “açılım”; FETÖ ile ortaklık kuran AKP, bu fikirlerinden vazgeçip, yıllardır bizim 

savunduğumuz fikirleri savunmaya başladı. 

Ne kadar iyi… 

İktidar bizim fikirlerimizi uygulamaya koyarsa, bizim ne yapmamız gerekiyor? 

a.) Önceki fikirlerimizi savunmayı mı bırakalım? 

b.) Bugüne kadar ödünsüz savunduğumuz fikirleri, AKP uygulamaya koyuyor diye, 

fikirlerimizi inkar mi edelim? 

c.) Y-CHP gibi “PKK Açılım”ına açık çek mi verelim, yoksa FETÖ’yü “mağdur” mu ilan 

edelim? 

d.) Başka bir fikir mi bulup savunalım? 

Ne yapalım? 

AKP, yakın geçmişte terör örgütleri (PKK ve FETÖ) ile müzakereyi ve ortaklığı seçmişti. 

Ne sebeple olursa olsun bu görüşünü değiştirdi. 

Hatta Suriye’de Esat’ı devirmek için İŞİD’ı bile desteklemesine rağmen, bu görüşünden 

de vazgeçti. 
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Şu anda İŞİD ile de savaşıyor. 

Bir anlamda Türkiye’nin savaşı ABD/AB iledir. 

Yani Türk Ordusu emperyalizme karşı İkinci Kurtuluş Savaşı’nı veriyor. 

AKP Türk solunun savunduğu çizgiye geldi. 

Bu iyi bir gelişme değil mi? 

Ülkeyi bu hale getiren AKP’dir. Doğru… 

Onu siyasi mücadele ile alaşağı etmeliyiz/edebiliriz. 

Bunun için emperyalistlerin tertip ettiği darbelerden medet umacak değiliz… 

Dış güçlerin darbesi ile hükümet düşürülse bile, yerine yine dış güçlerin daha sadık 

adamları gelecek ki, bu Türk halkı için çok kötü sonuçlar doğurur. 

İç savaşı kaçınılmaz hale getirir… 

PKK ve FETÖ’ye kol kanat gererek, AKP iktidardan düşürülebilir mi? 

Size Y-CHP’nin umut vermediğini basit bir örnekle açıklayım: 

6 kez yerel ve genel seçimlerde AKP’nin yolsuzlukların işleyen Y-CHP, 5 Haziran 

siçemlerinden sonra AKP ile koalisyon kurmak için ne dedi? 

“Devri sabık yaratmayacağız”, “İntikamcı olmayacağız”!.. 

Yani geçmişten hesap sormayacağız dedi… 

Adama sormazlar mı: 

Yolsuzlukla suçladığın bir parti ile neden koalisyon kurmak için adeta takla atıyorsun? 

Yoksa, yolsuzluk suçlamanız yalan mıydı? 

“Seçim hükümetine üye verecek misiniz?” sorusuna, Dersimli Kemal’iniz nasıl cevap 

vermişti: 

“CHP’de o kadar karaktersiz milletvekili yoktur” 

AKP ile seçim hükümeti kurmayı “karaktersizlik” olarak gören biri, ortak hükümet 

kurmayı nasıl nitelendirecektir acaba? 

Bu soruları çoğaltabilirim… 

Y-CHP iktidar alternatifi olmaktan böyle çıkmıştır. 

Zaten, kaset operasyoni ile Baykal’ı genel başkanlıktan düşürüp, SOROSCULARİ getiren 

Onların derdi: 

Atatürk, Atatürk Cumhuriyeti ve Türk Ordusu idi… 
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Bu değerlerin yıpratılmasında Kılıçdaroğlu’nun katkılarını anlatmamı ister misiniz? 

Peki! 

Onu geçelim… 

AKP’yi, Y-CHP ve Y-MHP ile iktidardan düşürmek olanaksız olduğu için, mevcut durumu 

doğru değerlendirmek ve ülke çıkarları neyi gerektiriyorsa ona göre hareket etmek 

yurtseverlik görevidir. 

Devrimciler, kayıtsız koşulsuz anti-emperyalist mücadele verenlerin yanında olurlar. 

Bu savaşta, bilerek ya da bilmeden emperyalistlerin safında yer tutanlar vatan haini 

muamelesi görecekler. 

Devrimciler, Türk ordusunun arkasında durur ve görev düştüğünde mevziye girerler. 

Devrimciler, dün siyah dediğine bugün beyaz demezler. 

Emperyalizme uşaklık edemezler… 

Geçen hafta yanlış safta mevzilenen bazı arkadaşlar; CİA’nın uydurduğu, “PERİNÇEK 

APO’YA ÇİÇEK VERDİ” yalanını tekrar ettiler. 

Beni takip edenler bilir. 

Onlara kanıtları ile birlikte olayın arka yüzünü gösterdim. 

O tarihte Apo, PKK’ya tahsis edilen 21 SHP milletvekilinin 4′ünü Perinçek’e rüşvet olarak 

öneriyordu. 

Meclis’te kurulacak grubun başına geçmesini istiyordu… 

Perinçek bunları kabul etmedi tabi. 

Bunun yerine dedi ki: Emperyalizme malzeme olmayın, Ortadoğu halklarının kanının 

akıtılmasında araç olmayın, gelin teslim olun ve legal siyaset yapın… 

Komikliği gördünüz değil mi? Hadi, CİA’nın yalanını doğru kabul edelim. 

Perinçek nezaketen Apo’ya çiçek de vermiş olsun. 

Tıpkı Dersimli Kemal’in PKK’lı Selahahattin Demirtaş ile tokalaşması gibi… 

Apo, Perinçek’e ne veriyordu peki? 

SHP’nin 4 milletvekilliğini… 

Dize kadar pisliğe batan birinin, ötmeye devam etmesine ne diyorsunuz? 

Beni daha fazla konuşturmayın derim! 

Çok gerilere gitmeyelim: 
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Geçen hafta ve düne bakalım yeter. 

Y-CHP siyasi faaliyet olarak ne yapıyor? 

Daha dün, Y-CHP heyeti, PKK’nın siyasi uzantısı HDP Eş Genel Başkanı Selahattin 

Demirtaş’ı cezaevinde ziyaret etti. 

(Baykal’ın Ahmet Türk’ün eşini ziyaret emesi de aynı yanlıştır.) 

CHP milletvekilleri, Allah’ın günü FETÖ’ye yapılan “haksızlıkları” ve “mağduriyetleri” 

dile getiriyorlar. PKK neredeyse tükendi, onlar hala hendeklerde kaldılar… 

Y-CHP milletvekileri kahraman Türk Ordusunun subaylarına kurulan kumpaslarda ne 

yapmışlardı? 

Çok iyi hatırlıyorum: “Darbeciler”le yan yana görüntü vermenin doğru olmadığını 

söyleyip, “Yargılamanın sonucunu bekleyelim” diyorlardı… 

Adil bir yargılama yapılabilir miydi? 

Peki! “Yargıda Cemaat yapılanması olduğunu söyleyemem” diyen kimdi? 

Kim ne derse desin, Kılıçdaroğlu’nun Y-CHP’si, Ergenekon ve Balyoz davalarında bu 

kumpası kuranlara destek vermiştir… 

Şimdi mi ne yapıyorlar: 

Etekli Derviş diye anılan Selin Sayek Böke Y-CHP’nin tutumunu özetliyor: 

Kapısına bağlı tutulduğumuz AB ve NATO’dan tek kişi kalsak bile, çıkmama mücadelesini 

vereceğiz diyor… 

Peki, diğer Y-CHP’liler mi ne yapıyorlar: 

Onlar da Diyarbakır’da CHP çalıştayını topladılar. 

Oralarda CHP’li kalmadığı için “dostlarını” dinliyorlar tabi. 

Dostları HDP’lilerdir… 

O salonda Atatürk posteri yok, Türk bayrağı yoktur!.. 

Peşine düştüğünüz hainler; Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da CHP’yi bitirdi, bayrağı 

yitirdiler… 

Size de onları desteklemek yakışır tabii. 

Tencere kapak misali… 
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 FİDEL 

Küba, akciğer kanserine aşı1  bulan Dr. Camilo Rodriguez’in2  ülkesi… 

Küba Devlet Başkanı Raul Castro, ağabeyi ve yoldaşı Fidel Castro’nun 25 Kasım 2016 

Cuma akşamı 22.29′da vefat ettiğini, naaşının vasiyetine uygun olarak yakılacağını ve 

krematoryuma gönderileceğini açıkladı. 
                                                           
1 (a)http://haber.sol.org.tr/dunyadan/kubadan-akciger-kanserine-karsi-yeni-bir-asi-daha-haberi-67887  

(b)http://www.ulusalhabergazetesi.com/saglik/kubali-doktorlar-basardi-kanseri-durduran-asi-bulundu-
h1723.html 

2 http://www.haberturk.com/yazarlar/neva-ciftcioglu-banes/1298321-musaade-edin-yasayalim 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/11/fidel/
http://haber.sol.org.tr/dunyadan/kubadan-akciger-kanserine-karsi-yeni-bir-asi-daha-haberi-67887
http://www.ulusalhabergazetesi.com/saglik/kubali-doktorlar-basardi-kanseri-durduran-asi-bulundu-h1723.html
http://www.ulusalhabergazetesi.com/saglik/kubali-doktorlar-basardi-kanseri-durduran-asi-bulundu-h1723.html
http://www.haberturk.com/yazarlar/neva-ciftcioglu-banes/1298321-musaade-edin-yasayalim
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/11/Castro.jpg
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 Küba halkı Fidel’e, “Fidel” derdi… 

 Fidel için 9 gün yas ilan edildi. 

 Azgın Amerikan saldırganlığına karşı Fidel’in en yakın iki mücadele arkadaşı Raul 

Castro ile Ernesto Che Guevara3 idi. 

 “Maestra Dağları”nda “kırdan-şehirlere gerilla savaşı”nı birlikte yürüttüler. 

 Simon Bolivar4  ve Cose Marti’nin5 yolundan yürüdüler… 

 Fidel ve yoldaşları, 1 Ocak 1959′da Amerika’nın kuklası Fulgencio Batista6  rejimini 

devirdiler. 

 Başbakanlığı Fidel üstlendi… 

 1976′dan 2008′e kadar Küba Devlet Başkanlığı görevindeydi. 

 Sağlığı bozulunca yerini Raul Castro’ya bıraktı. 

 Che, çok önce 1967′de Bolivya’da CİA ve ABD Ordusunun düzenlediği bir operasyonda 

öldürülmüştü. 

 Fidel, Latin Amerika’nın ve tüm dünyanın tanıdığı saygın bir devrimciydi… 

 Amerika’nın; içki, eğlence ve kumar merkezi olan Küba’dan bağımsız bir devlet yarattı. 

 Halkını 1959′da özgürleştirdi. 

 634 defa CİA kaynaklı suikastlerden kurtulmayı başardı. 

 Emperyalizme asla ödün vermedi, yaşamı boyunca bir kez olsun boyun eğmedi. 

 Dik duruşu ile ezilen dünya halklarının bayrağı oldu… 

 Sloganı: “Her zaman zafere doğru, ileri…” idi… 

 Biz Türkler için de önemli sözler etti. 

 3-14 Haziran 1996′da İstanbul’da toplanan Habitat-II7  konferansında: 

 “Devrimci Kemal Atatürk, bizim esin kaynağımız oldu. 1919′da Anadolu’dan 

emperyalistleri atmak için, Bandırma gemisiyle Samsun’a çıktı. Büyük bir zafer kazandı. 

Biz de tam 40 yıl sonra ülkemizden faşistleri kovmak için Granma gemisiyle Havana’ya 

çıktık. Biz de zaferle kuçaklaştık” diyerek, Atatürk’e olan hayranlığını dile getirdi. 

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

4 https://tr.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar 

5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD 

6 https://tr.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista 

7 https://tr.wikipedia.org/wiki/Habitat_II 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Che_Guevara
https://tr.wikipedia.org/wiki/Sim%C3%B3n_Bol%C3%ADvar
https://tr.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Mart%C3%AD
https://tr.wikipedia.org/wiki/Fulgencio_Batista
https://tr.wikipedia.org/wiki/Habitat_II
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 Daha sonra kendisini ziyaret eden Türk heyetine: 

 “Ben bir devrim gerçekleştirdim. Ama Atatürk’ün yaptıklarını yapamazdım. Türkler 

sağdan sola doğru yazarken Harf Devrimi ile tam tersi yönde yazmaya başladılar. Kıyafet 

Devrimi ve Medeni Kanunla kadınlara getirilen statü çok önemliydi. Ona ve devrimlerine 

hayranım. Kendinize başka önder aramayın”8  dedi. 

 Havana’da Atatürk büstünü dikti. 

 Anısı önünde saygıyla eğiliyorum… 

                                                           
8 http://www.aydinlik.com.tr/dunya/2016-kasim/fidel-castro-dan-turk-devrimcilerine-tarihi-mesaj 

http://www.aydinlik.com.tr/dunya/2016-kasim/fidel-castro-dan-turk-devrimcilerine-tarihi-mesaj
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PKK’NIN BİR BAŞKA BİLEŞENİ Y-CHP!.. 

Birleşik Haziran Hareketi (BHH), kendilerini sosyalist ve komünist olarak 

tanımlayan, Gezi‘yi sahiplenen; bir çok akademisyen, siyasi parti, dergi, demokratik kitle 

örgütü yöneticisi, gençlik ve öğrenci dernekleri ile 3 CHP milletvekilinin (Gökhan 

Günaydın, İlhan Cihaner ve Hüseyin Aygün)desteklediği, kendi ifadeleri ile “yerel 

meclisler”de örgütlenip gelen; anti-kapitalist, anti-emperyalist ve gericilik karşıtı bir 

siyasi “cephe hareketi”dir…1  

BHH, “Hızla tek adam diktatörlüğüne doğru sürüklenen Türkiye’de, temel haklar ve 

özgürlükler ortadan kaldırılırken olağanüstü hal rejimi ile her türlü hukuksuzluk ve 

adaletsizlik meşrulaştırılıyor” tespitini yaptıktan sonra, milyonların “teslim 
                                                           
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Haziran_Hareketi 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/11/pkknin-bir-bileseni-y-chp/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Haziran_Hareketi
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/11/Ba%C5%9Fl%C4%B1ks%C4%B1z.png
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olmayacağız” demeye devam ettiğini vurguluyor ve 20 Kasım Kartal Mitingi ile 

“Saltanata Geçit Yok, Teslim Olmayacağız” çağrısı ile halkı ve demokrat kamuoyunu 

bu sese güç vermeye çağırıyor…2  

Çağrıda: “Zorbalığa, baskıya, ötekileştirmeye karşı duran, yüreği en uzaktaki yıldızla 

birlikte atan herkesi yarın gerçekleştireceğimiz ‘Teslim Olmayacağız’ mitingine 

bekliyoruz. Saltanata Geçit Yok! Teslim Olmayacağız! Biz Kazanacağız!” deniyor…3  

Y-CHP eski Ankara İl Başkanlarından Tarık Şengül’ün bile, “ülke topraklarında 

ekmeğini alnının teriyle kazanan herkesin bir muhalefet ve iktidar alternatifine 

ihtiyaç var” diyerek,4 içerisinde yer aldığı BHH’nin, halkın acil ihtiyacı olan “muhalefet 

hareketi”ni örgütlemeyi ne derece başaracak, yaşayarak göreceğiz! 

PKK önderliğinde 9 “silahlı” örgütün (TKP/ML, PKK, THKP-C/MLSPB, MKP, TKEP-

LENÎNÎST, TÎKB, DKP, DEVRÎMCÎ KARARGAH,MLKP) Mart 2016′da “Halkların Birleşik 

Devrimci Hareketi”ni kurduklarını5  biliyoruz. 

BHH’nin izin aldığı mitingi, PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP sahiplendi: 

Miting afişlerini hazırladı ve bazı demokratik kitle örgütleri ile CHP’yi mitinge 

katılmaya davet etti… 

Halk TV‘de program yapan Cüneyt Akman, TV ekranlarından CHP’nin 

mitinge katılacağını duyurdu. 

CHP adına İstanbul Milletvekili Albay Dursun Çiçek, Kılıçdaroğlu’nun kararını açıkladı: 

“Genel Başkanımız serbest bıraktı, isteyen katılabilir” dedi…6  

Önce “katılmayacağız “ diyen CHP İstanbul İl Başkanlığı, Kılıçdaroğlu’nun serbest 

bırakması üzerine mitinge katılma kararı aldı…7  

Tabandan gelen baskılara dayanamayan parti yönetimi mitinge bir saat kala tekrar 

“katılmama” kararı aldı… 

Yeri gelmişken hatırlatalım, BHH’nin sahiplendiği Gezi‘nin içerisinde PKK/BDP yer 

almamıştı! 

                                                           
2 http://www.birlesikhaziranhareketi.org/20-kasimda-karanligi-asmak-icin-omuz-omuza/ 

3 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/633023/Birlesik_Haziran_Hareketi_nden__Teslim_Olmayacagiz_
_mitingi_icin_Kartal_a_cagri.html 

4 http://www.durusgazetesi.com/politika/birlesik-haziran-hareketi-kuruldu-h15797.html 

5 http://www.dayanisma.net/2016/03/14/daglarda-halklarin-birlesik-devrimci-hareketinin-kurulusuna-taniklik-

baki-gul/ 

6 http://www.aydinlik.com.tr/politika/2016-kasim/hdp-li-mitingi-savundu-ayni-safta-olmaliyiz 

7 http://www.birgun.net/haber-detay/teslim-olmayacagiz-diyenler-bulusuyor-136199.html 

http://www.birlesikhaziranhareketi.org/20-kasimda-karanligi-asmak-icin-omuz-omuza/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/633023/Birlesik_Haziran_Hareketi_nden__Teslim_Olmayacagiz__mitingi_icin_Kartal_a_cagri.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/633023/Birlesik_Haziran_Hareketi_nden__Teslim_Olmayacagiz__mitingi_icin_Kartal_a_cagri.html
http://www.durusgazetesi.com/politika/birlesik-haziran-hareketi-kuruldu-h15797.html
http://www.dayanisma.net/2016/03/14/daglarda-halklarin-birlesik-devrimci-hareketinin-kurulusuna-taniklik-baki-gul/
http://www.dayanisma.net/2016/03/14/daglarda-halklarin-birlesik-devrimci-hareketinin-kurulusuna-taniklik-baki-gul/
http://www.aydinlik.com.tr/politika/2016-kasim/hdp-li-mitingi-savundu-ayni-safta-olmaliyiz
http://www.birgun.net/haber-detay/teslim-olmayacagiz-diyenler-bulusuyor-136199.html
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Direnişi kırmak amacıyla ve büyük olasılıkla da hükümetin isteği üzerine ve Apo’nun 

talimatıyla 7 Haziran günü, Öcalan posterleri ile Taksim’e çıkmışlardı.8   

İşte bu şark kurnazı PKK/HDP, bugün ana muhalefet partisi Y-CHP ile BHH’nde bir araya 

gelen “silahsız” sol örgütleri de amaçları için kullanmaya başladı… 

Göreceksiniz bu mitinge damgasını “ayrılıkçı Kürtler” vuracak! 

HDP İstanbul İl Başkanı Doğan Erbaş, 15 Kasım günü yayınlanan demecinde, “Biz de 

HDP olarak bu mitingde düzenleyici olarak renklerimizle yerimizi alacağız” 

demiştir…9  

Aşağılık bir kaset operasyonu ile Atatürk’ün CHP’sini ele geçiren SOROS’çu ekip, 

sonunda halk partilileri PKK’nın kuyruğuna takmayı başardı!.. 

Dursun Çiçek’in “Siyasi konu başka PKK konusu başka. Başkanlığa karşı aynı safta 

mücadele edeceğiz” sözleri, Y-CHP’nin rotasından nasıl saptırıldığını ve gerektiğinde 

terör örgütleri ile bile işbirliği yapabileceğinin çarpıcı bir kanıtıdır…10  

SHP ile başlayan ve 1991 yılında zirve yapan PKK ile işbirliği sürecinin (11) bugün 

geldiği nokta gözümüzün önünde durmaktadır… 

Terör örgütleri ile işbirliği yapmanın, terörü ve terör örgütlerini meşrulaştıracağını, 

giderek de tüm CHP’lileri, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak suçlaması 

altında bırakacağını, bu “Yeni CHP”lilere bir türlü anlatamadık!.. 

                                                           
8 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/gezi-ile-oy-isteyen-hdpbdp-haziran-2013te-ne-yapmisti-

h62185.html 

9 http://ilerihaber.org/icerik/teslim-olmayacagiz-diyenler-konustu-20-kasimda-kartaldayiz-63097.html 

10 http://www.ilk-kursun.com/haber/283026/hdpli-mitingi-savundu-ayni-safta-olmaliyiz/ Bizzat Apo, 1991 yılı 

sonunda, Milliyet ve Sabah gazetelerine yaptığı açıklamalarda, Perinçek’e dört milletvekili önerdiğini ve 
parlamentoya girerek, SHP listesinden seçilecek 21 milletvekilinin başına geçmesini rica ettiğini açıklamıştır. 
(Milliyet ve Sabah, 7 Aralık 1991) 
  
“PKK Genel Sekreteri Abdullah Öcalan, Milliyet ve Sabah gazetelerine açıkladığı için ve gazetelerde yazıldığı için 
bunu söylüyorum. Orada diyor ki, ‘Sosyalist Parti’ye, bize SHP’den verilen milletvekilliklerinden 4 tanesini 
vermek istedik. Reddettiler bizi.’ 
Demek ki, SHP seçimlere girerken PKK’ya 21 tane milletvekilliği vermiştir. PKK da bunun 4 tanesini Sosyalist 
Parti’ye önermektedir. 
‘Gelin 4 tane de size verelim, ayrı parti olarak girmeyin, hepimiz SHP olarak girelim’ demiştir. Sosyalist Parti 
bunu reddetmiştir. Demiştir ki, ‘ben ayrı, bağımsız bir partiyim, fikirlerim var, hiç kimsenin sırtından da Meclis’e 
girmem, ayrı kimliğimle ve kişiliğimle toplumun karşısına çıkarım’. 
Ben bunu niçin söyledim?… 
Bunu şunun için söyledim: 
En yasadışı olan PKK bile Türkiye’de yasal politik hayatın içine girmiştir. 
O kadar içine girmiştir ki, Parlamentoda sandalye pazarlığı yapabilmektedir. 
İktidar partileriyle anlaşmalar yapabilmektedir. 
İktidar partisi olacaklardan milletvekillikleri alabilmektedir ve o aldığı milletvekilliklerini sağa sola 
dağıtabilmektedir. 
Teklif de edebilmektedir.” 
(Anayasa Mahkemesi tutanaklarından…) 

http://www.ilk-kursun.com/haber/283026/hdpli-mitingi-savundu-ayni-safta-olmaliyiz/
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/gezi-ile-oy-isteyen-hdpbdp-haziran-2013te-ne-yapmisti-h62185.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/gezi-ile-oy-isteyen-hdpbdp-haziran-2013te-ne-yapmisti-h62185.html
http://ilerihaber.org/icerik/teslim-olmayacagiz-diyenler-konustu-20-kasimda-kartaldayiz-63097.html
http://www.ilk-kursun.com/haber/283026/hdpli-mitingi-savundu-ayni-safta-olmaliyiz/
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Emperyalizme “karagücü” olmayı kabul eden ayrılıkçı bir hareketin; anti-fasşist, anti-

emperyalist ve ilerici olamayacağını; bu harekete kol kanat geren partilerin ise, 

hiçbirşekilde halkın desteğini alamayacağını, tam aksine, mevcut iktidarın devamını 

sağlayacaklarını bir kez daha söylemek zorundayım… 

Ana muhalefet partisi olarak CHP’nin tertip edeceği bir mitinge, bu “bileşenler” katılması 

ile CHP’nin bunların düzenlediği mitinge katılması arasında ne kadar büyük fark 

olduğunu anlatmaya gerek var mı? 
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TECAVÜZCÜSÜNE VERİLMEK İSTENEN KIZ!.. 
Hanımefendiler, Beyefendiler; 

Bilip bilmeden konuşmayınız lütfen. 

Tecavüz yasalarımızla tanımlanmış bir suçtur. 

18 YAŞİNİ DOLDURMAYAN ÇOCUKLARLA RİZALARİ İLE DE OLSA CİNSEL İLİŞKİ 

KURMAK SUÇTUR. 

(Cebir, şiddet, tehdit vb. durumlar yasa kapsamı dışında kalacaktır şeklindeki hükümet 

açıklamaları, kamuoyunu aldatmaya yöneliktir.) 

Şöyle ki: 

Suç işleyen insanlar cezalarını çekerler, kural budur. 

Cezalandırma aynı zamanda suçun başkaları tarafından işlenmemesi için caydırıcı bir 

tedbirdir. 

Bazen toplumsal durum, “af” çıkartılmasını gerektirebilir. 

Ama af geneldir. 

Bütün suçları ve suçluları kapsar. 

Bazı suçlar ve suçlular af edilip, bazıları kapsam dışı bırakılmaz. 

Aksi halde YASALAR ÖNÜNDE eşitlik ilkesine aykırı davranmış olunur. 

Bu nedenle, daha önce -rızaları dahi olsa- çocuklara tecavüz ederek suç işleyenler, 

cezalarını çekmelidir. 

Kamu vicdanının tatmini ancak bu şekilde sağlanır. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/11/tecavuzcusune-verilmek-istenen-kiz/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/11/tecav%C3%BCz.jpg
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Diğer yandan, tecavüzcüye tecavüz ettiği çocuk verilerek, kurulacak evlilik sağlıklı 

olamaz. 

Kaldı ki, tecavüz edilen çocuğun rızası çocukken alınamayacağı için, ailesinin kararı ile 

evlendirilecek ki, bu da bir kız çocuğu sevmediği bir adamla, ömür boyu bir yastığa baş 

koymaya mecbur edilecektir. 

Bu da ahlaki ve insani değildir… 

Bir tarafta tecavüzcü af edilirken, diğer tarafta suçu olmayan bir çocuk ömür boyu bir 

tecavüzcüye mahkum edilmektedir. 

Böyle bir durum, ahlaki ve insanı olmadığı gibi adaletli de değildir. 

Özellikle de kadınların böyle bir durumu normal kabul etmesi anlaşılır gibi değildir… 

Yasa tasarısına karşı çıkanlar, “çarpıtma” ile suçlanmaktadır. 

Bunun neresi çarpıtmadır, açıklayabilir misiniz? 

Başbakan, kanunun gerekçesini 3000 civarında böyle durumda ailenin olduğunu, (78 

milyon içerisinde 3000 önemli bir rakam da değildir.) bu tür suçluların çoğunu 

Romanların oluşturduğunu, eşlerin çocukları ile evde, kocaların da 

cezaevinde bulunduğunu ve bu durumun kadın ve çocuk için mağduriyet yarattığı 

şeklinde açıklamaktadır. 

ERKEKLERİN İŞLEDİĞİ BÜTÜN SUÇLARDA ÇOCUKLAR VE EŞLERİ AYNİ MAĞDURİYETİ 

YAŞAMAKTADİR. 

Böyle bir gerekçe ile kanun ( veya af) çıkarılamaz… 

Hükümet kadınları veya çocuklarını çok düşünüyorsa, onların mağduriyetini başka türlü 

giderebilir. 

Suriyeli mültecilere verdiği paralardan bir kısmını onlara ayırabilir. 

Tecavüzcüleri de hapisten çıkınca ve yaşları da olgunlaşınca 

kızlar isterlerse tecavüzcüleri ile evlenebilirler. 

Bunda engel yoktur. 

Kadının iradesi yerine ailesinin iradesinin konulması kabul edilebilir mi? 

Bazı kadınların hükümetin bütün icraatlarını kayıtsız, koşulsuz desteklemeleri veya 

CHP’nin itiraz ettiği her şeye, peşin peşin destek vermeleri normal bir durum değildir… 

Lütfen açıklamaları dikkatlice okuyun ve ona göre samimi görüşünüzü yazın… 

Kötü niyetli insanlara malzeme olmayınız… 

Sağlıcakla kalın… 
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MERKEZ SAĞDA YENİ BİR PARTİ 

CHP ve MHP tabanındaki kafa karışıklığı artarak devam ediyor. 

Merkez sağda ve solda yeni partilere ihtiyaç var. 

Mevcutlar, iktidarın ihtiyaçlarını gidermek için, kaset operasyonları ile dizayn edilmiş. 

Bu konuda neredeyse fikir birliği var. 

Sözünde ve davranışlarında doğruluktan ayrılmayan,düşünüş ve hareketlerinde tutarlı; 

“dürüst” ve “karakterli” liderlere ihtiyaç var. 

Öyle siyasetçiler mum ile aranıyor. 

Sol taraftan başlayalım: 

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda ifade veren eski Emniyet Genel 

Müdür Yardımcısı ve Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, “Dürüst Ecevit” imajını 

fena halde bozdu: 

“Dönemin Genelkurmay Başkanlığı Plan Prensipler Daire Başkanı Korgeneral Reşat 

Turgut ile sohbet sırasında, hazırladığımız raporun çok işlerine yaradığını belitti. ‘Paşam 

bizim hiç işimize yaramadı, sizin işinize nasıl yaradı’ diye sorduğumda ise ‘Eğer o rapor 

elimizde olmasaydı Ecevit bize Fetullah’ın cumhurbaşkanlığınıdayatacaktı’ dedi. 

‘Paşam bu nasıl söz, bu adam ilkokul mezunu bile değil, Ecevit bunu nasıl teklif edecekti 

cumhurbaşkanlığına’ diye sorduğumda ise ‘Onlar kolay halledilecek işlerdir’ cevabını 

verdi.” diye konuştu.1  

                                                           
1 http://www.bik.gov.tr/saral-ecevit-bize-fetullahin-cumhurbaskanligini-dayatacakti/ 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/11/merkez-sagda-yeni-bir-parti/
http://www.bik.gov.tr/saral-ecevit-bize-fetullahin-cumhurbaskanligini-dayatacakti/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/11/KK_Demirtas.jpg
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Turgut’a veya Saral’a öfkelenmek gerçeği değiştirebilir mi? 

Açıklayayım: 

Prof. Dr. Gökhan Çapoğlu, eski DSP milletvekilidir. 

Geçenlerde Ulusalkanal’da Sebahattin Önkibar’ın konuğu oldu. 

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda konuşan Saral’ın; 

Ecevit Fetullah Gülen’i cumhurbaşkanlığına seçtirecekti, sözlerini o da doğruladı. 

Ve ekledi: 

“Ben de bu duruma karşı çıktığım için DSP’den ihraç edildim” dedi.2   

“İnanmıyorum” deyip geçebilirsiniz. 

Siz bilirsiniz.. 

Benim yorumum biraz daha farklı: 

Fetullah’ın ilk aldattığı siyasetçi Erdoğan değil, Ecevit’tir… 

Bizim için Ecevit; aşırı duygusal bir şairdi, Kıbrıs’ın Fatih’iydi, katıksız yurtseverdi… 

Rahşan hanımı çok severdi. 

Efsane liderimiz; dürüst adamdı, karakterli siyasetçiydi, adını dağlara taşlara yazdığımız 

umudumuzdu, karaoğlandı; lakin siyaseti daha çok eşi mutlu olsun diye yapardı!.. 

Fetullahçılar onu da aldattılar… 

Fetullahçıların Ecevit’i aldatmasına çoğu solcular dayanamadı; bu sözleri söyleyenlere 

sövenler oldu, terbiye sınırlarını aşanlar gırla… 

Duygusal tepki verenlerin çoğu, hiçbir muhakeme yapmadan saylangoz gibi kulaklarını 

çıkarıyordu… 

Ecevit’in aldatılmış olabileceğini kabullenemiyorlardı bir türlü. 

Ecevit’i Fetullah Gülen aldatmadı/aldatamadı demek, onlar için ne yaptıysa bilerek 

yaptı anlamına gelmez mi?.. 

Ne yazık ki, bu kadarını bile akıl yürüterek anlayamıyorlardı! 

Ecevit, Fetullah Gülen Cemaati için ne yaptı? 

Bırakalım etrafındaki kişilerin tanıklığını da kendi ağzından görüntülü olarak 

dinleyelim.3   

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=dm2ePK_Mvcs 

3 https://www.youtube.com/watch?v=eGKWL4jTYuU 

https://www.youtube.com/watch?v=dm2ePK_Mvcs
https://www.youtube.com/watch?v=eGKWL4jTYuU
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Şimdi biri çıkıp bana anlatsın bakalım; bu duyduğumuz sözler, ne anlama geliyor ve nasıl 

sonuçlar ortaya çıkarttı… 

DSP’li eski bakanlardan Şükrü Sina Gürel, “Ecevit’le ters düştüğüm olaylardan biri ‘iyi 

tarikat-kötü tarikat‘ kabulüydü” diyerek, Ecevit’in Gülen Cemaati’ni koruduğunu 

söyledi…4  

Ecevit’le 11 yıl birlikte çalışan emekli Büyükelçi Ertuğrul Çırağan’ın AKŞAM gazetesinin 

sorduğu sorulara verdiği yanıtlar arasında bu konu da vardı. 

Çırağan aynen şunları söyledi: 

“- Ecevit’in Fethullah Gülen Cemaati ile ilişkisi nasıldı? 

Ecevit’in, Gülen’le ilişkilerini Hüsamettin Özkan’ın başlattığı söyleniyordu. Hükümetin 

son dönemlerinde Ecevit’in ‘Her tarikat kötü değildir‘ şeklindeki açıklamasıyla, 

‘Vahdettin’in vatan haini olmadığına‘ dair açıklaması, belki de bunun bir sonucudur. 

Ya da muhafazakar kesime yaklaşmak için bunları söylemiş de olabilir. Bunu tam olarak 

bilemiyorum. Ama Fethullah Gülen’le bir yakınlaşmaları oldu.”5   

Bu konu ile ilgili olarak gazeteci Reha Muhtar’ın yaptığı söyleşide şu cümleler dikkat 

çekicidir: 

Ama asıl önemli cümle şu: “Ecevit, bazı sivil ve askeri bürokrasinin düşüncelerinin 

aksine, Gülen cemaatinin okullarının çağdaş bir eğitim yuvası olduğunu ve Gülen 

hareketinin Türkiye için öne sürülen tehlikeyi oluşturmadığını söylüyordu…”6  

Sonuç: Ecevit öngörülü bir siyaset adamıydı ama bu defa fena halde yanıldı! 

Yaşadıklarımız bize bunu öğretti… 

CIA ajanı Fetullah Gülen, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanlığına gelecek kadar 

siyasete egemen oldu… 

*** 

Gelelim sağ tarafımıza: 

Geniş yığınların umudu olarak bugünlere kadar gelebilen MHP, tarihin tozlu sayfalarında 

yerini almak üzeredir. 

Devlet Bahçeli’nin parti organlarında tartışmadan, tabanın görüşünü almadan 

Ekmeleddin İhsanoğlu’nu Cumhurbaşkanlığına aday göstererek, Recep Tayyip 

                                                           
4 http://t24.com.tr/haber/dspli-iki-eski-bakan-cemaatle-iliskide-eceviti-birakin-kemal-dervise-bakin,354145 

5 http://www.aksam.com.tr/guncel/ecevite-en-yakinlari-ihanet-etti–147785h/haber-147785 

6 http://www.gazetevatan.com/reha-muhtar-428623-yazar-yazisi-fethullah-hoca-ile-bulent-ecevit-iliskisi-ve-

28-subat—/ 

http://t24.com.tr/haber/dspli-iki-eski-bakan-cemaatle-iliskide-eceviti-birakin-kemal-dervise-bakin,354145
http://www.aksam.com.tr/guncel/ecevite-en-yakinlari-ihanet-etti--147785h/haber-147785
http://www.gazetevatan.com/reha-muhtar-428623-yazar-yazisi-fethullah-hoca-ile-bulent-ecevit-iliskisi-ve-28-subat---/
http://www.gazetevatan.com/reha-muhtar-428623-yazar-yazisi-fethullah-hoca-ile-bulent-ecevit-iliskisi-ve-28-subat---/
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Erdoğan’ın seçilmesini garanti ettiği gibi, nereden geldiğini bilemediğimiz bir emirle; 

şimdi de “başkanlık sistemini” gündeme taşıdı… 

Başkanlık sisteminde genellikle iki parti olur, küçük partiler bir kaç seçim 

sonra silinip giderler. 

MHP’nin Genel Başkanı bu gerçeği bilerek partisinin siyaset sahnesindeki yerini terk 

ediyor. 

MHP’lilerin bugüne dek, övündükleri tek husus; terör örgütü PKK’ya karşı takındıkları 

tutumdu. 

Onun da aldatıcı olduğu anlaşıldı: 

PKK ile “müzakere” masasına oturan BOP kapsamında, “Büyük Kürdistan”ın 

kurulmasına itirazı olmayan AKP’yi iktidarda tutan, en kritik anlarda destek veren 

Bahçeli’nin MHP’si olmuştur… 

Salı günleri yapılan grup toplantılarındaki, ülkücülerin gazını almaya dönük 

söylemlerinin bir anlamı yoktur. 

CHP’nin ele geçirilmesi ile dönüştürülen “Yeni CHP” de sağdaki bir siyasi parti olduğu 

için onun tutumunu da bu bölümde inceliyorum: 

Terör örgütüne yardım ve yataklık etmekle, terör örgütlerinin propagandasını yapmakla 

suçlanan Dersimli Kemal, “Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapan parti, Adalet ve 

Kalkınma Partisi’dir. Verin mahkemeye, diye rica ediyorum. Verin mahkemeye ki 

bütün delilleri ortaya koyalım.7  diyor.. 

Mahkemeye verilmeden elindeki delilleri kamuoyuna açıklamanın ne sakıncası var? 

Bu konuda vereceği cevap yoktur. 

Çünkü AKP’nin suç ortağıdır. 

“Açılım”a “analar ağlamasın” edebiyatı ile açık çek Y-CHP vermiştir. 

Öcalan’ın yol haritası olarak belirlediği 10 maddeyi kamuoyuna Kılıçdaroğlu deklere 

etmiştir. 

“Hendek savaşları”nda PKK’ya kol kanat germiştir, FETÖ ve HDP’ye yapılan 

operasyonlara karşı çıkmıştır. 

Kılıçdaroğlu, PM toplantısından sonra yaptığı açıklamada: 

                                                           
7 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/629227/Kilicdaroglu__Rica_ediyorum_beni_mahkemeye_verin.
html 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/629227/Kilicdaroglu__Rica_ediyorum_beni_mahkemeye_verin.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/629227/Kilicdaroglu__Rica_ediyorum_beni_mahkemeye_verin.html
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ByLock kullanan dört FETÖ’cü bakanın ismini zamanı gelince kamuoyuna açıklayacağını 

söyledi…8  

Zamanı ne zaman gelecek? 

Erdoğan “başkan” seçildikten sonra mı? 

AKP, iktidardan düşünce mi? 

Böyle bir ana muhalefetin iktidarın emrinde olduğu, iktidarın devamını sağlamakla 

görevli olduğu gün gibi ortadadır. 

Y-CHP, PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP ile sürekli söylem ve eylem birliği içerisinde 

bulunarak terör örgütünün meşruiyet kazanmasına zemin hazırlamıştır. 

Bu basiretsiz tutum Belçika Mahkemesini: “PKK silahlı mücadele yürütüyor, 

faaliyetleri terör suçu değil” deme noktasına kadar getirmiştir…9  

Bu örnekleri daha da çoğaltmak mümkündür… 

*** 

Yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, bu delege sistemi ile ele geçirilmiş muhalefet 

martileri CHP ile MHP’yi kurtarmak neredeyse imkansız hale gelmiştir. 

Özellikle de MHP’deki muhalefetin iktidar desteği ile boğulmaya çalışılması, demokratik 

yollardan yönetim değişikliğini iyice çıkmaza sokmuştur. 

CHP’de ise genel merkezin seçtiği delegeler, genel merkez yönetimini belirlediği için 

yönetim değişikliği hayaldir. 

AKP’yi iktidardan düşürebilmek ve parlamenter rejimi kurtarabilmek için geriye bir tek 

seçenek kalıyor: 

O da merkez sağda; ulusalcı, Cumhuriyet’e bağlı, Atatürk ilkelerine saygılı yeni bir 

partinin kurulmasıdır. 

Çünkü; Y-CHP yerinde saymaya devam edeceğine göre, AKP’de birikmiş sağcı-

muhafazakar oyları bir tek yeni bir parti geri alabilir… 

                                                           
8 http://www.aydinlik.com.tr/politika/2016/bylockcu-bakanlari-aciklayacagiz 

9 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37863346 

http://www.aydinlik.com.tr/politika/2016/bylockcu-bakanlari-aciklayacagiz
http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-37863346
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“İKİNCİ CUMHURİYET” GAZETESİ VE TUTUKLAMALAR! 
Biz solcular, zaten azdık. 

Emperyalizmin eline hazırlıksız düştük, parçalandık. 

Bugün kabul ediyoruz; baş düşmanımız solda bölünmeyi başardı… 

O kadar ki, önemli bir bölümümüzü kendine “karagücü” yaptı, silahtan korkanları da 

propagandist… 

Geriye biz, bir avuç saf Cumhuriyetçi kaldık. 

Yazık ki ne yazık! 

Kim ne derse desin, eskiden güvenle omuz omuza yürüdüğümüz pek çok yoldaşımızla 

aynı yolda değiliz artık… 

Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarları hakkında alınan gözaltı ve yakalama 

kararları üzerine başlatılan tartışmalarda, herkes önlüklerdeki taşlar yerlere saçtı. 

İyice ayrıştık yani! 

*** 

Nuray Mert, Aydın Engin ve Hikmet Çetinkaya ve bunlare benzer köşe yazılarını, karşı 

yorum yazmadan paylaşan arkadaşlarımızın, onlarla aynı görüşte olduklarını nihayet 

anladık. 

Av. Akın Atalay’ın operasyonu ile ele geçirilen Cumhuriyet’in, oturmuş çizgisi bir kaç yıl 

içinde hızla değiştirildi… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/11/ikinci-cumhuriyet/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/11/zeybek.jpg
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Cumhuriyet’i tanıyamıyoruz… 

Cumhuriyet, o eski Cumhuriyet değil artık. 

Onun da başına “Yeni” sözcüğünü eklediler… 

Eğip bükmeden “Yeni Cumhuriyet”in yeni çizgisini Cumhuriyet’in yazarı Nuray Mert 

açıkladı. 

Bu cesur kadını, kıvırmadığı için kutluyorum... 

Neyin ne olduğunu kolaylıkla anlamamızı sağladığından, Nuray’a çok teşekkür 

ediyorum. 

Mert, Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Anıtkabir’i ziyaret edenleri kastederek; 

“Cumhuriyetçi azınlık mezardan ıslık çalarak geçti” dedi… 

Bu sözler canımı acıttı. 

“Cumhuriyetçi azınlık” kime dedi, açıklamaya gerek var mı? 

Cumhuriyetçilere… 

Duydunuz mu? 

Bu hanımefendi Cumhuriyetçilere “azınlık” dedi.. 

Peki o neci? 

Onu kendisi söyleyecek elbette. 

Nuray zevzekliğe devam ediyor: 

“İstediğiniz kadar zeybek oynayabilirsiniz, ama o artık bir ölüm dansı” diyor…1  

Kulaklarıma inanamıyorum! 

“Zeybek” Gazi Mustafa Kemal’in sevdiği ve sevindiğinde oynadığı bir Türk oyunudur. 

İzmir’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında her yaş grubundan 

katılan 2123 kişi, onun anısına 15 dakika zeybek oynadı.2   

İzmir Atatürk Lisesi öğrencileri de okulda 29 Ekim balosu düzenlediler.3   

“Balo” da akıllara O’nu getiriyor… 

Yeni Cumhuriyet’in “mert” yazarı Nuray, tamı tamına ne demişti bir daha okuyalım. 

Yukarıya doğru parmağınızla sayın, 8 ve 16. satırları tekrar okuyun… 

                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/623889/Cumhuriyetin_sonunda_olum_dansi.html 

2 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1316687-izmirde-2123-kisilik-zeybek 

3 http://odatv.com/turkiye-bu-29-ekim-kutlamasini-konustu-3010161200.html 

http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/623889/Cumhuriyetin_sonunda_olum_dansi.html
http://www.haberturk.com/gundem/haber/1316687-izmirde-2123-kisilik-zeybek
http://odatv.com/turkiye-bu-29-ekim-kutlamasini-konustu-3010161200.html
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*** 

Cumhuriyet’i Yunus Nadi Abalıoğlu kurmuştu, adını Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk koydu. 

Yunus Nadi, Londra Konferansı’nda milli hükümetin delegeleri arasındaydı. 

Çıkardığı gazetenin adı Yeni Gün‘dü, ışıklar içerisinde uyusun, başyazılarının çoğunu 

“düşman yıkılmalıdır, yıkılacaktır” cümlesiyle bitirirdi… 

Kurtuluşa inancı tamdı… 

Adam gibi adamdı. 

29 Ekim 1923 günü, Cumhuriyetin kurulduğunu bildiren anayasa değişikliğini Anayasa 

Komisyonu Başkanı sıfatıyla Meclis kürsüsünden okuyan kişi oydu. 

Cumhuriyet gazetesi, Mustafa Kemal’in teklifi üzerine, Hakimiyet-i Milliye ve Yeni 

Gün gazetelerinin birleşmesiyle doğmuştu. 

Yani bu Cumhuriyet gazetesi bizimdir… 

Biz Cumhuriyet gazetesini, Cumhuriyet’ten yanadır diye okuyorduk. 

Cumhuriyet gazetesiyle büyüdük… 

Nuray Mert’in cümlelerinde somutlaşan; ikinci cumhuriyetçi liberal çizgiyi, hiç ama 

hiç tanımadık. 

Tanımıyoruz ve tanımayacağız… 

FETÖ’nün fenomeni “Fuat Avni”’nin yarattığı bilgi kirliliğini haberleştiren bir gazeteyi, 

gazeteden saymıyoruz! 

PKK’ye “gerilla” diyen bir anlayışın halka doğru haber taşıyacağına inanmıyoruz. 

TSK’nın Kürtleri öldürdüğü yalanını manşet yapan bu gazete, Cumhuriyet adını 

taşıyamaz artık. 

Bu yüzden Yeni Cumhuriyet’i boykot ettik, almıyoruz. 

*** 

Hiçbir zaman “Cumhuriyet gazetesi suçludur” demedik. 

Suçluluğa, (varsa) bağımsız ve tarafsız mahkemeler karar verecek. 

Biz, sadece Cumhuriyet gazetesinin bizi üzen eylemleri ile tutumunu tartışıyoruz. 

Yukarıda belirttiğimiz eylemlerin, ceza kanununda suç olarak tanımlanan eylemlerle 

örtüştüğünü görüyoruz, fakat suçun oluşması için zorunlu olan “kasıt unsuru”nun var 

olup olmadığı hakkında bir şey demedik, demiyoruz, diyemeyiz… 
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Şöyle de açıklayabilirim bu konuyu: 

Cumhuriyet gazetesinin yönetici ve yazarları “suçsuzdur” demekle, “suçludur” demek, 

aynı derecede ve değerde iki yanlıştır. 

Bu konularda karar vermek bağımsız yargının görev ve yetkisi içerisindedir. 

*** 

Yargı kararlarından biliyoruz: PKK ve FETÖ, her ikisi de, arkalarında CİA’nın 

bulunduğu terör örgütleridir. 

Türk Ceza Kanununa göre, terör örgütlerinin propagandasını yapmak suçtur. 

Terör örgütlerine üye olmak da suçtur. 

Terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak da… 

Cumhuriyet gazetesinin, PKK’nın “hendek savaşları”nda takındığı tutumu utanç 

vericidir. 

Güvenlik kuvvetlerinin “insan hakları ihlali” yaptığını, “orantısız güç” kullandığını ve 

PKK’ya yapılan operasyonların “saray savaşı” olduğunu yazması vicdansızlıktır. 

Bu tutum, milli birliğin oluşmasını geciktirerek, PKK’yı haklı bir zeminde gösterme 

çabasından başka bir şekilde açıklanamaz. 

Cumhuriyet gazetesi, FETÖ’ye, yayın organlarına ve bu örgütün finans kaynaklarına 

karşı yapılan operasyonlarda da aynı koruyucu, iğrenç tutumunu sürdürmüştür. 

Bu işi yaparken “basın özgürlüğü” kavramının arkasına sığınmıştı. 

FETÖ’nün medya organları ile neredeyse bire bir aynı haberleri yapmıştır. 

Cumhuriyet gazetesi, 15 Temmuz darbe girişimini de “tiyatro” gibi göstererek, 

arkasındaki emperyalist güçlerin işgal niyetini de gizlemiştir. 

Dolayısıyla bu ikinci Cumhuriyetçi gazetenin; terör örgütlerinin propagandasını yapmak, 

terör örgütlerini övmek, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapmak, terör örgütlerine 

üye olmak suçlamaları ile karşılaşması sürpriz değildir… 

Çünkü eylemleri sabittir. 

Gazetenin yönetimi ve yazarları, “düşünce açıklaması” mı yapmıştır yoksa suç işleme 

kastı ile mi hareket etmişlerdir? 

Yargı organlarınca verilecek olan bu sorunun yanıtı, sonucu belirleyecektir. 

Suç sabit mi değil mi o zaman anlaşılacaktır! 

*** 
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Cumhuriyet Savcılığı bir soruşturma başlattı. 

Çaresiz soruşturmanın ve kovuşturmanın sonucunu bekleyeceğiz. 

Peki! 

Bu aşamada sanıkları tutuklamak gerekir miydi? 

Burada şeytanın avukatlığını yapayım: 

Soruşturmayı yürüten savcının da FETÖ üyesi olmaktan soruşturuluyor olması, aklımıza 

FETÖ soruşturmalarının sulandırılması için bu tutuklamalar yapıldığını getiriyor… 

En doğru yanıtını ise, halen yurtdışında bulunan ve haklarında yakalama kararı 

çıkartılan Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri; Akın Atalay ile Can Dündar verecektir. 

Yurda dönmezlerse, kaçak duruma düşecekler ve haklarında gözaltı kararı alınan 

arkadaşlarının da kaçma olasılığına kuvvetli şüphe teşkil edeceklerdir. 

Dönerlerse, yargılamanın tutuksuz olarak yapılması esas olduğundan, serbest 

bırakılmaları gerekir. 

Tutuksuz olarak yargılanmalarını savunacağız. 

Aydın ve hukuka saygılı insanların tutumu, her zaman hukukun evrensel ilkelerini 

savunmak olmalıdır. 

Suçlanan kim olursa olsun, adil yargılanmalıdır. 

Ve: 

Kişi suçluluğu mahkemece kanıtlanana kadar masumdur, bu karineden herkes 

yararlanmalıdır…
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 MHP’NİN MEZARCISI 

Tekrar ede ede dilimde tüy bitti: 

MHP kurtarılmadan CHP, CHP kurtarılmadan Türkiye işgalden kurtarılamaz! 

TSK’nın komuta kademesinin yarıya yakınını, Emniyet İstihbaratının neredeyse 

tamamını, yargının hatırı sayılır önemli bir kesimini, MİT’in bir bölümünü ele geçiren ve 

İncirlik üssünde -ABD gözetiminde- terör örgütü PYD ile görüşecek kadar geniş 

imkanlara sahip olan FETÖ’nün, siyasi partilerimize sızmamış olması düşünülebilir mi? 

“Düşünülemez” diyenler bu satırdan sonrasını okumasın. 

“Düşünülebilir” diyenlerle devam edelim: 

MHP Genel Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Semih Yalçın, Bahçeli’yi düzeltmeye çalıştı: 

“Referandumda başkanlığa ‘hayır‘ diyeceğiz” dedi…1  

Referanduma gitmekte ihtiyaç duyulan 330 oyun sağlanması için “evet” diyen MHP, 

referandumda “hayır” diyecekse, baştan tavrını korusun, bu konu da kapansın! 

Anlaşılıyor ki, onun varlığı sayesinde Türk milliyetçiliğini ayaklar altına alan Erdoğan’ı, 

başkanlık yolunu açarak başımızın üstüne çıkarmak görevi Bahçeli’ye verilmiştir… 

Başkanlık sistemlerinde siyaset sahnesinde genellikle iki parti bulunmaktadır… 

Bahçeli Erdoğan’a başkanlık yolunu açarken, kendi partisinin gömüleceği derin mezarı 

da açıyor! 

BASKIN SEÇİM TEHDİDİ ALTINDA 

                                                           
1 http://www.haberler.com/mhp-referandumda-baskanliga-hayir-diyecegiz-8886710-haberi/ 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/10/mhpnin-mezarcisi/
http://www.haberler.com/mhp-referandumda-baskanliga-hayir-diyecegiz-8886710-haberi/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/10/tgb.jpg
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AKP baskın bir seçimle Anayasayı tek başına değiştirebilecek kadar milletvekili 

çıkarabilir mi? 

Milletten korkmayan ama kendi delegesinden korkan Bahçeli, partisini barajın altında 

bırakması halinde, ülkücülerin karşısında kendini nasıl savunacaktır? 

Yine bağırıp çağırabilecek midir? 

Y-CHP’nin desteği sayesinde, 1 Kasım seçimlerinde barajı atlayan HDP, hendek 

savaşlarından sonra, bir baskın seçime parti olarak katılabilir mi? 

MHP ve HDP’nin baraj altında kalması hiç kuşku yok ki, AKP’ye yarar… 

Cumhuriyetin niteliklerinden, başka bir ifade ile kurucu felsefeden giderek uzaklaşan Y-

CHP’ye bu pastadan pay düşmez! 

Baskın seçimin bahanesi “FETÖ’cü milletvekillerini siyasetten temizlemek” olarak 

gösterildiğinde, elde edilecek siyasi rantın,AKP haznesine yazılacağı kesindir… 

Y-CHP’nin “mağduriyet edebiyatı” içinde debelenmesi ve FETÖ’ye kol kanat germesi bu 

sonucu doğuracak gibidir… 

“FETÖ’yü siyasetten temizlemek” gerekçesi erken seçim gerekçesi olarak gösterilemez! 

Zira hukuk devletlerinde; bir örgütü siyasetteki uzantılarından kurtarmanın yolu, o 

örgütü kullanmak değil, adalete teslim etmek olmalıdır… 

İşte AKP bu noktada, yakaladığı fırsatı ganimete çevirmek istemektedir… 

Anlaşılıyor ki, baraj altında kalma korkusu yaşayan Bahçeli, erken seçimi bertaraf 

ederek, Erdoğan’a istediğini vermeyi, böylece kendi koltuğunu kurtarmayı göze alıyor… 

VER KOLTUĞU AL BAŞKANLIĞI 

Erdoğan’a başkanlık hediye edilirken, Türk halkının başına gelecek olanlar hesaba 

katılmıyor bile. 

Sadece rejim değişikliği yapılmayacak! 

Ayrıca ABD’nin Türkiye içindeki yıkıcı kolu, FETÖ de af edilmiş olacak! 

Bu plan salt Bahçeli’nin olamaz. 

Biraz Atlantik ötesi kokuyor gibi… 

AKP içindeki FETÖ’cü milletvekillerinin asıl korkusu milletvekilliklerini kaybetmek 

değil, örgüt üyesi olmaktan cezaevini de boylayacak olmalarıdır. 

Bu tehdit altında Erdoğan’ın başkanlığına “hayır” diyemezler. 

Onlar çantada keklik sayılır… 
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Zaten Başbakan Afyon kampında açıkladı: 

“Hiçbir milletvekilimiz ve bakanımız ne ByLock’ta ne terörün içinde ne de FETÖ’nün 

içinde var” dedi…2  

Aydınlık’ın açıkladığı “125 milletvekili ByLock’cu çıktı” haberi henüz yalanlanmadı ama 

bu sözler ile AKP’deki FETÖ’cü milletvekilleri zaten kurtarıldı…. 

FETÖ’nün 82′si AKP’de, 43‘ü muhalefet partilerinde 125 milletvekili vardır… 

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ise, daha yeni Washington’da NTV’nin canlı yayınında; 

ByLock kullanıcılarının tamamının FETÖ üyesi olduğunu açıkladı… 

82 rakamı doğruysa, Adalet Bakanı, Başbakanı yalanladı! 

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun basına kapalı toplantısında 

ByLock’cu milletvekilleri gündem oldu. 

Komisyon üyesi CHP Milletvekili Aytun Çıray, “Türkiye’deki bürokrasinin bu kadar 

muazzam içine girmiş bir örgütün siyasete girmemiş olmasını düşünmek imkansızdır” 

dedi… 

FETÖ’nün siyasi partilere sızdığına inanmayan yok gibi. 

Var olan bu yalın gerçeği, “yok” göstermekle görevli Bahçeli’nin çırpınışları boşunadır… 

Bakalım; Türk’ün bayrağına bakıp, çırpınacak olan Karadeniz ne diyecek şimdi! 

“Açılım” süresinde HDP’nin “Ver özerkliği, al başkanlığı” önerisi gibi oldu Bahçeli’nin 

pazarlığı… 

“Kurtar koltuğumu, al başkanlığı” anlamına geliyor bu at pazarlığı! 

Hiç değilse ülkücülerin bir kesimi, Bahçeli’nin içerisinde bulunduğu bu ihaneti fark etti 

mi?.. 

FETÖ’YE AF YOLU! 

Görünen o ki, Fetullah Gülen hareketi, bütün partilerin içerisinde örgütlenmiştir. 

TBMM’ndeki partiler; “tencere dibin kara, seninki benden kara” durumundadır şimdi. 

Ve büyük olasılıkla FETÖ’cü milletvekillerini, parti genel başkanları, merkez yoklaması 

ile ve de kendi elleriyle sıralamaya yerleştirdiler… 

Suçları büyük ve affedilecek gibi değildir! 

                                                           
2 http://www.aljazeera.com.tr/haber/yildirim-hicbir-vekilimiz-bakanimiz-bylockta-yok 

http://www.aljazeera.com.tr/haber/yildirim-hicbir-vekilimiz-bakanimiz-bylockta-yok
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Örneğin; Y-CHP Parti Meclisindeki o iki isim, yıllardır Fetullah’ı ve okullarını öven o 

milletvekilleri, Fetullah’ın yurtdışındaki okullarına yapılan geziyi organize eden genel 

başkan yardımcıları hepsi biliniyor… 

Bu gezide hoca efendiyi övenleri kim seçti, kim koruyor onları şimdi, kim değiştirmemek 

için direniyor, o da bellidir. 

Liderler, bu ihanetlerinin hesabını vermemek için, FETÖ’nün siyasi ayağını el birliği 

ile af edebilirler… 

O kadar da olmaz demeyin! 

Oldu bile… 

Bakmayın bu beylerin bugünlerde yaptığı kayıkçı kavgalarına… 

FIRSATI GANİMET BİLİRLER 

Mevcut durumu fırsata bir tek Erdoğan çevirebilir… 

Bu hainler, başkanlığı tıpış tıpış Erdoğan’a verirler… 

Bu muhalefetle Erdoğan götürür malı. 

“Başkanlık gelmezse Türkiye’nin bölünme riski var” diyor Binali…3  

İlk kullanılacak olanlar, Meclis’teki FETÖ’cüler olacak… 

Yangında ilk kurtarılacak çekmeceler gibi. 

Canları tatlı olan bu casus takımının, zindan ile özgürlük arasındaki tercihi bellidir. 

Kim ne derse desin, “Başkanlık” tartışmasını açarak, FETÖ üyelerini, başlatılan yeni 

sürecin en önemli aktörü haline Bahçeli getirmiştir… 

FETÖ’nün ABD’deki Türk Kültür Merkezi Başkanı Recep Özkan, Clinton Vakfı’na 1 

milyon dolar bağışladı. 

FETÖ’nün ABD’dek Niagara Vakfı Başkanı Kemal Öksüz, Demokrat Parti adayına 500 bin 

dolar bağışladı. 

Gariban Türk halkının kurban paralarını, “himmet” adı altında Amerika’ya uçuran 

FETÖ’ye af yolunu açan Devlet Bahçelidir! 

Dersimli ile Bahçeli önümüzdeki referandum’da “hayır” diyeceklermiş! 

Erdoğan’ın karşısında ne de başarılı olurlar! 

Gümdürmeyin insanı… 

ASKERLER YİNE TEHDİT ALTINDA 

                                                           
3 http://odatv.com/baskanlik-gelmezse-turkiyenin-bolunme-riski-var-3010161200.html 

http://odatv.com/baskanlik-gelmezse-turkiyenin-bolunme-riski-var-3010161200.html
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Tehdit altında olan diğer kesim ise askerlerdir: 

Başbakan, kumpas mağdurlarının Yargıtay’da aklanmalarına rağmen, Ergenekon ve 

Balyoz davaları için “Sapına kadar gerçekti, ama FETÖ’cüler sulandırdı” dedi…4  

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Balyoz davasında 7 sanık hakkındaki beraat kararının 

bozulmasını istedi…5  

Demek ki, “Kumpas”, değişik versiyonları ile yeniden gündeme gelebilir!.. 

Bu da Atlantik ötesinin bir başarısı, marifetidir… 

Silah arkadaşlığının istismar edilmesi sonucu, hain bir darbe ile karşı karşıya kalmış 

TSK, “iç siyaset” gibi sunulan bu tartışmalara kolay kolay dahil olamayacak! 

Erdoğan, bu fırsatı da “Başkanlık” yolunda değerlendirmesini bilir… 

GELİN EVİN TAPUSUNU HIRSIZA VERELİM 

Cumhurbaşkanı parlamenter sistemi tanımıyor, fiilen “Başkanlık Sistemi”ne geçti. 

Putin ile görüşmesinde; “Sonunda bu az önce imzalanan anlaşmalar, imzalanacak hale 

geldi ve burada nokta Başkanlar huzurunda konulmuş oldu” dedi…6  

Kim ne derse desin, Erdoğan’ın işlediği bu anayasa suçunu, Bahçesi suç olmaktan 

çıkartmak için “Başkanlık” tartışmasını başlatmıştır. 

Çarpıcı ve açıklayıcı bir örnekle açıklıyorum: 

Diyelim ki, aile üyeleri hırsızı suçüstü yapıp yakaladılar. 

Hırsız ile farklı ilişkiler içerisinde olan aile üyelerinden biri, onu kurtarmak ve yaptığını 

suç olmaktan çıkartmak için habire öneriler ortaya atıyor. 

İlk aklına gelen, evin tapusunu hırsıza vermek oldu. 

Çünkü hırsız güçlü, üstelik de köylerinin muhtarlığını yapıyordu… 

O üye, diğerlerine: Şimdilik hırsıza bir şey yapamayacağımız bellidir, bari bir defaya 

mahsus olmak üzere, hırsızlığı suç olmaktan çıkartalım diye diretiyor… 

Kimse kendi evini çalamayacağına göre, böylece fiili durumu hukuka uydurmuş oluruz… 

Hırsız da kurtulmuş olur, ne çare!.. 

Bahçeli’nin önerdiği referandum aynı bu mantıkla kurgulanmıştır… 

                                                           
4 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ergenekon-ve-balyoz-sapina-kadar-gercekti-fetoculer-sulandirdi-

diyen-basbakan-a-kumpas-der-den-yanit-h125952.html 

5 http://www.bik.gov.tr/yargitaydan-cetin-dogan-ve-engin-alan-icin-flas-karar/ 

6 http://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan–putin-gorusmesi-sonrasi-dev-anlasma-imzalandi-

haber-1148338/ 

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ergenekon-ve-balyoz-sapina-kadar-gercekti-fetoculer-sulandirdi-diyen-basbakan-a-kumpas-der-den-yanit-h125952.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ergenekon-ve-balyoz-sapina-kadar-gercekti-fetoculer-sulandirdi-diyen-basbakan-a-kumpas-der-den-yanit-h125952.html
http://www.bik.gov.tr/yargitaydan-cetin-dogan-ve-engin-alan-icin-flas-karar/
http://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan--putin-gorusmesi-sonrasi-dev-anlasma-imzalandi-haber-1148338/
http://www.star.com.tr/politika/cumhurbaskani-erdogan--putin-gorusmesi-sonrasi-dev-anlasma-imzalandi-haber-1148338/
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CUMHURİYETİN YÜZAKI TGB’DİR 

Lafı eğip bükmeyelim: 

Cumhuriyeti kurtarmanın tek yolu kalmıştır: 

Eş zamanlı olarak MHP ile CHP’yi işgalden kurtaracağız… 

Başka yol yok! 

Herkes partisine sahip çıkacak, parti üyeleri emireri veya uşak gibi davranmayacak. 

Gerisi kolaydır; Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Bursa Nutkun’dan ödevlerini çıkartan 

Türk gençliği, Cumhuriyete ilelebet sahip çıkacak bilinçtedir… 

Nitekim, 29 Ekim 2016 günü Cumhuriyetin nitelikleri ve ideolojimizin üst başlıkları ve 

CHP’nin bayrağındaki 6 Ok’u, TGB üyeleri okurken, en küçük bir tereddüt 

göstermemiştir… 

Umut gençliktedir… 
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 “BAŞKA SORUM YOK, SANIK SİZİN” 

Fırat Kalkanı Operasyonundan sonra Dicle Kalkanı Operasyonu başladı… 

Türk savaş uçakları, Suriye’de PYD’yi vurdu…1  

ABD panik halinde, Milli Savunma Bakanlarını Türkiye’ye gönderdiler. 

Tehditleri sökmeyince, Türkiye’yi yeniden avuçlarının içerisine alabilmek için farklı 

yollar deniyorlar… 

PKK ile mücadelemizi “destekliyorlar” ama PKK’nın kolu PYD konusunda farklı 

düşünüyorlar… 

Güya hemfikir olduğumuz konu İŞİD. 

Duy da inanma. 

ABD’nin hedefi bölge ülkelerini bölüp küçültmek, sonra da Akdeniz’e Kürt koridorunu 

uzatmak… 

TBMM’nin bomlalarla tahrip edilen bölümünü gezdiler, Fetullah’ın iadesi için bu kadarı 

yeterli değil dediler… 

Anlaşılıyor ki, emperyalizmin başı, mazlum halkların katili ABD ile savaşımız devam 

edecek. 

TSK’ya güveniyoruz ve hep arkasında olacağız… 

Askeri konular herkesin fikir yürüteceği kadar basit değildir. 

                                                           
1 http://www.aljazeera.com.tr/haber/turkiye-mumbucta-pydyi-vurdu 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/10/baska-sorum-yok-sanik-sizin/
http://www.aljazeera.com.tr/haber/turkiye-mumbucta-pydyi-vurdu
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/10/kobra.jpg
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Güvendiğimiz komutanların yorumları ile yetinebiliriz… 

Bu nedenle bu hafta; siyaseti, savaşı ve ihanetleri konuşmayacağız. 

Biraz eğlenelim… 

  

HZ MUHAMMED FETÖ ÜYESİ! 

  

Aydınlık’tan Sebahattin Önkibar yazdı: 

Fetullah Gülen “her akşam Hz Muhammed’i farklı bir cezaevine imam 

olarak gönderip hücrelerdeki haşhaşilerle beraber namaz kılıyorlar.” 

Fetullah Gülen Hoca Efendi, peygamberimize mesai yazabildiğine göre, bu demektir ki, 

Hz Muhammed Fetullah’ın emrindedir ve örgüt üyesi olarak görevini yapmaya devam 

ediyor! 

Bu kudretli adam, ister misiniz bundan böyle, Hz Muhammed’e gönderildiği cezaevinde 

namaz kıldırdıktan sonra, ön saftan bir FETÖ üyesini de dışarı çıkartma görevi versin! 

Kim ne derse desin, bu adamların ceza ve fiil ehliyeti yoktur. 

Cezaevinde tutulmaları insan hakları ihlali sayılır! 

İstisnasız tümünün tedaviye ihtiyacı var, büyük bir tımarhaneye kapatılmaları 

gerekiyor… 

  

RASIM OZAN DEDEN KİM? 

  

Rasız Ozan Kütahyalı: 

“Kemalizm bilerek ya da bilmeyerek Türk Milletine kültürel bir soykırım yapmıştır. Biz 

Türkler bu zihniyet yüzünden dedelerimizin ve ninelerimizin mezar taşlarını 

okuyamayan bir Millet haline geldik” dedi… 

Bu tür sözleri daha önceden de duydum. Demek ki bir merkezden pompalanıyorlar. 

Anlaşılan Kütahyalı’nın dede ismini mezar taşından başka yerden öğrenme imkanı yok! 

Mezar taşına ne yazar? 

Doğum-ölüm tarihleri, belki bir de Fatiha okunması isteği… 

Rasım Efendi! 

Sen bilemeyebilirsin ama, baban babasının kim olduğunu çok iyi bilir!.. 
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Ayrıca aile nüfus tablosunda bu bilgelerin tümü yazılıdır. 

Böyle boktan bir gerekçeden hareketle, Atatürk’ü “kültürel soykırım” yapmakla 

suçlamak, Kemalizme sövmek pek yakıştı sana ama karşılığını da alacağından şüphen 

olmasın… 

  

FETÖ’NÜN KORUYUCU MELEĞİ BAHÇELİ’DİR! 

 FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nun CHP’li üyesi Aytun Çıray, AKP içinde 4 

bakanın ByLock kullandığını kesin olarak bildiklerini, 58 AKP milletvekilinin de aynı 

programı kullandığının belirlendiğini söyledi.2  

Bahçeli, “Başkanlık” konusunu gündeme taşıyınca, Erdoğan’ın FETÖ üyesi AKP’li 

milletvekillerinin oylarına ihtiyaç duyacağını ve FETÖ’nün siyasi ayağını buzdolabına 

kaldıracağından emindi. 

Başbakan Akbulut ise hazırlığını haftalar önceden yaptı: 

“Buradan meydan okuyorum. AK Parti içinde bakan ve milletvekili düzeyinde 

mesinlikle FETÖ’cü yoktur. Emin olabilirsiniz” dedi…3  

Bahçeli’nin durup dururken “Başkanlık” işini gündeme taşıması, FETÖ’nün siyasi 

ayağının soruşturulmasını önledi!.. 

Bu emir, Atlantik ötesinden gelmiş olabilir mi? 

İhtimal dahilindedir… 

FETÖ’cüler, muhalefet partilerinden de seçilmiş olabilirler ki, bunlardan biri eski 

İstanbul Milletvekili Faik Tünay’dır.4   

Ama FETÖ’nün en önemli adamlarını asıl iktidar partisinin içerisinde aramak gerekir. 

Bahçeli’nin “Başkanlık” girişimi ile bu konu kesin olarak kapatılacak gibidir. 

Zira bazı FETÖ üyeleri için af konuşulmaya başlandı bile… 

  

MİLLETTEN KORKMAYAN LİDER! 

 Siyasi rakiplerini birer birer disipline verip, ihraç ettirme yolunu seçen Bahçeli, 

“Başkanlık” konusunda “Halka güvenmek lazım” ve “Biz Millete gitmekten korkmayız” 

demiş…5  

                                                           
2 http://www.hurriyet.com.tr/4-bakan-58-vekil-bylockcu-40250604 

3 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201610141025290855-binali-yildirim-ak-parti-feto/ 

4 http://odatv.com/adi-cemaatle-anilan-eski-chpli-faik-tunay-odatvye-konustu-0508161200.html 

http://www.hurriyet.com.tr/4-bakan-58-vekil-bylockcu-40250604
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201610141025290855-binali-yildirim-ak-parti-feto/
http://odatv.com/adi-cemaatle-anilan-eski-chpli-faik-tunay-odatvye-konustu-0508161200.html


67 
 

Olağanüstü kurultayı engellemek için yapmadığı rezillik kalmayan Devlet Bey, anlaşılan 

MHP’nin kurultay delegelerini Milletten saymıyor! 

Çünkü bir tek onlara gitmekten korkuyor!.. 

  

AKILSIZLIK MI İHANET Mİ?.. 

 Şemdinli’de emniyete ait “kobra” zırhlı aracının üzerinde bulunan makineli tüfek, şehir 

içinde rastgele ateş etmeye başlayıp, 4 kişinin ölümüne neden olmuş. 

Türkiye Bilgisayar Mühendisleri ve Programcıları Derneği Başkanı Yılmaz Sönmez, 

“kobra”ların üzerindeki makineli tüfeklere uzaktan müdahale edilebileceğini söyledi.6   

Yazılım ve donanımı İsrail’e ait olan bu sistemin milli yazılımlarını gerçekleştirdiklerini 

söyleyen Sönmez, FETÖ’nün emniyette etkili olduğu yıllarda projenin ihalesiz İsrail’e 

verildiğini vurguladı… 

Asker-polis bizim, tetiğin üzerindeki parmak İsrail’in… 

Bakın bizim akılsızları hangi yalanla kandırmışlar: 

İsrailli yetkililer bizimkilere, “Bu makineli tüfekler vuracağı hedefi kendi algılıyor” 

demiş… 

İsrail’in demirden yapılmış tüfeğinin aklı bizimkilerden daha fazla!.. 

  

KENDİ FİKRİNİ SAVUNMAK BAŞKASINA DESTEK Mİ? 

 Erdoğan’ın dış politikada Vatan Partisi’nin eskiden beri savunduğu çizgiye gelmesinden 

sonra, ABD cephesinde görev yapan kiralık solcular, Vatan Partisi’nin 

AKP’ye destek olduğu yalanını yaymaya başladılar. 

Kulağını Atlantik’e doğru çevirip uyuyanlara bazı sorular: 

AKP, Vatan Partisi’nin görüşlerini benimseyince, Vatan Partisi ne yapmalıydı? 

AKP ile aynı cephede görünmemek için görüşlerinden mi vazgeçmesi gerekir? 

Fikir tartışmalarında, farklı fikirleri savunanı ikna ederek, kendi fikrini benimseten 

başarılı değil midir? 

Karşı tarafı ikna eden önemli bir iş yapmış sayılmıyor mu? 

Fikrinizi birine kabul ettirdiğinizde, yeni bir fikir mi savunmaya başlarsınız? 

                                                                                                                                                                                     
5 http://eborsahaber.com/gundem/bahceli-biz-millete-gitmekten-korkmayiz/ 

6 http://www.aydinlik.com.tr/o-silaha-disaridan-mudahale-mumkun-1 

http://eborsahaber.com/gundem/bahceli-biz-millete-gitmekten-korkmayiz/
http://www.aydinlik.com.tr/o-silaha-disaridan-mudahale-mumkun-1
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Fikrinize geleni aşağılayıp dışlar mısınız? 

Fikrinizin taraftar bulması, doğru yolda olduğunuzun kanıtı değil mi? 

Vatan Partisi söz konusu olunca bu genel doğruları tersine çevirmek siyasi ahlaka uyar 

mı? 

“Başka sorum yok, sanık sizin”… 
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CHP NEDEN YERİNDE SAYIYOR?.. 
CHP’nin Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl açıkladı: 

1 Kasım seçimlerinde 3 bin 896 parti üyesinin sandığından CHP’ye oy çıkmadı.1  

CHP ilçe yönetimlerinin sandıklarda görev verdiği partililer başka partilerin adamları 

mı? 

Hiç sanmıyorum. 

CHP’liler kendi partilerine oy vermiyorsa bunun nedenleri vardır. 

Gazeteler yazdı: 

Burdur’un Karamanlı İlçesi CHP Gençlik Kolları Başkanı Nuri Erdem, FETÖ üyesi olmak 

suçundan tutuklandı.2   

FETÖ üyesi olan Parti Meclisi üyelerini daha önce yazmıştık. 

Demek ki, Fetullahçılar Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP örgütlerinin başına kolaylıkla 

geçebiliyorlar… 

Biraz gerilere doğru gidelim. 

7 Haziran seçimleri öncesinde; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu TBMM’ndeki 

makamında ziyaret eden Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye Raportörü Kati Piri’nin, 

“HDP’nin Adana ve Mersin binalarına yapılan bombalı saldırılar nedeniyle 

                                                           
1 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/chpde-sandik-temizligi-1437622/  

2 http://www.turnusol.biz/public/haber.aspx?id=27390&pid=19 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/10/chp-neden-yerinde-sayiyor/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/chpde-sandik-temizligi-1437622/
http://www.turnusol.biz/public/haber.aspx?id=27390&pid=19
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/10/ittifak.jpg
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endişeliyiz. HDP barajı geçemezse, şiddet olayları yaşanacak diye korkuyoruz” şeklinde 

ifade ettiği endişesi giderildi: 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “HDP barajı geçecektir” dedi…3  

CHP Genel Sekreteri Gürsel Tekin, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın “CHP 

barajı aşmamızı istiyor mu?” sorusuna: “HDP’nin barajı aşmasını arzu ederiz” diye 

yanıt verdi…4  

“Çözüm süreci” de denen “Kürt açılımı”nı destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi 

Hanım, Cumhuriyet gazetesine ropörtaj verdi: 

“Bir Kandil ve HDP gerçeği var. Seçimden sonra HDP’nin barajı aşıp aşmamaması ile 

şekillenecek süreç. İki ay önce aşamazlar, neden böyle bir karar aldılar diye 

düşündüm. Şimdi bence aşacaklar. Esas süreç ondan sonra başlayacaktır” dedi…5  

HDP’nin barajı aşması ile “Süreç” onun da baş derdi! 

CHP’nin kapalı grup toplantsında Genel Başkan Yardımcısı Murat Özçelik’in, “Ben ve 

çevremdekiler HDP’ye oy verdik” dediğini unutmadık…6  

Bu listeyi örgütün alt kademelerine doğru uzatmak mümkündür. 

Seçim sonuçlarının açıklanmaya başladığı gece, CHP Genel Merkezi önünde toplanan 

partililer, HDP’ye oy verdiklerini basın mensuplarına söylemekten çekinmediler. 

Sonuçlara sevindiklerini de gizlemediler…7  

CHP’nin Doğa Hakları ve Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Şafak 

Pavey, VİP salonunda karşılaştığı Selahattin Demirtaş’a: “Kutluyorum, birlikte iyi 

salladık diye düşünüyorum” diyerek bu işbirliğini açıkca itiraf etti…8  

CHP’den milletvekili seçilmiş, İnal Batu gibi önemli isimlerin mensup olduğu aileler bile, 

HDP’ye oy verdiler…9  

CHP İzmir İl Başkanı Bedri Sertel, seçmene “CHP’li olduğu halde, sırf HDP Meclis’e girsin, 

AK Parti iktidar olmasın diye oyunu veren İzmirli seçmenler… Acaba yine HDP’ye mi 

oy verecekler?” diye sorarak, bu ahmakça tutumun altını bir kez daha çizmiştir…10  

                                                           
3 http://www.haberturk.com/gundem/haber/1084055-kilicdaroglu-hdp-baraji-gececektir   

4 http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/tekin-hdpnin-baraji-asmasini-isteriz 

5 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/selvi-kilicdaroglu-konustu-h54962.html 

6 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/06/26/chpli-vekil-ayaga-kalkarak-ben-hdpye-verdim 

7 http://www.ulke.com.tr/video-galeri/16749-chpliler-resmen-acikladihdpye-oy-verdik  

8 http://www.hurriyet.com.tr/selahattin-demirtas-ve-safak-pavey-arasinda-dikkat-ceken-diyalog-29238498 

9 http://www.haber7.com/guncel/haber/1426081-pelin-batu-ailecek-hdpye-oy-verdik 

10 http://www.ensonhaber.com/hdpye-oy-veren-izmirli-chpliler-pisman-oldu-2015-09-09.html 

http://www.haberturk.com/gundem/haber/1084055-kilicdaroglu-hdp-baraji-gececektir
http://www.aljazeera.com.tr/al-jazeera-ozel/tekin-hdpnin-baraji-asmasini-isteriz
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/selvi-kilicdaroglu-konustu-h54962.html
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/06/26/chpli-vekil-ayaga-kalkarak-ben-hdpye-verdim
http://www.ulke.com.tr/video-galeri/16749-chpliler-resmen-acikladihdpye-oy-verdik
http://www.hurriyet.com.tr/selahattin-demirtas-ve-safak-pavey-arasinda-dikkat-ceken-diyalog-29238498
http://www.haber7.com/guncel/haber/1426081-pelin-batu-ailecek-hdpye-oy-verdik
http://www.ensonhaber.com/hdpye-oy-veren-izmirli-chpliler-pisman-oldu-2015-09-09.html
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Kılıçdaroğlu, CHP’nin iktidara gelme iddiası bulunmadığını söz ve davranışlarıyla 

defalarca dile getirmiş ve seçmenin kafasına iyice yerleştirmiştir! 

Bu durum karşısında bazı CHP’lilerin, CHP’ye oy vermemesi beklenmeyen bir şey 

değildir… 

Daha fazla PKK’lıyı CHP listelerinden aday gösterme olanağını bulamayan Dersimli 

Kemal ve Sorosçu ekibi, CHP’nin oylarını PKK’nın Meclis’teki uzantısı olan HDP’ye 

yönlendirmiştir. 

Çıplak gerçek şudur: 

Kaset operasyonu sonunda CHP’yi ele geçiren Dersimli Kemal, Atatürk’ün partisini 

PKK’nın hizmetine sunmuştur… 

4 bine yakın sandık görevlisinin CHP’ye oy vermemesine bu yüzden hiç şaşırmamak 

gerekir. 

Y-CHP’nin Meclis’teki sandalye sayılı 50 fazla veya eksik olması neyi değiştirecek ki! 

HDP ile eylem birliği yapmakta sakınca görmeyenY-CHP, tek başına iktidara gelme 

iddiası olmadığına halkı inandırmıştır! 

Gazeteler yazdı: 

CHP Gençlik Kolları, Birleşik Haziran Hareketi (BHH)11  üyeleri ile birlikte, aralarında 

PKK propagandası yapan IMC TV‘nin de bulunduğu FETÖ’nün TV ve radyolarının 

kapatılmasını protesto ettiler!..12   

Y-CHP’nin değişmez/değiştirilemez Genel Başkan Yardımcısı, CİA’nın yan kuruluşu 

Stratfor’un 705 numaralı haber elemanı Sezgin Tanrıkulu, soru önergesi vererek İMC 

TV’nin neden kapatıldığını sordu…13  

Dersimli Kemal, FETÖ’nün kanallarının kapatılmasına hala itiraz ediyor.14   

Hazret, Türk Ceza Kanununda suç kabul edilen terör örgütü propagandasını “basın 

özgürlüğü” sanıyor! 

Gazeteler yazdı: 

                                                           
11 https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Haziran_Hareketi   

12 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/612823/Medyaya_yonelik_baski_ve_kapatmalar_canli_yayinla_
protesto_edildi.html 

13 https://www.chp.org.tr/Haberler/4/tanrikulu-imc-tvnin-kapatilma-sebebi-nedir-13794.aspx 

14 http://www.aksam.com.tr/guncel/kilicdaroglundan-skandal-samanyolu-tv-aciklamasi/haber-550515 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Birle%C5%9Fik_Haziran_Hareketi
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/612823/Medyaya_yonelik_baski_ve_kapatmalar_canli_yayinla_protesto_edildi.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/612823/Medyaya_yonelik_baski_ve_kapatmalar_canli_yayinla_protesto_edildi.html
https://www.chp.org.tr/Haberler/4/tanrikulu-imc-tvnin-kapatilma-sebebi-nedir-13794.aspx
http://www.aksam.com.tr/guncel/kilicdaroglundan-skandal-samanyolu-tv-aciklamasi/haber-550515
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CHP Gençlik Kolları üyeleri “Kobani”ye15  geçerek, Suruç’ta 20 Temmuz günü 

gerçekleştirilen intihar saldırısında yaşamını yitiren 32 gencin iletmek istediği 

yardımları bölgeye ulaştırdı.16  

“Kobani”, terör örgütü PKK’nın Suriye Kolu olan PYD’nin askeri gücü YPG tarafından ele 

geçirildikten sonra, kanton merkezi ilan edilmiştir. 

Türkiye’yi bölme planının bir basamağı olan bu yapıyı tanımak ve yardım 

etmek CHP’nin üzerine vazife midir? 

24 Temmuz 2015′te PKK’ya karşı başlatılan operasyonları “savaş” olarak değerlendiren 

KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin düzenlediği mitingte CHP Gençlik Kolları da katıldı… 

Dikkat! 

Koca CHP meslek örgütlerinin düzenlediği mitinge katılıyor… 

Gar katliamında ölenlerin 11′i, Malatya CHP Gençlik Kolları üyesi çıktı…17  

Sonraki gün katliamın yaşandığı alanda, anma yapmak isteyen HDP milletvekilleri 

arasında Y-CHP milletvekilleri de vardı.18  

Gazeteler yazdı: 

Kandil tarafından atandıkları sabit olan çoğu Güneydoğu’da bulunan 26 PKK’lı belediye 

başkanı, İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden alındı…19  

Kılıçdaroğlu, görevden alınan PKK’lı belediye başkanlarının yerine, kayyum atanmasına 

“facia” olarak değerlendirdi…20  

Belediyeler PKK’lıların elinde kalsın istedi! 

Y-CHP, Kılıçdaroğlu ile başlayan yeni dönemde PKK/HDP‘nin kuyruğu gibi hareket 

ediyor… 

Şimdi baskın seçim bekleniyor ya, ilahlara kurban vererek durumu idare edeceklerini 

sanıyorlar. 

Y-CHP’nin önümüzdeki seçimlere ilişkin en büyük hazırlığı bu olacak! 

Karar verdiler: 

                                                           
15 https://tr.wikipedia.org/wiki/Kobani 

16 http://www.milliyet.com.tr/chp-li-genclerden-kobani-ye-yardim/siyaset/detay/2096352/default.htm 

17 http://t24.com.tr/haber/ankaradaki-saldirida-chp-genclik-kollarindan-11-kisi-de-yasamini-yitirdi,312537 

18 http://www.mynet.com/haber/guncel/katiamin-yasandigi-alanda-anma-yapmak-isteyenlere-gazli-

mudahale-2132425-1 

19 http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/14/icisleri-bakani-ala-26-belediye-baskani-gorevden-

uzaklastirildi 

20 http://www.haber7.com/siyaset/haber/2108522-kilicdaroglu-belediyeye-kayyum-facia 

https://tr.wikipedia.org/wiki/Kobani
http://www.milliyet.com.tr/chp-li-genclerden-kobani-ye-yardim/siyaset/detay/2096352/default.htm
http://t24.com.tr/haber/ankaradaki-saldirida-chp-genclik-kollarindan-11-kisi-de-yasamini-yitirdi,312537
http://www.mynet.com/haber/guncel/katiamin-yasandigi-alanda-anma-yapmak-isteyenlere-gazli-mudahale-2132425-1
http://www.mynet.com/haber/guncel/katiamin-yasandigi-alanda-anma-yapmak-isteyenlere-gazli-mudahale-2132425-1
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/14/icisleri-bakani-ala-26-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi
http://www.sabah.com.tr/gundem/2016/07/14/icisleri-bakani-ala-26-belediye-baskani-gorevden-uzaklastirildi
http://www.haber7.com/siyaset/haber/2108522-kilicdaroglu-belediyeye-kayyum-facia
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CHP’ye oy vermeyen sandık görevlilerini partiden atacaklar! 

Üyelerini HDP’ye oy vermeye yönlendiren CHP Genel Merkezi değil miydi? 

CHP’lileri PKK/HDP’nin peşine takıp, terör örgütünün hizmetine sokan sandık 

görevlileri midir? 

Belli ki, Y-CHP yönetimi suçlarını yükleyecek günah keçisi arıyor! 

Yoksa hangi yüzle halktan oy isteyecekler… 
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HAVUCUN PEŞİNDEN GİDENLER… 
İktidara geldiği 2003 yılından bu yana her 24 Temmuz’da Lozan Antlaşmasını, “Türkiye 

Cumhuriyeti’nin tapusudur” diyerek öven Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

2016 yılında; bu sözlerinin tam tersi anlamına gelen: 

“1920′de Sevr’i gösterdiler, 1923′de bizi Lozan’a ikna ettilenr. Ege’de bağırsan 

duyulacak adaları biz Lozan’da Yunan’a verdik. Zafer mi bu?” sözleri ile dışarıya mesaj 

verdiği ortaya çıktı. 

Türkiye’nin Beşika’daki askeri varlığını “illegal” ilan eden ABD’nin, İrak devletini tahrik 

ederek bir oldu bitti yaratmak peşinde olduğu anlaşılıyor. 

Nitekim, İrak hükümeti de ABD ile aynı doğrultuda açıklama yaparak, askeri 

varlığımızdan rahatsızlığını dile getirdi. 

İrak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmet Cemal: 

“Erdoğan’ın Musul ile ilgili sözleri İrak’ın iç işlerine açık müdahale. İrak’ın iç 

işlerinden ve Musul’dan elinizi çekin”1  dedi… 

Kim ne derse des in, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun İrak devletini yok sayarak, “Musul 

halkı ve yerel kuvvetler” ifadelerini kullanması ve Erdoğan’ın “Musul 

                                                           
1 http://www.diken.com.tr/irak-erdogana-musuldan-elini-cek-dedi-turkiye-isgalci-ilan-edilecek/ 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/10/havucun-pesinden-gidenler/
http://www.diken.com.tr/irak-erdogana-musuldan-elini-cek-dedi-turkiye-isgalci-ilan-edilecek/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/10/havuc_sopa_2.jpg
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Musullularındır” şeklindeki sözleri, Türkiye’nin Musul seferine yelken açma hazırlığı 

içerisinde olduğunu gösteriyor… 

ABD’nin yedeğinde, Türkiye’nin böyle bir maceraya kalkışması, kendi oyunu ile tuş 

olması sonucunu getirecektir… 

“Avrasya birliği” ile aynı cephede ABD/AB’ye karşı savaş halinde iken, ABD’nin 

uzattığı havuca kanarak, tam tersi cephede yer almak, birlikte hareket ettiğimiz 

devletlerin bize olan güvenini sarsacağı gibi, Libya savaşı sonunda düştüğümüzden daha 

beter olmamıza sebebiyet verecek… 

Şubat 2011′de, ABD ve müttefikleri Libya’ya saldırmaya karar verdiklerinde; Başbakan 

Tayyip Erdoğan, Almanya’daki CeBİT Kongre Merkezi’nde “Böyle saçmalık olur mu, ne 

işi var NATO’nun Libya’da!”2  diyerek, aslında çok doğru bir tespitte bulunmuştu… 

22 Mart 2011′de yaptığ açıklamada ise, “NATO, Libya’nın Libyalılara ait olduğunun 

tespit ve tescili için oraya girmelidir”3  demişti… 

Devlet hafızasını elinin altında bulundurmasına rağmen, kafasının değişmediğini, 

kurduğu cümleler belli ediyor… 

Erdoğan, doğru görüşünden bir anda çark etmiş ve Türk Silahlı Kuvvetlerini Libya’ya 

göndermişti. 

Ne yazık ki, bu haksız savaşa, ana muhalefeti temsilen Kılıçdaroğlu’nun Yeni CHP’sinin 

de destek vermişti.4   

Erdoğan, şimdi de “Musul Musullularındır”5  diyor… 

Neredeyse ifade aynı! 

O kadar olsa iyi: 

“Musul’un DAEŞ’ten kurtarılmasından sonra da burada sadece Sünni Araplar, 

Türkmenler ve Sünni Kürtler kalmalıdır” diyerek “mezhep” vurgusu da yapıyor… 

Hükümete yakın gazeler, Kürtlerle federasyon kurarak, “Türkiye’nin büyümesi”nden 

söz ediyorlar: 

                                                           
2 https://www.youtube.com/watch?v=WjlpFHqLEx0 

3 https://www.akparti.org.tr/site/haberler/nato-libyanin-libyalilara-ait-oldugunu-tespit-ve-tescil-icin-oraya-

girmelid/7136#1 

4 http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/03/24/libya.tezkeresi.tbmmde.kabul.edildi/610951.0/index.html 

5 https://tr.sputniknews.com/turkiye/20161003/1025102315/erdogan-musul.html  

“Musul Musulluların, Telafer Telaferlilerindir. Hiç kimsenin buralara gelip girmeye hakkı yok. Musul’un DAEŞ’ten 
kurtarılmasından sonra da burada sadece Sünni Araplar, Türkmenler ve Sünni Kürtler kalmalıdır” 
 

https://www.youtube.com/watch?v=WjlpFHqLEx0
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/nato-libyanin-libyalilara-ait-oldugunu-tespit-ve-tescil-icin-oraya-girmelid/7136#1
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/nato-libyanin-libyalilara-ait-oldugunu-tespit-ve-tescil-icin-oraya-girmelid/7136#1
http://www.cnnturk.com/2011/turkiye/03/24/libya.tezkeresi.tbmmde.kabul.edildi/610951.0/index.html
https://tr.sputniknews.com/turkiye/20161003/1025102315/erdogan-musul.html
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“Misak-ı Milli’ye dönülmeli” diyenlerin yanında, “Musul’a Irak değiliz” manşetleri 

atılıyor… 

Görüşüne bakılırsa; Erdoğan, ABD’nin uzattığı havucu yemek üzere yola çıktı çıkacak 

gibi! 

ABD, havuç politikası ile karşısındaki güçlü bölgesel ittifakı parçalamak istiyor. 

Bunun içinde en önemli ülke gördüğü Türkiye’ye Musul’u uzattı. 

Türkiye, oyuna gelir de ABD ile birlikte hareket ederse, birlikte hareket ettiği bölgesel 

ittifaktan kopacak. 

ABD’nin karşısında dikilmiş güçler zayıflayacak. 

Hatta Türkiye’nin ABD ile hareket etmesi, ABD’nin bölgedeki gücünü biraz daha 

artıracaktır… 

Emperyalistler uçak kirizi ile başaramadıklarını, Musul’u uzatarak elde edecekler… 

Bu durum gerçekleşirse, PKK/PYD ile savaşı sürdüremeyeceğiz! 

Bir anlamda kendi elerimizle PKK’ya yeni alanlar açmış olacağız. 

Tıpkı Kuzey İrak Bölgesel Kürt Yönetimi adı verilen “Barzanistan”ın kurulmasında 

yaptığımız gibi… 

Oyuna gelirsek, “İkinci İsrail” denen “Kürdistan”ı kurulmasına en önemli katkıyı biz 

sunacağız… 

Başımızın belasını kendimiz yaratıyoruz!.. 

*** 

Hiç şüphe yok ki, Ortadoğu’da savaşan büyük devletlerdir. 

Biraz da onlara bakalım, ne hazırlıklar yapıyorlar: 

Kurban Bayramı süresince, Suriye’de çatışmaların durması konusunda ABD ile 

Rusya’nın Cenevre’de 12 Eylül günü anlaşmaya6  vardıklarını biliyoruz. 

ABD öncülüğündeki koalisyon, Deyr ez-Zor‘da Suriye ordusuna saldırarak onlarca 

askeri öldürdü.7   

Ateşkesi bozdu! 

                                                           
6 http://www.sabah.com.tr/dunya/2016/09/13/abd-ile-rusya-arasinda-varilan-ateskes-anlasmasi-yururluge-

girdi-1473725726 

7 http://parstoday.com/tr/news/middle_east-i38815-

amerika%E2%80%99n%C4%B1n_g%C3%BCvenilmezli%C4%9Finin_%C4%B0spat%C4%B1_say%C4%B1lan_suriye
’de_ate%C5%9Fkesin_yenilgisi 

http://www.sabah.com.tr/dunya/2016/09/13/abd-ile-rusya-arasinda-varilan-ateskes-anlasmasi-yururluge-girdi-1473725726
http://www.sabah.com.tr/dunya/2016/09/13/abd-ile-rusya-arasinda-varilan-ateskes-anlasmasi-yururluge-girdi-1473725726
http://parstoday.com/tr/news/middle_east-i38815-amerika%E2%80%99n%C4%B1n_g%C3%BCvenilmezli%C4%9Finin_%C4%B0spat%C4%B1_say%C4%B1lan_suriye'de_ate%C5%9Fkesin_yenilgisi
http://parstoday.com/tr/news/middle_east-i38815-amerika%E2%80%99n%C4%B1n_g%C3%BCvenilmezli%C4%9Finin_%C4%B0spat%C4%B1_say%C4%B1lan_suriye'de_ate%C5%9Fkesin_yenilgisi
http://parstoday.com/tr/news/middle_east-i38815-amerika%E2%80%99n%C4%B1n_g%C3%BCvenilmezli%C4%9Finin_%C4%B0spat%C4%B1_say%C4%B1lan_suriye'de_ate%C5%9Fkesin_yenilgisi
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DEAŞ’in ilerlemesi için yolu ABD açtı… 

Beyaz Saray’ın “yanlışlıkla oldu” şeklindeki açıklamasının8  bir anlamı yoktur. 

Sonuçta; ABD’nin siyaseti, askerinin peşine takıldı… 

ABD, Halep’teki “muhalifler” dediği teröristlere, omuzdan atılan hava savunma 

füzeleri ile modern tanksavar füzeler vereceğini açıkladı. 

Esat’ı devirmek için ABD’nin şeytanla bile işbirliği yapabileceğine inanan Rusya ise, 

Suriye’deki muharip uçaklarının sayısını artırdı. 

Doğu Akdeniz’deki deniz gücünü genişletti. 

ABD’nin “Tomahawk” tehdidine karşı “S-300 V4 füzesavar sistemi”ni Suriye’ye 

konuşlandırdı. 

Şaka yapmadıkları belli! 

Doğal olarak Avrasya güçlerinin gözü de Halep ve Musul’un üzerindedir… 

Bu hazırlıkların bölge halklarına getireceği; barut kokusu, ateş, ölüm, gözyaşı ve kandır. 

Bu nedenle, Türkiye’nin bölgesel ittifakı zaafa uğratacak maceralardan kaçınması 

şarttır. 

Görünüşü menfaatimize dahi olsa, ABD ile birlikte bir tek adım atmamamız gerekir. 

Emperyalistleri Ortadoğu’dan kovmadan bölge halkına rahat yoktur. 

Bunun da tek yolu vardır: O da Rusya öncülüğündeki bölgesel ittifakta kalmaktır.

                                                           
8 http://www.ensonhaber.com/abd-suriye-askerlerini-oldurduk-pismaniz-2016-09-18.html 

http://www.ensonhaber.com/abd-suriye-askerlerini-oldurduk-pismaniz-2016-09-18.html
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LOZAN DELİNİRSE!.. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlar toplantısında Lozan Antlaşması ile ilgili sözleri ile 

birilerine bir mesaj mı vermek istedi, yoksa ezberini mi tekrar etti? 

Kimine göre, savaş halinde olduğumuz AB/ABD’ye, kimine göre muhtarlarla özdeşleşen 

ve sorgulamaksızın kendine bağlı tutmaya çalıştığı AKP tabanına mesaj verdi… 

Erdoğan seçmen tabanını “konsolide” etme ihtiyacı duyuyorsa, pek yakında baskın bir 

seçim var demektir… 

FETÖ’nün siyasi uzantıları asıl AKP içerisinde kök saldığına göre, hesaplaşmanın birinci 

aşaması ancak genel seçimle görülebilecek. 

Asıl hesaplaşılacak olan ise ABD’dir… 

Bu nedenle “evde zor tutulan iki kişiden birini” denenmiş söylemlerle etkin hale getirme 

ihtiyacı duyulmuş olabilir… 

İkinci olasılık, Suriye’nin kuzeyinde devam etmekte olan sıcak savaş ile ilgilidir. 

Bu bölgede ABD ve müttefikleri ile namlu namluya geldiğimizi kimse inkar edemez artık. 

PKK/PYD ile İŞİD, ABD’nin karagücüdür sadece… 

Bu yüzden ABD ile yapılan bir savaşta, Rusya ile aynı cephede yer almamız nedeniyle 

bütün kartların masaya sürülmesi sürpriz değildir. 

Ve anlaşılıyor ki, ABD ile savaş bütün cephelere sıçrayacak gibi. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/10/lozan-delinirse/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/10/Fener-Rum-Patrigi.jpg
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İki olasılık birlikte düşünüldüğünde; Erdoğan’ın Lozan çıkışı temel amaca hizmet ediyor 

denebilir. 

ABD ve müttefikleri ile savaş, Misak-i Milli sınırlarımız içerisinde olan ve Kurtuluş Savaşı 

sonunda Türkiye Cumhuriyeti’ne dahil edemediğimiz Musul ve Kerkük’ü de içine aldı 

alacak… 

Musul ve Kerkük petrol ve doğalgaz rezervleri demektir ve Türkiye’nin en fazla ihtiyaç 

duyduğu şeylerdir. 

Lozan’da isteklerimizin tümünü alamadık, hatta bazı şeyleri de kaybettik diyerek ne 

yapmaya çalıştığımız anlaşılıyor mu? 

Bana göre, Rusya destek verirse, Musul ve Kerkük’ü topraklarımıza katarız demek 

istiyoruz! 

Burada biraz duralım… 

*** 

Gazeteler yazdı: 

17 Eylül günü BM Genel Kurulu’nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Cumhurbaşkanı 

Nikos Anastasiadis ile Kuzey Kıbrıs Türk (Rum) Yönetimi Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı bir araya geldiler: 

Anastasiadis “Türkiye ile çeşitli konularda anlaştık” dedi. 

Rumlar, Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğünü kabul etmiyor, Türk askerinin adadan 

çekilmesini ön şart olarak ileri sürüyorlar… 

Kıbrıs ve Ege’deki sorunlar da konuşuldu. 

Her ikisi de masada… 

Fener Rum Patriği1  Bartholomeos, Lozan Antlaşmasına aykırı olarak İzmir Başpapazı 

Kyrillos Sykis’i episkopos2  olarak atadı. 

25 Eylül günü İzmir’deki AzizVukolos Kilisesi’nde yapılan ayinde; Yunanistan Dışişleri 

Bakan Yardımcısı YannisAmanatidis, Ankara Büyükelçisi Kyriakos Lovkasis ile 

Yunanistan’dan gelen çok sayıda din adamı katıldı. 

Yunanistan ve GKRY, başka bir deyişle AB doğrudan bu işin içerisinde: 

                                                           
1 Patrik: Ortodoks Kiliseleri, Oriental Ortodoks Kiliseleri, Süryani Kilisesi ve Diğer Doğu Kiliselerinde kilisenin 

başında bulunan en yüksek rütbeli piskopostur. (Piskopos: Bazı Hristiyan kiliselerinde, birkaç cemaatten oluşan 
bir bölgenin başpapazı olan, fetva verme yetkisine sahip üst kademeden din adamıdır.) 

2 Episkopos: Piskoposun otoritesinin geçtiği bölge için kullanılır. Olağanüstü yüksek yetkili demektir. 
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Lozan’da varılan mutabakata göre; İstanbul’da başpiskoposluk var, patrikhane ve patrik 

yoktur! 

Sonuç olarak; Türkiye Cumhuriyeti’nde olmayan patriklik, İzmir’e metropolit3  

atamıştır! 

Episkopos atamasıyla Lozan 94 yıl sonra delinmiş oldu… 

Bunun anlamı şudur: ABD ve AB biz Lozan’ı tanımıyoruz demektedirler! 

Erdoğan’ın, bu gelişmelerin ardından Lozan’ın bir “zafer” olmadığını açıklaması, 

ABD/AB’nin restini görüyoruz anlamına da gelir… 

Olayın bu yönünü görmezden gelemeyiz. 

Erdoğan’ın Ege Denizi’ndeki adaları Lozan antlaşması ile kaybettiğimizi ileri sürmesi, 24 

Temmuz 2016 günü yaptığı açıklaması ile taban tabana zıt olsa da, ilk olmadığından çok 

da önemli değildir!. 

Erdoğan, bir tarihi gerçekliği, kendi tabanının gözünden kaçırmayı başarsa bile dünyayı 

aldatamayacağını çok iyi bilmektedir… 

Ne dediğini çok iyi anlamış olmalılar! 

O halde, Türkiye Cumhuriyeti emperyalizmin restini gördü, diyebiliriz! 

Lozan’ı delerseniz, Misak-i Milliye döneriz dedik. 

15 yıla yaklaşan AKP iktidarları döneminde, Yunanistan Ege’deki 17 adamızı işgal etti. 

Ses çıkartmadık. 

AKP hükümeti, Yunanistan’ın kara suları sınırı ana kıtasında 10-12 mil, adalarda 6 mile 

çıkartması hususunda anlaşmaya evet demişti. 

Neredeyse balıkçı motorlarımız, sınır ihlali yapmadan denize açılamayacak duruma 

geldi. 

Bu tavizlerin karşılığı nedir? 

Hiç! 

*** 

İyice köşeye sıkışan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, Suriye’de savaşın 

devam etmesi durumunda, bazı aşırı grupların saldırılarını sınır ötesine 

taşıyabileceğini, Rusya şehirlerinin saldırıya maruz kalabileceği tehdidini ileri sürdü… 

“Aşırı gruplar”ı kimin destekleyip, yönettiği bu beyanla sabit hale gelmiştir… 

                                                           
3 Metropolit: Bir bölgenin tüm kiliselerinden sorumlu piskopos veya başpiskopos. 



81 
 

Savaş bütün şiddediyle devam ediyor! 

Ege Denizi’ndeki adalar, Kıbrıs sorunu, episkopos ataması gibi hassas konuların tümü 

masaya sürüldüğüne göre, ABD ve müttefikleri zor durumdadır… 

Lozan’ı zaten onlar deldiler! 

Bu fırsattan yararlanarak, Ege’deki adaları TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın kendisini 

borçlu hissettiği 2. Abdülhamit’in kaybettiğini,4 bir bölümünün Lozan’da geri alındığını 

da hatırlatalım. 

Yaşanmakta olan olayları biraz da bu cephesinden bakarak değerlendirmek gerekir… 

Sıfır sorunlu dış politika ve “Derin Strateji” iflas ettiğine göre, yeni müttefiklerle ve milli 

politikalarla sorunlarımızı çözebiliriz… 

Bu savaşta Türk halkının yeri, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin yanıdır… 

                                                           
4 Aralarında Mustafa Kemal’in de bulunduğu genç subaylar, Trablusgarp Savaşı’nda yerli Arapları örgütleyerek 

başarılı bir savunma hattı kurmuşlardı. Balkan Savaşları’nın başlaması ile İstanbul’a çağrıldılar, direnme cephesi 
çöktü, İtalyanlar Trablusgarp ve Bingazi’yi ele geçirdiler. Ege denize bir filo göndererek 12 adayı işgal ettiler. 
Bunun üzerine Lozan’ın Ouchy (Uşi) semtinde 15-18 Ekim 1912′de Uşi Barış Anlaşması imzalandı. Libya İtalya’ya 
bırakıldı, 12 ada Balkan Savaşları sonunda Osmanlı devletine verilecekti. İtalyanlar sözlerini tutmadılar. 2. Dünya 
Savaşı sonunda bu adalar Yunanistan’a verildi. Adaların kaybedilmesinin Lozan’la bir ilgisi yoktur. 
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UMUT YİNE KEMAL DERVİŞ’TİR! 
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby: 

“Türkiye’nin sınırlarını güvenli hale getirme çabalarını destekliyoruz ve şimdiye kadar 

bunun başarılı olduğuna inanıyoruz” dedikten sonra, ortak hedef olan İŞİD’ın yok 

edilmesi için koalisyon üyesi ülkelerin tüm adımlarını desteklediklerini söyledi… 

Aynı şekilde Beyaz Saray Sözcüsü Josh Earnest, Türkiye’nin Suriye sınırını İŞİD 

unsurlarından temizlemesi yolundaki adımlarını desteklediklerini söyledi… 

Yani ABD, Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonunu IŞİD’e karşı yapılması halinde 

destekleyeceğini söylüyor. 

İfadeleri son derece açık ve anlaşılırdır: 

Tıpkı Dersimli Kemal’in, Fırat Kalkanı Operasyonunu IŞİD ile sınırlı tutulması halinde 

CHP’nin destek vereceğini söylediği gibi… 

ABD ve Y-CHP’nin tutumu örtüşüyor. 

İkisi de PKK/PYD’ye operasyon yapılmasına karşıdır… 

Y-CHP’ye dönüştürülen Atatürk’ün partisi, “yeni” haliyle toprak bütünlüğümüzü tehdit 

eden PKK terör örgütünü açıktan korumaktadır! 

*** 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/09/umut-yine-kemal-dervistir/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/09/dervi%C5%9F.jpg
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Geçen hafta ABD Ankara Büyükelçisi John Bass, görevden alınan PKK’lı belediye 

başkanları için: 

“Kayyım atamalarının geçici olacağını ve vatandaşların yakında Türk yasasına uygun bir 

şekilde yeni yerel yetkilileri seçmelerine izin verileceğini ümit ediyoruz” demişti. 

Bu koşullarda yapılacak seçimlerin sonucu bellidir. 

Güneydoğu’daki belediyeleri Kandil’in göstereceği adaylar yönetsin isteniyor. 

CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de görevden alınan 

belediye başkanları yerine yapılan atamaları “darbe” olarak nitelendirdi. 

Gürsel’in önerdiği çözüm çok farklı değildir. 

O da görevden alınan başkanların yerine, belediye meclislerinin başkan seçmesini 

istiyor. 

Bu belediyelerin başkanları ile meclis üyelerini Kandil’in atadığına hiçbir kuşkumuz yok. 

Demek ki, Y-CHP de istiyor ki, görevden alınan belediye başkanlarının yerine 

seçilecekleri yine PKK seçsin. 

Atatürk’ün Y-CHP’ye dönüştürülen partisinin isteği, ABD’nin isteği ile aynıdır… 

Acaba neden? 

*** 

FETÖ ile bağlantısı olduğu düşünüldüğü için yurt dışına çıkması yasaklanan ve 

hakkındaki yolsuzluk iddiaları ile ilgili olarak hazırlanan rapor hasıraltı edilen Beşiktaş 

Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın annesi adına Fatsa’da yaptırılan okulun açılışına 

katılan Y-CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, darbe girişiminin arkasında 

ABD’nin olduğunu da söyleyemiyor. 

CNN Türk’te Ahmet Hakan’a konuk olan Dersimli, “15 Temmuz darbe girişiminin 

arkasında ABD desteği var mı?” sorusuna, “ABD’nin desteği var demek için benim 

elimde veri yok” dedi… 

FETÖ kanallarının ve gazetelerinin kapatılmasına karşı olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, 

vaktiyle “Elimde belge olmadan yargıda Cemaat yapılanması olduğunu söylemem” 

demişti. 

Belge olmayınca terör örgütü olmaktan çıkılıyor mu? 

Dersimlinin eline “belge”yi kim verecekti? 

Cemaat mi hükümet mi? 

Yoksa ABD mi? 
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Kemal Kılıçdaroğlu; FETÖ’ye ait gazete, kitapların yasaklanmasını da istemiyor. 

TV , radyo ve haber ajanslarının kapatılmasına karşı… 

“Niye kapatıyorsun kardeşim” diyor… 

Neden acaba? 

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, ikinci KHK ile ilgili olarak Anayasa Mahkemesine 

başvuruda bulundu. 

Kararnamede FETÖ ile bağlantılı; gazete, televizyon, radyo ve haber ajanslarının 

kapatılması var… 

Türk halkının nefret ve ibretle izlediği FETÖ’ye sahip çıkmak, kol-kanat germek Y-

CHP’ye ne kazandıracak? 

Ne yazık ki, Atatürk’ün koltuğunda tarikatları “zenginlik” olarak gören bir gerici 

oturuyor! 

*** 

TBMM İsmail Kahraman, Meclis-i Mebusan’ı kapatan Abdülhamit’e “vefa borcumuz” 

olduğunu söyledi. 

TBMM’ni açan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün posterini kaldırılmasına sessiz 

kalan Kahraman Abdülhamit’in posterini astı. 

Sempozyumda Kahraman’ın yanında oturan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kahraman’ın 

Abdülhamit’e yaptığı abartılı övgülerine karşı çıkıp, tarihi gerçekleri savunamadı. 

Ortaylı, Pensilvanya’ya gidip Fetullah Gülen’i de ziyaret ettiğini kabul etmişti… 

Küçük bir makam ve mevki için tarihi gerçekleri gizleyebilen bir bilim adamının bundan 

sonraki sözlerine nasıl güvenelim? 

*** 

Aydınlık yazarlarından Sebahattin Önkibar yazdı: 

Darbe başarılı olsaydı başbakanlığa Kemal Derviş getirilecekti. 

Biliyorsunuz Kemal Derviş, Y-CHP’nin kurtarıcı meleği olarak yedek kulübesinde 

bekletiliyor… 

Derviş, CHP’nin söz sahibi olduğu bir iktidar kurulduğunda görev bekliyor…1  

                                                           
1 “Kılıçdaroğlu: “Ekonomiye (Derviş’in) yaptığı katkıları, Türkiye’yi krizden çıkarma aşamasındaki çabalarını 

sadece CHP olarak biz değil bütün Türkiye takdirle anıyor.” 
Derviş: Sosyal demokrat boyutu güçlü olan CHP’nin de söz sahibi olduğu bir iktidar kurulursa o zaman tekrar 
görüşürüz dedik birbirimize.” 
http://www.soldefter.com/2015/03/29/kemal-dervisin-neo-sosyal-demokrasisi-ve-chp-akp/ 

http://www.soldefter.com/2015/03/29/kemal-dervisin-neo-sosyal-demokrasisi-ve-chp-akp/
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CHP’nin tek başına iktidara gelme olasılığının bulunmadığına o da inanıyor. 

“Söz sahibi” nasıl olunur? 

Koalisyon ortağı olarak mı, yoksa FETÖ’nün darbeyi başarması ile mi? 

CHP’yi PKK ve FETÖ’ye hami olmaktan çıkartmadıkça ne tek başına iktidara gelmesi, ne 

de “söz sahibi” olacağı bir hükümetin kurulması ufukta gözükmüyor… 

CHP’yi işgalden kurtarılmadıkça rejimi kurtarmak imkansızdır. 
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 ABD BAYRAĞI ALTINA SIĞINACAĞINIZA ÖLÜN DAHA 

İYİDİR! 

Başkanları görevden alınan belediyelerin PKK’ya ne şekilde yardım ettikleri fotoğraflar 

ve diğer kanıtları ile basında geniş olarak yer aldı: 

 Belediye başkanlarını halkın seçmediği, Kandil’in atadığı ve halka dayatıldığı Sırrı 

Süreyya Önder’in beyanı sabittir. 

 “Çözüm Süreci”nde hendek ve tünelleri belediyelere ait iş makineleri ile kazdıkları sır 

değil artık. 

 Hatta belediye işçilerini bile bu işlerde çalıştırdılar… 

 Bombaları belediyelere ait araçlarla taşıdılar. 

 Karayollarına tuzaklanan bombaların üzerine asfalt dökerek kamufle edilmesini 

belediyeler sağladılar. 

 Parklara, kültür merkezlerine PKK’lı teröristlerin adlarını verdiler. 

 PKK’lıların cenazelerinde belediyeler seferber oldulur. 

 PKK’nın dağ kadrolarına sıcak yemeği bile bu belediyeler götürüyordu. 

 Güneydoğu’daki 28 belediyede terör örgütünün gönderdiği militanları çalışıyordu. 

 Kısaca yoksul halktan toplanan vergiler; belediyeler aracılığı ile PKK’ya aktarılıyor, 

silah ve bombaya dönüştürüldükten sonra, vergiyi veren yurttaşların çocuklarına 

sıkılan kurşun haline getiriliyordu… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/09/abd-bayragi-altina/
http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/09/abd-bayragi-altina/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/09/telabyad-da-gumruk-binasina-da-abd-bayragi-asildi-7656977.jpeg
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 AKP’nin 14 yıllık iktidarı süresince yaptığı en doğru ve yerinde iş, örgüt üyesi olan bu 

belediye başkanlarının görevden alınması ve yargılanmasıdır kuşkusuz. 

 Doğruya doğru… 

 *** 

 PKK’lı belediyelere “kayyım” atanması üzerine, ABD’nin Ankara Büyükelçisi John Bass: 

 “Hükümetin bazı seçilmiş yerel yetkilileri terörizmi destekledikleri iddiası ile görevden 

alma ve yerlerine kayyım atama kararını takiben Türkiye’nin 

Güneydoğusu’ndaki çatışma haberlerinden endişe duyuyoruz” dedi… 

 Biliyoruz ki, elçiler kendilerini gönderen hükümetler adına konuşurlar. 

 Yani ABD diyor ki: 

 Bu PKK’lı belediye başkanlarını görevden almanızı sessiz sedasız geçiştirmeyeceğiz. 

 Bazı olayların yaşanmasına hazır olun. 

 Yine bir yerlerde bombalar patlayabilir… 

 Bu yüzden İngiltere ve Almanya yurttaşlarını uyardı, konsolosluklarında sınırlı hizmet 

vermeye başladı. 

 ABD yönetimi PKK’yı açıktan sahipleniyor. 

 Diplomatik dil bile kullanmaya ihtiyaç durmuyorlar. 

 Bir de edepsizce Türkiye’yi tehdit ediyorlar… 

 Bay Bass, bu aşamadan sonra ne yapmamız gerektiğini de söylüyor: 

 “Kayyım atamalarının geçici olacağını ve vatandaşların yakında Türk yasasına uygun bir 

şekilde yeni yerel yetkilileri seçmelerine izin verileceğini ümit ediyoruz” diyor. 

 Bu aşağılık tehditlere ve sömürge muamelesine karşı tavrımızı ortaya koymalıyız artık. 

 Türkiye’deki bütün ABD üstlerini kapatma kararı verme zamanı gelmiştir… 

 Kapatın tümünü, korkunun ecele faydası yoktur, Türk ve Kürt halkları arkanızdayız!.. 

 *** 

 Y-CHP‘nin gerçek genel başkanı, CİA’nın yan kuruluşu Stratfor’un TR 705 kulak 

numaralı elemanı Sezgin Tanrıkulu, PKK’lı belediyelerin görevden alınması üzerine; John 

Bass’ın paralelinde bir açıklama yaptı: 

 “CHP olarak Anayasa Mahkemesine başvuracağız” dedi… 

 Yoruma hacet var mı? 

 Y-CHP Amerika’nın sesidir! 
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 Beyaz Saray’ın direktiflerini Türk halkına tercüme etmektedir. 

 5 Haziran seçimlerinde PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP’ye baraj atlatmak için 

atmadıkları takla kalmamıştı. 

 CHP’ye yapılan bu ihaneti de akıldan çıkartmayalım. 

 “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”,”tam bağımsızlıktan yanayız” , “hukuk devletini ve tam 

demokrasiyi savunuyoruz”, “laiklik ilkesine bağlıyız” sözleri palavradır, halkı aldatmak 

için söylenmektedir… 

   

*** 

 Şimdiki adları PKK olan “Apocular”, 70′li yılların sonlarında kendilerini “solcu” olarak 

tarif ederlerdi. 

 Marksist-Leninist olmakla övünürlerdi. 

 İşçilerin-köylülerin, kısaca ezilen sınıfın öncüleri olarak yola çıktıklarını söylerlerdi. 

 Emekten ve emekçiden yana görünürlerdi. 

 Güya Engels’in, dış dünyada ve insan düşüncesindeki hareketin genel yasalarını 

inceleyen bilim dalı olarak tarif ettiği diyalektik materyalizmi rehber edinmişlerdi. 

 “Zıtların birliği”nden söz ederlerdi. 

 Hegel’in tez-antitez-sentez yöntemini ağızlarından düşürmezlerdi. 

 Bir dönemin Kürt devrimcileri “karşıtlıkları” kullanarak akıl yürütürlerdi. 

 Sorsalar diyalektiğin babası Heraklitos’un “Aynı ırmakta iki kez yıkanmaz” sözünü 

düstur edindiler. 

 Bu durum karşısında; insanın Kürt önderlerin tarihte yaptıkları hatalardan ders 

aldıkları ve kolay kolay bir daha kullanılmayacaklarına inanması gelir içinden!.. 

 *** 

 Kürt halkını temsil ettikleri iddiasında olan PKK ve bağlı örgütler, sonunda başdüşman 

olarak kabul ettikleri emperyalizmin hizmetine girdiler. 

 Emperyalistlerin siperlerinde mevzilendiler. 

 ABD’ye “karagücü” olmayı kabul ettiler. 

 Beyaz Saray’a kadar gidip, efendilerinin ayaklarına kapanarak, yoksul halkların 

sömürülmesi projesi olan BOP’ta rol istediler. 

 FETÖ ile bile işbirliği dahi yaptılar! 
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 YPG armasını ABD askerlerinin koluna, ABD ordusunun armasını da Kürt çocuklarının 

koluna takmakta sorun görmediler. 

 Urfa’nın Akçakale ilçesinin karşısında, PYD/YPG’nin denetimindeki Tel Abyat’ta 

evlerin çatısına ABD bayraklarını çektiler. 

 ABD’yi Türkiye’ye Güneydoğu’dan sınır komşusu ettiler… 

 Hiç kuşku yok ki, bugüne kadar onuruyla yaşayan ve ezici çoğunluğu teşkil eden Kürtler 

için bu durum ağır bir zillettir. 

 Hak ve emek mücadelesi için yola girip, ezilen halkların haklarını gaspeden, emekçileri 

iliklerine kadar sömüren emperyalizmin askeri olmak, yok oluşların en ibret verici ve 

acı olanıdır… 

 Kürt ve Türk halklarına ne mutlu olsun ki, bin öğütten çok daha değerli olan bu 

musibetten, paha biçilmez değerdeki dersleri çıkarma fırsatını yakalıdır… 

 Türk ve Kürt halkları, devrimci önderlerden Tarık Akan ile PKK yönetileri arasındaki 

karşılaştırmayı yapacak kadar sağduyu sahibidir… 

 Tarık Akan’ın şahsında tüm devrimci önderleri saygı ve minnetle anıyoruz..
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ENDİŞELENENLER! 

İsrail’in eski Başkanlık Ulusal Güvenlik Konseyi Diş İlişkiler Başkan Yardımcısı Eran 

Lerman endişeli… 

Lerman, endişesini The Jerusalem Post’ta dile getirdi: 

“Türkiye tüm gücüyle Suriye’nin kuzeyindeki PYD’nin üzerine yürürse, bu bizler için 

rahatsiz 

etkileri olan tehlikeli bir sonuç ve stratejik bir trajedi olur” dedi… 

Çin’de yapılan G20 zirvesinde Avrasya güçleri Batı’ya eylemli mesajlar verdi. 

Haliyle batı endişelendi. 

Egemenlik ve toprak bütünlüğüne karşı müdahalelere “eylemli” karşılık verme 

kararlılığında olduklarını bildirdiler: 

Çin, Obama’nın uçağına hareketli merdiven platformu yanaştırmadı. 

Orta kapıdan inmek zorunda bırakılan Obama’ya kırmızı halı da serilmedi! 

Obama ve Amerikan uşakları ağır bir diplomatik şamar yediler. 

Avrasya güçlerinin desteğini alan Erdoğan, Obama’nın karşısında dik durdu: 

“Ülkemizin güneyinde terör koridoruna izin verilemez” dedi. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/09/endiselenenler/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/09/g20_zirvesiii.jpg
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Bu duruş Türkiye ve Erdoğan için bir ilkti! 

Erdoğan, zirve sonrasında çekilen fotoğrafta, Çin halk Cumhuriyeti Başkanı Jinping ile 

Rusya Federasyonu Başkanı Putin’in arasında poz verdi! 

NATO bu gidişattan çok endişelendi… 

Türkiye’yi “savunmak” için alel acele savunma füze sistemlerini gönderdiler! 

ABD destekli FETÖ darbesi karşısında sağır olan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 

“Bu derece değerli bir müttefikimizi korumak için elimizden geleni yapıyoruz” dedi… 

Ne kadar da inandırıcı değil mi?! 

Kim ne derse desin, Fırat Kalkanı operasyonu iki hususu açığa çıkarttı: 

Biri PKK’nın Suriye kolu PYD’nin emir komutasına, diğeri ise Y-CHP’nin yönetimine 

Amerikalıların hâkim olduğu gerçeğidir… 

Fırat’ın doğusuna çekilme konusunda Evrensel gazetesine açıklama yapan PYD 

Eşbaşkanı Salih Müslim, ABD ile “Aramızda anlaşma var. YPG çekilmek istese de 

ABD istemez” diyerek gerçeği ağzından kaçırıverdi! 

PYD de Y-CHP gibi endişelidir… 

Türkiye’yi PKK’ya muhatap yapmak için “çözüm” sürecini ısıtıp ısıtıp masaya getiren 

ABD yönetimi, bu ağır işi Y-CHP’nin üzerine yıktı: 

Anımsarsınız; Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı operasyonuna İŞİD ile “sınırlı” 

tutulması halinde destek vereceklerini açıklamıştı. 

Operasyonun PKK/PYD’ye uzaması Y-CHP’lileri endişelendirmişti! 

Dersimli, CHP tabanından gelen tepkiler üzerine, paratoneri Mehmet Bekaroğlu’nu ateşe 

sürdü. 

Bekaroğlu: “Terör var diye çözüm sürecini askıya almamalıyız” diyerek görevini 

yaptı. 

Amerikan muhiplerinin ambulans gibi çıkan sesini duyan olmadı tabi. 

Bunun üzerine parti sözcüsü Selin Sayek Böke sahne aldı. 

Başbakanın “Çözüm mözüm yok” sözlerine: 

“Çözüm mözüm yok deme lüksü hiçbir siyasetçinin yok” diyerek, Y-CHP’nin 

endişesini dile getirdi… 

Çok açık olarak belli oldu ki, bu savaşta CHP tabanı Türkiye’nin, tavası emperyalistlerin; 

dolayısıyla PKK/PYD’nin yanında konuşlanmıştır! 

Denebilir ki, CHP’ye yapılan kaset operasyonunun en önemli sonucu bu olmuştur!.. 
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Fırat Kalkanı operasyonunun endişelendirdiği biri daha var: 

Fetullah Gülen. 

Gülen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye’de namlu namluya geldiğimiz “ABD ve NATO 

ile ilişkileri tehlikeye atma konusundaki ısrarından endişeliyiz” dedi… 

Fırat Kalkanı operasyonundan endişelenen bir diğer isim ise, İstanbul Tabip Odası 

Başkanı Selçuk Erez‘dir. 

Erez, “Kürt halkının temsilcisi Apo’dur. Barışa inanıyorsak, bir an evvel masa 

başına oturmalıyız” dedi… 

Kürt halkı, sanki Apo’yu özgür iradesi ile seçmiştir! 

HDP’nin belediye başkanlarını bile Kandil’in atadığı bir ortamda, Apo’yu Kürt halkının 

temsilcisi gibi sunmak, terör örgütünü iyi göstermek ve övmek değil de nedir? 

İstanbul Tabip Odası Başkanına bu sözler hiç yakışıyor mu? 

Fırat Kalkanı operasyonundan CIA Başkanı John Brennan da en az bizimkiler kadar 

endişelidir. 

Bu yüzden olsa gerekir, “Irak ve Suriye bölünecek” demiştir! 

Türkiye ise kararı verdi: 

Irak ve Suriye’nin toprak bütünlüğünden yanadır… 

İrak ve Suriye bölünürse, sıranın Türkiye’ye geleceğini kundaktaki çocuklar bile tahmin 

edebiliyor artık. 

Hiçbir tartışmaya yer vermeyecek şekilde Fırat Kalkanı operasyonu toprak 

bütünlüğümüzün korunması için yapılmaktadır. 

Bu yüzden, operasyona “Vatan Savaşı” ismini vermek son derece doğru ve isabetlidir. 

Zira savaştığımız İŞİD veya Amerika’nın karagücü PYD değil, ABD ile AB 

emperyalistleridir… 

PKK/PYD, FETÖ ve İŞİD mayın eşeği hükmündedir… 
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“SİYASİ AYAK”LAR!.. 

Takvimler 29 Ağustos’u gösterirken: 

Türk askeri, Suriye’de Amerika’nın kara gücü PKK/PYD ile savaşıyordu… 

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu Y-CHP adına önemli bir açıklama yaptı: 

“Terör var diye çözüm sürecini askıya almamalıyız” dedi… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/09/siyasi-ayaklar/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/09/Bekaroglu_1.jpg
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2 Eylül 2016 günü Başbakan Yıldırım, Türkiye’nin kararını: “Çözüm mözüm yok, o 

fırsatı kaçırdılar” diyerek açıkladı…1  

Y-CHP ile PKK, ABD’de buluşup YPG’ye yardım dilendiler. 

Kürt Realitesi Konferansı‘nda konuşan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 

PYD Eş Genel Başkanı Salih Müslim’in, PYD’ye ağır silahların ulaştırılabilmesi için 

AKP’den koridor açması talebini duyurdu…2  

Aynı toplantıda; CİA’nın yan kuruluşu Stratfor’un TR 705 kulak numaralı elemanı, Y-

CHP’nin gerçek genel başkanı ve CHP’nin değişmez/değiştirelemez Genel Başkan 

Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu, PKK’nın Suriye’de “kendi namusunu, topraklarını 

koruduğunu” söylüyordu…3  

Takvimler 31 Ağustos’a geldi: 

FETÖ’cü askerlerin “ABD ordusunun yakın müttefikleri”4  olduğunu söyleyen ABD 

Merkez Kuvvetleri (CENTKOM) Komutanı General Joseph Votel, Türk Ordusu ile 

PYD arasında ABD Özel Kuvvetlerinin bulunduğunu doğruladı: 

“Türk saldırıları şimdiye kadar YPG’nin de içinde bulunduğu isyancı gruplara eğitim 

veren 300 civarındaki5 özel kuvvetlere tehdit oluşturmadı. Nerede olduğumuzu çok iyi 

biliyorlar onlara sık sık bunu hatırlatabiliriz” dedikten sonra, ABD’nin 

Türkiye’ye desteğini çektiğini de belirtti… 

Çok da iyi oldu, ABD’nin desteğinden kurtulmak desteklerin en kuvvetlisi olsa gerekir… 

Cerablus Askeri Konseyi Komutanı Albay Hico, “Amerika Özel Kuvvetleri ateşkesin 

devamı için Türk Ordusu ile aramızdaki bölgeye yerleşti” dedi..6   

Ortada “ateşkes” filan yok! 

Marksist çizgiden gelip emperyalizmin “karagücü” olmayı kabullenen Kürt ayrılıkçılar, 

bugünlerde ABD askerlerinin arkasına saklanıyorlar. 

Olacak iş değil; Türkiye’den desteğini çeken ABD, Suriye’de PKK ile ateşken yapmamızı 

öneriyor… 

Demek ki, kan emici küresel güçler Suriye’de zor durumdalar… 

                                                           
1 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37255091 

2 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chp-ve-pkk-abdde-bulustu-ypgye-yardim-istediler-h37680.html 

3 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chp-ve-pkk-abdde-bulustu-ypgye-yardim-istediler-h37680.html 

4 http://haber365.com.tr/gundem/abdli-generalden-skandal-itiraf-darbeciler-muttefikimiz-h18836.html 

5 Tel Amar, Abdülaziz Dağı ve Haseke’de 2 bin 500 ABD askeri tutuluyordu. 1000 asker daha göndererek bu 

sayıyı 3 bin 500′e çıkardılar. Yüzde 980′ı PKK’lı olan YPG militanları arasında ABD, İngiliz ve diğer AB ülkelerinden 
askerler var. Maaşlarını ABD ödüyor. 

6 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37235197 

http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37255091
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chp-ve-pkk-abdde-bulustu-ypgye-yardim-istediler-h37680.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chp-ve-pkk-abdde-bulustu-ypgye-yardim-istediler-h37680.html
http://haber365.com.tr/gundem/abdli-generalden-skandal-itiraf-darbeciler-muttefikimiz-h18836.html
http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-37235197
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Asla, ateş falan kesmemeliyiz! 

PKK’nın Suriye kolu PYD, Münbiç’te ezan okumak için minare yerine kullanılan 

direklere ABD bayraklarını astı… 

Akıllarınca, tatlı canlarını ABD bayrağı ile kurtaracaklar! 

*** 

Bu aralar Dersimli Kemal CHP Genel Merkezinde iki konuk ağırladı: 

Biri Avrupa Konseyi Parlamenterler Başkanı Pedro Agramunt, diğeri ABD Büyükelçisi 

John Bass. 

Agramunt Türk halkına destek için geldiğini söyledi! 

Ne kadar da inandırıcı… 

Bence desteği kendisine kalsın! 

Bass, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra CHP’nin izleyeceği yol haritasını 

öğrenmek istiyordu. 

Y-CHP’nin yol haritasını, yetkililer; Bekaroğlu ile Tanrıkulu zaten açıkladı. 

Bir değişiklik yok! 

ABD, Kılıçdaroğlu’na çok güveniyor ama o da zor durumdadır. 

FETÖ soruşturması gelip Y-CHP’ye dayandı. 

Kılıçdaroğlu, darbenin “siyasi ayağı”nı öne çıkararak, CHP’deki FETÖ”cülerin 

tartışılmasını önleyebileceğini sanıyor: 

“FETÖ’cülerin kimler tarafından devlete yerleştirildiğinin belirlenmesi gerektiği, 

yoksa soruşturmanın önemli bir ayağı eksik kalır”7  diyerek, AKP’ye aslında “siyasi ayak” 

konusunda uzlaşma öneriyor… 

Çünkü Kılıçdaroğlu’nun sorduğu sorunun yanıtını kamuoyu biliyor. 

AKP, 14 yıl boyunca Fetullahçılarla ortaklık yaptı. 

“Ne istediler de vermedik” sözleri ile Fetullahçıları devlete kendilerinin 

yerleştirdiklerini ve “pişman” olduklarını itiraf ettiler! 

Bu sözleri sürekli tekrar ederek, CHP’deki FETÖ’cülerin görmezden gelinmesini 

sağlamak mümkün değildir: 

Kılıçdaroğlu’nun da “aldatıldım” veya “çok pişmanım” demesi şart oldu… 

Ancak o zaman eşitlenebilirler. 

                                                           
7 http://www.hurriyet.com.tr/siyasi-ayagi-ortaya-cikmadi-40214865 

http://www.hurriyet.com.tr/siyasi-ayagi-ortaya-cikmadi-40214865
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Dersimli Kemal’in Başdanışmanı, İstanbul Üniversitesi öğretim üyesi Doc. Dr. Fatih 

Gürsal’ı, 

CHP Parti Meclisi Üyesi, Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Alper Keten’i, 

CHP Parti Meclisi Üyesi, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi, 25. dönem milletvekili 

seçimlerinde CHP Kastamonu 1. sıra adayı olan Prof. Dr. Ahmet Caner Yenidünya’yı, 

Uşak eski Belediye Başkanı ve 2015 Milletvekili Seçimlerinde CHP Genel Merkezinin 2. 

sıradan aday gösterdiği Ali Erdoğan’ı, tıpış tıpış “seçeceksiniz” diye halk partililerin 

önüne koyan ben değilim. 

Bu isimlerin FETÖ soruşturmaları nedeniyle görevlerinden alındıkları biliniyor… 

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile ilişkisinin MİT raporlarına yansıdığını Aydınlık 

gazetesi yazarı Sebahattin Önkibar yazdı…8  

FETÖ’cülerin kimler tarafından devlete yerleştirildiği belli olduğuna göre, kim veya 

kimler tarafından, hangi hesaplarla CHP’ye yerleştirildiklerinin de açıklanması 

gerekiyor… 

Belli ki, Kılıçdaroğlu, gerçekte 15 Temmuz darbe girişiminin “siyasi ayağı”nın ortaya 

çıkartılmasını istemiyor! 

İstiyormuş gibi duran sözleri, yiyenler içindir, “siyasi ayak” kurmaya çalışıyor… 

Dersimli Kemal, kendi rezil durumuna açıklama getirmeden CHP Genel Başkanı olarak 

yoluna devam edemez artık… 

En kısa süre içerisinde olağanüstü büyük kurultay toplanarak; genel başkan ve FETÖ’cü 

olduğu iddia edilenler hesap vermeli ve tez elden üyelikleri sonlandırılmalıdır… 

Türkiye’nin ikinci kurtuluşu için mutlaka CHP, CHP’lilerin yönetiminde olmalıdır… 

                                                           
8 http://www.aydinlik.com.tr/mit-kilicdaroglu-feto-iliskisini-kayda-almis 

http://www.aydinlik.com.tr/mit-kilicdaroglu-feto-iliskisini-kayda-almis
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“ARKADAŞLAR” KÖŞEYE SIKIŞTI!.. 

PKK‘nın Suriye’deki kolu PYD‘dir… 

PYD’nin gövdesini Suriye Demokratik Güçleri (SDF) oluşturuyor. 

SDF Komutanı Talal Silo, konuşuyor: 

“Ruslarla müzakere etmemiz yasaklandı. Çünkü biz ABD ile ittifak arayışı içindeyiz. 

Sahada başka aktörlerle iletişim halinde olmamız ve uluslararası koalisyonun bize 

verdiği kredisini kaybetmemiz mümkün değil. Elbette özgürüz ama Amerika’dan sinyal 

almadan saldıramayız, Suriye Ordusu ile birleşmeyeceğiz,çünkü bizim kuvvetlerimiz 

ancak ABD önderliğindeki koalisyon ile işbirliği yapar. Biz ABD’nin ve koalisyonun 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/08/arkadaslar-koseye-sikisti/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/08/sartli_destek.jpg
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partneriyiz. Ruslarla bizim aramızda koalisyon olamaz. Çünkü öncelikle bizim ABD 

önderliğindeki Uluslar arası koalisyonla stratejik partnerliğimiz var.” 

Nokta… 

Bu kadar açık anlatıma rağmen, hala PKK/PYD destekçiliği yapan, PKK’nın Meclisteki 

siyasi uzantısı HDP‘nin muhatap olarak alınmasını savunanlara ne demeli? 

Hain olmak için biraz mürekkep yalamış olmak şart mı? 

Suriye Ordusu, 17 Ağustos’da PYD’ye hava operasyonu düzenledi… 

19 Ağustos gecesi, PKK’yı da vurduklarını açıkladılar. 

PYD’nin haber sitesi “Ara News” 23 Ağustos tarihinde; Türk Ordusu’nun ağır silahlarla 

PYD mevzilerini bombaladığı haberini verdi…1  

PKK’lıların İraklı Kürt peşmerge kıyafetiyle Suriye’ye geçişine izin verme2  ile başlayan 

süreç, mevzilerinin bombalanmasına kadar gelip dayandı. 

Bu bir ilktir… 

PYD de Cerablus’un güneyinde TSK’ya ait iki tanka roketli saldırı gerçekleştirdi. 

Bu da bir ilktir… 

*** 

FETÖ, profesyonel bir örgüttür ve hayatın her alanında örgütlüdür: 

FETÖ ile irtibatlı olduğu düşünülen 300 diplomatı Dışişleri Bakanlığı Türkiye’ye 

çağırdı… 

Türkiye’nin Kanada eski Büyükelçisi Tuncay Babalı ile Kostarika eski Büyükelçisi Ali 

Fındık tutuklandı. 

NATO‘da görevli FETÖ’cü Tuğgeneral Numan Yediyıldız, Yunanistan’a kaçtı. 

Aranan FETÖ’cü general sayısı 10′a ulaştı… 

Şırnak İl Jandarma Komutanı Albay Sami Özturhan da FETÖ’cü çıktı. 

Ahmet Davutoğlu’nun özel kalem müdürü ve Abdullah Gül’ün dış 

politika başdanışmanı eski Büyükelçi Gürcan Balık, Sincan Cezaevine gönderildi… 

Eski Isparta Valisi Memduh Oğuz, tutuklandı… 

Oğuz’un cep telefonunda FETÖ üyelerinin haberleşmek için kullandığı “Bylock” 

uygulamasına rastlandı… 

                                                           
1 http://aranews.net/2016/08/turkey-bombs-anti-isis-forces-syria-sdf/ 

2 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/10/141020_turkiye_barzani_kobani_koridor 

http://aranews.net/2016/08/turkey-bombs-anti-isis-forces-syria-sdf/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2014/10/141020_turkiye_barzani_kobani_koridor
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İzmir eski Valisi Cahit Kıraç, Ankara gözaltına alındı… 

Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi eski Başkanı Recep Gültekin de 

gözaltında. 

Eski Savcı Gültekin Avcı’yı, boyalı saçları tutuklanmaktan kurtaramadı. 

O da saklandığı evde yakalandı… 

Konya’da FETÖ soruşturması kapsamında 4 avukat tutuklandı. 

Bir dönem AKP’nin Erzurum İl Başkanlığını yürüten iş adamı Murat Kılıç FETÖ 

soruşturmasından tutuklu… 

AKP Kayseri eski eski İl Başkanı Ömer Dengiz ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Nurettin 

Okan’dan’ın da aralarında bulunduğu 36 kişi tutuklandı. 

Kocaeli’nde gözaltına alınan 21 akademisyenden 10′u tutuklandı. 

Selçuk Üniversitesi’nin eski Rektörü Prof. Dr Hakkı Gökbel de tutuklu… 

İzmir eski Emniyet Müdürü Ali Bilkay da, usulsüz dinleme yaptığı gerekçesiyle 

gözaltına alındı… 

Aralarında İhlas Holding CEO’su Cahit Paksoy’un da bulunduğu 18 iş adamı 

FETÖ/PDY’na maddi destek sağladıkları gerekçesiyle tutuklandı… 

İstanbul’un bölge imamlarından 12′si cezaevinde… 

BBP Genel Başkan Yardımcısı Kaptan Kartal, 15 günlük gözaltı süresinden sonra 

“Kahrolsun FETÖ, kahrolsun terör” diye bağırdı… 

AKP Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay; FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen 

Erzurum Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran, Giresun Çamoluk Belediye 

Başkanı Savaş Akarçeşme, Konya Ilgın Belediye Başkanı Halil İbrahim Oral ve 

Nevşehir Nar Belediye Başkanı Ali Erdoğmuş’un partiden ihraç edildiğini açıkladı… 

Adana’da gözaltına alınan Milli Eğitim imamı M.D’ye göre; Peygamber Efendimizden 

sonra gelen Fetullah Gülen, Kuran’ı Kerim’in eksikliklerini tamamlıyordu! 

HSYK, 2 bin 847 hâkim ve savcıyı meslekten ihraç etti. 

61 sayfa tutan gerekçeli kararda, FETÖ ile ilgili ne ararsanız var.3   

*** 

Çin‘in, Suriye’ye askeri ve insani yardım yapacağını açıklamasından sonra, Hindistan 

heyeti de Şam’a destek ziyareti düzenledi. 

                                                           
3 Bu kararı boş zaman yaratıp mutlaka okuyunuz: 

http://www.hsyk.gov.tr/Eklentiler/files/karar.pdf 

http://www.hsyk.gov.tr/Eklentiler/files/karar.pdf
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Görüşmelerde, önemini en geç Türkiye’nin anladığı Suriye’nin “toprak bütünlüğü”ne 

ve ortak çıkarlara vurgu yapıldı… 

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu bazı Y-CHP’lileri bayağı endişelendirdi!4   

TSK, PKK’yı hendeklere gömdüğünde de “insan hakları” ihlali var diye yırtınıyorlardı… 

FETÖ’nün finans kaynaklarına, basın kuruluşlarına operasyonlar düzenlendiğinde 

Cemaat’e kol kanat geriyorlardı… 

Şimdi IŞİD‘e operasyon yapılıyor ya, yine endişeleniyorlar… 

Bu defaki endişeleri İŞİD’te yapılan operasyondan değil! 

Dersimli Kemal, operasyonun IŞİD ile sınırlı kalması için adeta çırpınıyor!5   

Korkusu operasyonun PYD’ye uzanması… 

*** 

Ankara İstihbaratında görevli FETÖ’cü polis Y.U. Baykal’a kaset operasyonunu 

kendilerinin yaptığını itiraf etti.6   

Kaset operasyonundan FETÖ’yü sürekli aklayan Deniz Baykal’ın, şimdi ne diyeceğini 

çok merak ediyorum. 

Baykal “twiter” hesabından da 15 Temmuz darbe girişiminin, Erdoğan’a başkanlık 

yolunu açmak için kurgulanmış sahte bir darbe olduğunu savunuyordu.7   

CHP’nin çıkmazı, Baykal ile Kılıçdaroğlu arasında sıkışmış olmaktır. 

Ne yazık ki, Türkiye ve dünya gerçeklerinin bu kadar uzağında olan Baykal’ı, hala 

CHP’nin başında görmek isteyenler var! 

*** 

Ezici çoğunluk, Kılıçdaroğlu’nun konvoyuna Artvin’de yapılan saldırıyı, Türkiye’de iç 

savaş çıkartmak isteyenlerin provokasyonu olarak değerlendiriyor. 

Son derece doğru ve yerinde bir tespitir. 

Eylemi üstlenen PKK’lılar, Fırat Haber Ajansı’na yaptığı açıklamada; hedeflerinin 

Kılıçdaroğlu değil, konvoydaki askeri araç olduğunu açıkladılar…8  

                                                           
4 https://www.gercekgundem.com/siyaset/227479/chpden-hukumete-acik-cagri 

5 http://www.milliyet.com.tr/chp-den-sartli-destek-siyaset-2300652/ 

6 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/baykali-izledik-atalayin-evine-bocek-koyduk-erdogani-dinledik-

1362972/ 

7 http://www.habervaktim.com/haber/477863/deniz-baykal-nerde-feto-darbe-girisimine-ne-diyor.html 

8 http://www.imctv.com.tr/pkk-kilicdaroglu-hedef-degildi/ 

https://www.gercekgundem.com/siyaset/227479/chpden-hukumete-acik-cagri
http://www.milliyet.com.tr/chp-den-sartli-destek-siyaset-2300652/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/baykali-izledik-atalayin-evine-bocek-koyduk-erdogani-dinledik-1362972/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/baykali-izledik-atalayin-evine-bocek-koyduk-erdogani-dinledik-1362972/
http://www.habervaktim.com/haber/477863/deniz-baykal-nerde-feto-darbe-girisimine-ne-diyor.html
http://www.imctv.com.tr/pkk-kilicdaroglu-hedef-degildi/
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Konvoyda Kılıçdaroğlu’nun bulunduğunu bilmemeleri mümkün değil! 

Türkiye’nin Fırat Kalkanı Operasyonu’na dahi şartlı destek veren Kılıçdaroğlu’nun, 

savaş koşullarında bile PKK’ya kalkan olurken, PKK’lılar tarafından suikas girişimine 

uğraması, küresel güçlerin planlarının ne kadar korkunç ve kapsamlı olduğunu 

gösteriyor… 

PKK ile birlikte hendeklere giren, insan hakları ihlali yapılıyor diye milletvekillerini 

operasyon bölgesine gönderip raporlar hazırlatan, Kürt açılımına “açık çek” yazan, 

Öcalan’ın “yol haritası”nı sahiplenip, CHP’nin görüşü olarak sunan, ana muhalefet 

partisinin liderine suikast yapmak en son akla gelecek olasılıktı. 

Türk-Kürt savaşı çıkartmayı başaramayan küresel güçlerin, fırsat bulduklarında Alevi-

Sünni çatışmasını deneyeceklerine kuşku duyulmamalıdır… 

15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi ile iyice hırpalanan Ordumuz, iç savaşla meşgul 

olurken, AB/ABD emperyalistlerinin güneyimizde Kürt-İsrail korkidorunu kurmayı 

deneyecekleri kesindir. 

Van, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Gaziantep ve Cizre’de tonlarca patlayıcı ile güvenlik 

güçlerimize saldıran ABD’nin; FETÖ, PMM ve İŞİD’ı yönetip, silah olarak kullandığına 

Türk halkının çoğunluğu inanmaktadır. 

Savaş ABD ile Türkiye arasındadır. 

Dersimli Kemal’in dağdaki arkadaşları9  iyice köşeye sıkıştı artık. 

Çıkış için bir yol aramaktalar. 

Bu yüzden baş koruyucuları Kemal Kılıçdaroğlu’nu bile gözden çıkartmışlardır…

                                                           
9 http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/12/02/kilicdaroglu-barikat-kuran-
arkadaslara-sesleniyorum-kaldirin 

http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/12/02/kilicdaroglu-barikat-kuran-arkadaslara-sesleniyorum-kaldirin
http://www.sabah.com.tr/gundem/2015/12/02/kilicdaroglu-barikat-kuran-arkadaslara-sesleniyorum-kaldirin
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DEVLET FETÖ’YE SIZMIŞ! 
İçişleri Bakanımı Efkan Ala açıklamış: 

7000 istihbaratçının 6500‘ü, 81 il emniyet müdürünün 74‘ü FETÖ’cüymüş! 

 Şaka bir yana, Devletin FETÖ’ye sızdığını söylersek derdimizi daha iyi anlaşılmış oluruz! 

 Örgütün 62 bin 317 gayrimenkulü varmış! 

 PKK ile FETÖ’nün aynı merkezden, ABD’den yönetildiği iyice ortaya çıktı. 

 PKK, ABD’nin karagücü, FETÖ ise müttefikleridir! 

 Resmen kabul edilmiş… 

 Ana muhalefet partisinin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete “terörü 

durdurun”diyor. 

 Hazret, bir taraftan da PKK’nın yayın organı “Özgür Gündem” gazetesinin kapatılmasını 

eleştiriyor. 

 Kılıçdaroğlu sonunda FETÖ’ye karşı olduğunu söyledi ama arkasından FETÖ’nün yayın 

organı “Özgür Düşünce” gazetesinde yazan ve hala Ergenekon ile Balyoz davalarınnın 

“gerçek” olduğunu savunarak kumpasçıları destekleyen Nazlı İlıcak’ın tutuklanmasına 

karşı çıkıyor… 

 İsimlerinin önünde “özgür” sözcüğü bulunan bu iki mevkutenin ne kadar özgür 

olduklarını, yaptıkları haberler ile yorumlarından biliyoruz… 

 “Basın özgürlüğü”nün arkasına saklanarak, terör örgütlerine kol kanat germek, CHP’ye 

hiç mi hiç yakışmıyor! 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/08/devlet-fetoye-sizmis/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/08/patlama2.jpg
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 Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanlarından Doç. Dr. Fatih Gürsul, FETÖ/PDY 

sorşturması kapsamında üniversitedeki görevinden açığa alınmış. 

 FETÖ’nün siyasi ayağının soruşturulmaya başlaması ile kim bilir daha ne pislikler 

ortalığa saçılacak. 

 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının açığa çıkartılması şart. 

 Kılıçdaroğlu’nun bu yöndeki talebi de haklı ve yerindedir. 

 TSK’ya ve Emniyete yoğun bir şekilde sızan Fetullahçıların, muhalefet partilerine 

sızmamış olması düşünülemez. 

 Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizzat getirdiklerini biliyoruz zaten. 

 AKP’ye yüklenerek, kendini asla aklayamayacak! 

 Savunmasını da pek yakında göreceğiz. 

 Lakin, asıl sızıntı iktidarlar üzerinden Devlete yapılmıştır. 

 Bu yüzden, AKP’deki FETÖ’cü milletvekillerinin sayısı yüzdelerle ifade ediliyor… 

 Yakında gerçek sayıyı öğreneceğiz. 

 Hükümetin dış politika değişikliğine Kemal Kılıçdaroğlu’nun destek vermesi çok iyi 

oldu. 

 İktidarıyla, muhalefetiyle hep birlikte Vatan Partisi’nin çizgisine geldiler. 

 Tebrikler… 

 CHP, bugünkü düşüncelerini zamanında dile getirseydi, gerçekten de iktidar 

alternatifi olabilirdi. 

 PKK ve FETÖ konusunda sicili temiz olmayan Y-CHP, inisiyatifi yine, ayıbı daha çok 

olan AKP’ye kaptırdı. 

 Hükümetin dümen suyunda sağa sola yalpalanıp duruyor şimdi. 

 CHP’nin hükümetin dış politikada değişiklik yapmasına verdiği destek, gerçekte şu 

görüntüye destektir: 

 Suriye uçakları bölgedeki ABD kuvvetlerine çok yakın noktaları bombaladı, ABD 

kuvvetleri mevzilerini terketti. 

 Destekliyoruz… 

 Rusya, İran ve Suriye’den oluşan bölgesel ittifak adeta ABD Özel Kuvvetlerine meydan 

okudu. 

 Destekliyoruz… 
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 Suriye, hava kuvvetleri yanında topçu atışları ve ağır silahlarını da devreye soktu. 

 Destekliyoruz… 

 YPG Merkezi, Suriye Demokratik Güçleri (SDF) Merkezi, Asayış Merkezi, PYD Dış 

İlişkiler Binası ve Rojava Federasyon binaları yerle bir edildi… 

 Destekliyoruz… 

 Denebilirki, hükümet Suriye politikasında saf değiştirdi. 

 Muhalefet de bu politikalara destek veriyor… 

 İkisini de destekliyoruz… 

 Belli ki Ortadoğu’da kartlar yeniden karılacak… 

 Uzmanlar, Suriye’deki savaşın sonucunu belirleyecek olan Halep’te, iki bin Rus gönüllü 

savaşçısının karada savaşmak üzere konuşlandığını söylüyor. 

 Artık ABD’nin “karagücü” PYD’ye karşı, karada savaşacak askerler var. 

 Hepsi de gönüllü… 

 Halep, bir buçuk aydır Suriye Ordusunun kuşatması altındadır. 

 Bu arada Çin de devreye girmiş! 

 Askeri yardım yanında, Suriye ordusuna eğitim ve destek vereceklerini açıkladılar… 

 Suriye ordusu ilk defa PKK ile mücadele ettiklerini duyurmuş! 

 ABD’nin Ortadoğu’dan kovulması yakındır… 

 O günü iple çekiyoruz… 

 Bu yüzden kına gecelerimizde canlı bombalarını patlatıyorlar. 

 51 ölü, 24 Temmuz 2015′ten bu yana ABD ile Türkiye arasında süren savaşın son 

şehitleridir. 

 17′si ağır 69 yaralıyı da gazi kabul ediyoruz… 
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 HEPSİ DE ELİ KANLI KATİLDİR 

Cemaat, yıllarca sınav sorularını çalarak, çocuklarımızın geleceğini kararttı. 

 Bu alçak hırsızlar, üniversiteyi kazanan gençlerin hakkını gasp edip, kendi adamlarına 

yedirdiler, bileğinin hakkıyla işe girmeyi hak edenlerin yerine de, sümüklü Fetullah’a 

iman eden zavallıların yerleştirilmesini sağladılar… 

 Bu şekilde mağdur edilenler hiç değilse sağdır. 

 Bir de göz göre göre öldürülenler var: 

 Gizli tanık olan bir istihbarat görevlisi: “TSK, MİT ve Emniyet teşkilatındaki FETÖ 

yapılanması, PKK içindeki muhbirleri örgüte ihbar etti” dedi… 

 Örgüt, “x haber elamanları” olarak nitelendirilen bu 8-10 kişiyi Kandil’de infaz etti… 

 Bombalı araçlar ve canlı bombalar durdurulamadı tabi. 

 Suçsuz insanlar kahpe eylemlerde öldürüldüler… 

 Bu cinayetlerin sorumlusu FETÖ’dür. 

 FETÖ mensupları, MİT’in bildirdiği koordinatları da değiştirerek PKK’lıları 

bombalanmaktan kurtardılar… 

 Savaş durumunda; düşmanın belli bölgeleri işgal etmesi halinde; ordunun silah depoları 

ve cephanelikleri imha edilirse, önceden gizlenmiş silah depolarından silah alınarak, 

işgalcileri durdurmak için gerilla tipi eylemler yapılması amacı ile Özel Kuvvetler 

Komutanlığına bağlı Seferberlik Dairesi kurulmuştur. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/08/hepsi-de-eli-kanli-katildir/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/08/cocuklara_bayram_1.jpg
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 Bütün bu zor işleri yapacak olan kahramanların listesi ile olası eylem planları 

seferberlik bölge başkanlıklarında bulunur. 

 “Kozmik oda” da denen bu odalardan birine, Arınç’a suikast yalanı ile girildi ve listeler 

ile planlar FETÖ’cülerin eline geçti. 

 FETÖ’cü hainler, Ankara civarı ile İrak ve Suriye’deki Türkmenlerden aynı amaçla 

görevlendirilenlerin listesini Amerikalılara verdiler. 

 Amerikalılar, İrak ve Suriye’deki kahramanları birer birer avlayıp öldürdüler… 

 Bu cinayetlerin sorumlusu da FETÖ’dür… 

 Kobra helikopter pilotu Yarbay İlkay Ateş’in, tutuklanmadan önceki itirafları da yenilir 

yutulur gibi değil. 

 Sorumlu olduğu bölge imamı kendisine: “PKK’lılar için bu adamlar dinsiz, diyanetsiz. 

Öldürülecek şekilde ateş yapmayın. Sağlarına, sollarına atın yaralansınlar, ölmesinler” 

dediğini söyledi… 

 Öldürülmeyen bu teröristlerin daha sonra öldürdükleri güvenlik kuvvetleri ve sivil 

halkın gerçek katili de FETÖ’dür… 

 40 senedir süren PKK terörünü neden bitiremediğimiz umarım anlaşılmıştır… 

 DARBE GİRİŞİMİNİN ARKASİNDA ABD VAR 

 Dışişleri Bakanlığımız, FETÖ’nün darbe girişiminde bulunduğu saatlerde ABD’ye 

başvurarak, meşru hükümete “destek” açıklaması yapılmasını istedi. 

 ABD yönetimi 8 saat sonra açıklamada bulundu. 

 ABD’nin sözcüleri bu gecikmenin nedenini “O gün olanları sosyal medyadan ve 

haberlerden izledik, bir süre ne olduğu belirsizdi” şeklinde açıkladılar. 

 İtiraf gibi… 

 Bu açıklamanın Türkçeye tercümesi: Darbe girişimi başarısız olunca meşru hükümete 

desteğimizi bildirdik, darbeciler başarılı olsaydı, o zaman da “bizim oğlanlar yine 

başardı” diyecektik şeklindedir! 

 En küçük bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde darbecilerin arkasında ABD’nin 

olduğunu söyleyebiliriz. 

 Fetullahçı hainleri dışarıdan AB ve ABD destekledi. 

 Nitekim, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Elizabeth Trudeau, Fetullah Gülen’in iadesi ile 

ilgili “Belgeler bize ulaştı, incelemeye devam ediyoruz. Fakat iade süreci aylar da 

sürebilir, yıllar da” diyerek ABD’nin tutumunu, anlaşılır şekildi belli etti… 
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 O kadarla kalsa iyiydi. 

 CİA, resmi internet sitesinde FETÖ’cüler için “İslami ve sosyal hareket” ifadesini 

kullanarak desteğini sürdürdü. 

 Onlar da haklıdır tabi… 

 Fetullah’ı verseler, yeni Fetullahlar bulmakta güçlük çekebilirler! 

 Her ülkede bizim kadar hain bulmak kolay olmuyor. 

 Peki! Fetullah’ı içeriden destekleyen sadece AKP’liler miydi? 

 Fetullahçıların Devletin kılcal damarlarına kadar girdiği dönemde, Genel Kurmay 

Başkanı Org. Necdet Özel, “TSK içerisinde Fetullahçı yapılanma yoktur” diyordu… 

 Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, “Yargıda Cemaat 

yapılanması olduğunu söyleyemem” demişti… 

 Bunları da unutmayalım… 

 İDAM CEZASİNİ KENDİLERİ İÇİN KALDİRDİLAR 

 Hainler, AKP sayesinde iktidar olduklarında neler yapacaklarını planladıklarından, bir 

gün hesap sorulma durumu ile karşı karşıya gelmeleri söz konusu olursa, savunmalarını 

da peşinen hazırladılar. 

 Öncelikle, işlemeyi planladıkları bazı eylemleri suç olmaktan çıkarttılar: 

 Bilenler bilir, Terörle Mücadele Kanunu ile “vatana ihanet” suç olmaktan çıkartılmıştı… 

 2003′te, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6 Nolu Protokolü’nü yürürlüğe sokarak, 

barış zamanında idam cezasının uygulanmasını kaldırdılar. 

 Ardından 2004′te, 13 Nolu Protokol’ü onaylayarak, bu defa da savaş ve savaş tehlikesi 

halinde idam cezasının uygulanamayacağını kabul ettiler… 

 AH ŞU SAVCİLAR 

 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcıvekili Kadir Yılmaz, HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş 

ile Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında hazırladığı iddianamede: 

 ” İstanbul’daki etkinlikte yaptıkları konuşmalarda kullandıkları ifadeler, amacı ülke 

topraklarının bir kısmını yaygın şiddet ve terör öylemleriyle devlet idaresinden ayırıp, 

yerine Marksist-Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olan 

ve 1984′ten beri ülkemiz genelinde silahlı eylemler gerçekleştiren, niteliği yargı 

kararları ile tescil edilmiş PKK/KCK ve liderlerini övücü niteliktedir” diyerek, PKK’yı 

yelpazenin solunda ve emekten yana bir örgüt olarak göstermişlerdir. 
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 Yaygın olarak yapılan bu hatalı niteleme sonunda; kendisini “Türk solu”nda tarif eden 

pek çok kişi, 5 Haziran Genel Seçimlerinde, solcu olduğunu sandığı PKK’nın siyasi örgütü 

HDP’ye barajı atlatmak için oy vermiştir. 

 Aralarında bazı CHP yöneticilerinin de bulunduğu gafiller, PKK’yı Gazi Meclis’e sokarak 

AKP’yi iktidardan düşürebileceklerine inandırılmışlardır. 

 Elbette ki, bu sonucun alınmasında, PKK’nın sol cenahta bir örgüt gibi gösterilmiş 

olması, son derece etkili olmuştur. 

 Halbuki, etnik temelde siyaset yapan, Kürt milliyetçiliğini ön planda tutan ve 

gerektiğinde İslam şemsiyesi altında birleşmeye hazır bulunan PKK, gösterildiğinin tam 

aksine; aşırı sağcı, gerici ve ırkçı bir niteliğe sahip terör örgütüdür… 

 Emperyalizmin “karagücü” olmayı kabul eden, Türkiye’nin NATO’da kalmasını savunan 

siyasal bir anlayışı Marksist-Leninist olarak tanımlamak, onun propagandasını 

yapmaktan farksızdır! 

 Fahiş bir hatadır… 

 Savcı Yılmaz’a biraz daha kitap karıştırmasını tavsiye ediyorum. 

 Anayasal Suçlara Bakmakla Görevli Ankara Cumhuriyet Savcısı Serdar Coşkun ise, 73 

şüpheli hakkında düzenlediği “çatı iddianamesi”nde dört dörtlük bir tespit yaptı: 

 “Ergenekon davası aynı zamanda Cemaat için geçmişteki pis işlerini içine attığı ve 

kendisi üzerindeki bütün kuşkuları yok etmek için kullandığı bir nevi çöp tenekesidir” 

dedi. 

 Ergenekon isimli bir terör örgütünün gerçekte hiç olmadığı belirtilen iddianamede, 

Ergenekon terör örgütü iddiası, FETÖ tarafından kendi terörizmini gizlemek için 

uydurulmuştur denildi… 

 Savcı Coşkun’u, bu doğru saptaması yüzünden yürekten tebrik ediyorum… 

 “TİYATRO-MÜSAMERE MASALİ” 

 Başbakan Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamadan anlaşıldığına göre; 76 bin 597 kişi 

açığa alınmıştır. 

 Şu ana kadar,4 bin 897 kişi de memuriyetten çıkartılmıştır. 

 15 Temmuz darbe girişimini “tiyatro” veya “müsamere” olarak niteleyip, bu senaryoyu 

Recep Tayyip Erdoğan’ın yazdığını ileri sürenler, 81 bin 494 kamu görevlisinin bu 

oyunda rol aldığını da kabul etmektedirler. 

 Kamu görevlileri böyle bir şeyi neden yapsınlar? 

 İddia sahiplerinin bu soruya verebilecekleri yanıt yoktur! 
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 ABD’nin karagücü PKK/PYD’yi de “solcu” olarak kabul eden ve yaşayarak öğrenebilen 

bu güruh, daha düne kadar PKK’nın siyasi uzantısı HDP’ye oy verilmesini ve bu şekilde 

AKP’nin iktidardan düşürülebileceğini savunuyordu. 

 Şimdi arkasında CİA’nın olduğu bir darbe girişimini iktidarın sahneye koyduğu bir oyun 

gibi gösteriyorlar. 

 Emperyalizmin ordusunda, parasız askerlik yapmak böyle olsa gerek… 
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 YENİ TUZAKLAR ÖNÜMÜZDEDİR! 
FETÖ‘cülerin darbe girişiminde bulundukları 15 Temmuz akşamı Büyükada’da 

bir toplantı yapıldı. 

 CIA‘nın Türkiye uzmanı Henry Barkey’in başkanlığında yapılan toplantının konusu, 

“İran ve komşuları” idi… 

 Toplantıda İran’la ilgili bir tek cümle konuşulmadı, komşularından ise sadece Türkiye 

ele alındı… 

 Dört senaryo masaya yatırıldı: 

 Birincisi erken seçimdi. 

 Tabii ki, Erdoğan’ın durumu tartışıldı. 

 İnişe mi geçer, daha mı güçlenir sorusuna yanıt arandı… 

 “Üst akıl” dilediği zaman erken seçim düğmesine basacak kadar duruma hâkim mi 

acaba? 

 İkincisi, Türk hükümeti Suriye’ye girerse, gelişmeler hükümetin lehine mi aleyhine mi 

gelişir sorusuydu. 

 “Üst akıl” işine geldiği zaman Türk Ordusunu Suriye’ye sokacak kadar içimizde mi? 

 Üçüncü konu tehlikenin henüz geçmediğinin ipuçlarını veriyor: 

 Bu başlıkta hangi grupların darbe yapabileceği tartışıldı. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/08/yeni-tuzaklar-onumuzdedir/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/08/yenikapi.jpg
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 Hangi grup darbe yaparsa, kamuoyu desteğini alır ve toplumsal meşruiyeti sağlar 

sorusuna yanıtlar arandı. 

 Demek ki, “üst akıl”, TSK içerisinde kendilerine bağlı, birden çok grubun varlığını ve 

darbe yapmaya hazır tutulduklarını duyuruyor! 

 Blöf mü, gerçek mi bilinmiyor tabi. 

 Gerçekse, tehlike geçmiş değil… 

 Genel kanı, ABD’nin desteği olmadan Türkiye’de darbe yapılamayacağıdır. 

 Bir de biliyoruz ki, ABD’nin (A) planı yanında; (B) ve (C) planlarının da bulunur. 

 Dördüncü başlık, Türk dış politikasının İran’a doğru kayması halinde, NATO ile 

ilişkilerin nasıl değişeceğiydi. 

 İran’dan kasıt Şangay İşbirliği Örgütü‘dür, o belli… 

 Bu aşamada, Türkiye’nin ray değiştirmesi söz konusudur ve bunu ABD darbeden önce 

öngörmüştür. 

 Türkiye’nin çıkarlarının NATO’dan ayrılmak ve Doğu ülkelerinin yanında yer almak 

olduğunu çok iyi biliyorlar. 

 Bu cesur girişimi AKP yapabilir mi? 

 Zayıf olasılık olarak görünse de, ABD işi şansa bırakmaz; bizi engellemek için başımıza 

kim bilir daha ne belalar saracaklar… 

 Türk halkının 15 Temmuz’dan bu yana meydanlardaki nöbet tutuşu, antiemperyalist 

bilincin yükselişini gösteriyor. 

 Özlemini duyduğumuz onurlu bir duruştur… 

 Hükümetin bu ortamı siyasi ranta dönüştürmeye çalışması halinde, bu görüntü bozulur 

ve küresel güçler, yeni planlarını devreye sokmak için aradığı ortamı bulabilirler… 

 Hainler hep böyle günler için görevlidir! 

 *** 

 TSK’nın yeniden yapılandırılması, MİT’te yeni model, tehlikeli girişimlerdir. 

 Kuvvet komutanlıklarının MSB’na bağlanması, askeri okulların kapatılması, GATA’nın 

Sağlık Bakanlığı’na devri, YAŞ’in yapısının değiştirilmesi, darbe yapılmasını önleyemez! 

 Eskiden darbelerin nedeni, İç Hizmet Kanunu’nun 35. maddesi gösterilirdi. 

 Kaldırıldı. 

 Darbeler önlendi mi? 
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 Şimdi de darbe girişiminin nedeni “emir-komuta” gösteriliyor… 

 Tam aksine, darbeyi önleyen emir-komuta olmuştur. 

 Darbe girişimi içerisinde olmayan askerler, emir-komuta içerisinde darbecileri 

durdurmuştur. 

 Demek ki, emir-komuta, darbe nedeni olarak gösterilemez! 

 Siyaset üstü olması gereken milli kurumların, siyasetçilere bağlanması, zaman 

içerisinde bu kurumlara siyasetin sirayet etmesi sonucunu doğurur ki, askerliğin 

olmazsa olmazı olan emir-komutanın yok olmasına neden olurlar.. 

 Bu sıralar kullanılan en ahmakça sözlerden biri de “ordunun sivilleştirilmesi”dir. 

 TSK’nin Cumhurbaşkanına bağlanması, askeri okulların kapatılması, İmam Hatiplilerin 

komuta kademelerine taşınması, Topçu Kışlası’nın yeniden yapılmaya çalışılması gibi 

ihtiraslı düzenlemeler, milli birlik ve beraberliğimizi bozar… 

 Kurumları darbecilerden temizliyoruz diyerek, siyasilere bağlamak akıl işi değildir! 

 Darbenin baştırılmasının yarattığı hoşgörüden yararlanarak; Erdoğan’ın fiilen 

uygulamakta olduğu “Başkanlık Sistemi”ne hukuki alt yapı hazırlamaya kalkışmak, 

milli güçlerin bölünmesine yol açar… 

 Milli birliğin ortak paydası, tam bağımsızlık ruhudur. 

 Bağımsızlığımızın sağlanması için vatanın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu 

Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü merkeze koymak şarttır… 

 Atatürk İlkeleri milli birliğimizin temel harcıdır. 

 15 Temmuz’dan bu yana sokakları dolduran Türk halkı, elinde Türk bayrağı ve Atatürk 

posteri ile asil duruşunu göstermektedir… 

 Küresel güçler, birliğimizi bozamadı mı kaybedeceklerini bilirler… 

 O halde, Türk halkının birlik ve beraberliğini bozmaya hizmet eden bütün girişimlere 

karşı durmak gerekir… 

 Bu tür hareketlerin kökü dışarıdadır. 

 AKP, mevcut durumu fırsata çevirme gafletine düşerse eğer, bu defa da 

ABD,“Cumhuriyeti kurtarma” bahanesiyle yedekte beklettiği gruplarından birini sahaya 

sürebilir… 

 Bu halde, aranan “meşruiyet ve halk desteği” bulunmuş olur! 

 TRT 1′den aynı bildiriyi yeniden okutabilirler… 
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 Bu tuzağa düşmemenin tek yolu; hukuka saygılı olmak, fırsatı ganimet bilmemek, 

fabrika ayarlarımıza geri dönmek, birlik ve beraberlik ruhunu zedelememektir… 

 Bu konudaki en büyük görev, hiç kuşku yok ki, hükümete düşer… 

 *** 

 Cumhurbaşkanı Erdoğan itiraf etti. 

 Onu duymazdan, anlamazlıktan gelme lüksümüz yoktur! 

 “Allah dedikleri için müsamaha gösterdik. Bir ortak yanımız var dedik. Aslında bu 

yapının bambaşka niyetleri, aracı, örtüsü olduğunu görmedik, göremedik” dedi. 

 Erdoğan diyor ki, Allah ile aldatıldık… 

 Devam ediyor itiraflarına: 

 “Bunlara yardımcı oldum. Hainlerin gerçek yüzlerini ortaya dökemedim. Rabbim de 

Milletim de bizi affetsin”… 

 Bu cümle, aynı zamanda terör örgütüne yardım ve yataklık etmek suçunun açık bir 

ikrarıdır. 

 Af dilemek zaten suçluluğun kabulüdür bir bakıma… 

 Ama Cumhurbaşkanı sorumsuzdur! 



114 
 

 

FETULLAHÇI SENSİN! 

Fetullahçı darbe girişiminden sonra AKP’nin destek verdiği Taksim’de 

yapılan Cumhuriyet ve Demokrasi Mitingi‘nde ana muhalefetin lideri Kemal 

Kılıçdaroğlu, 10 maddelik bir manifesto1 okumuştu: 

“Darbeye de diktaya da karşıyız… Varsa darbenin dış destekçilerini de kınıyoruz” 

demişti… 

Dersimlinin Cumhuriyet Halk Partisi adına yaptığı bu açıklama sorunludur: 

Bu mudur “Yeni CHP”? 

Hani Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)? 

Bu darbenin CIA neresindedir? 

ABD’yi aklamak senin üstüne vazife midir!? 

*** 

Sahi, CHP içerisine Fetullahçıları kim yerleştirdi? 

Parti Meclisi’ne Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın açılış konuşmasını yapan 

zatı2  seçtirmek için delegelerin önüne kim yatmıştı? 

Kılıçdaroğlu’nun “CHP’ye sızan paralel yapılanma var mı?” sorusuna NTV’de verdiği 

yanıt itiraf gibidir: 

                                                           
1 Manifesto: 

“Madde 1: …Darbe girişiminin sorumlularını varsa iç-dış destekçilerini kınıyor ve lanetliyoruz. Madde 3:.. Hep 
birlikte ve her zaman ne darbe ne dikta yaşasın tam demokrasi demeliyiz.” 
http://www.imctv.com.tr/kilicdaroglundan-10-maddelik-taksim-manifestosu/ 

2 Fetullah Gülen’in onursal başkanı olduğu Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı tarafından düzenlenen Abant 

Platformu’nun açılış konuşmasını yapan Gediz Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. İştar Gözaydın 
Savaşır, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından Parti Meclisi’nin Bilim Yönetim ve Kültür Platformu’na, aday 
gösterilmiştir. 
http://odatv.com/images/resimler/AnXJlU-ez2ZxIYUXCcl26E5cJ5Q3giSk9ea1o0I_alrX.jpg 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/fetullahci-sensin/
http://www.imctv.com.tr/kilicdaroglundan-10-maddelik-taksim-manifestosu/
http://odatv.com/images/resimler/AnXJlU-ez2ZxIYUXCcl26E5cJ5Q3giSk9ea1o0I_alrX.jpg
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/Bilim_Sanat.png
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“Bizim bir istihbarat örgütümüz yok devletteki gibi, kim paralelci, kim değil 

bilmiyoruz”…3  

Yakıştı mı? 

Galiba, Kılıçdaroğlu partimizin üyelerini tanımıyoruz, onları bize MİT tanıtsın demek 

istiyor! 

Bu açıklama bir öncekinden de sorunludur. 

Halbuki, birbirini en iyi tanıyan CHP’lilerdir; yıllardır miting meydanlarında, mahalle 

çalışmalarında, sandık başlarında partinin başarısı için omuz omuza vererek çalıştılar; 

bir ailenin üyeleri gibidirler… 

Herkes birbirini tanır. 

Bu yüzden de CHP’yi; “ana kucağı” ve “baba ocağı” gibi bilirler. 

Aralarına değil ajan, başka partiden biri bile sızamaz, hemen farkedilir… 

CHP’yi tanımayan, bir tek Kılıçdaroğlu’dur. 

Örgütten gelmeyen, partili de olmayan, TESEV’in kurucu üyesi, SOROS’un elemanı 

Dersimli Kemal’in bile, CHP’li olmayanların partiye iliştirilmesinde yönetimlerin ne 

kadar zorlandığını bilmeyen yok!.. 

CHP’ye üye olmak hiçbir zaman kolay olmadı. 

Hele de Baykal ile Önder Sav’ın dönemlerinde.. 

Dersimli Kemal, bu talihsiz açıklaması ile CHP’ye Fetullahçılar’ın sızmış olabileceğini ima 

ediyor… 

Yine zeytinyağı gibi üste çıkma peşinde! 

*** 

En son sözü baştan söyleyelim: 

Hükümetin FETÖ’ye karşı yaptığı operasyonları engellemek için milletvekillerini 

seferber eden kim idiyse,4 CHP’deki Fetullahçı odur! 

                                                           
3 http://www.ntv.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglu-ntvde,l_HpmY0KdEWFGWlVtBR9OA 

4 Tarih 14 Aralık 2014 

CHP Cezaevi Komisyonu üyeleri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, Parti Meclisi Üyesi ve Manisa 
Milletvekili Özgür Özel, Erzincan Milletvekili Muharrem Işık ve Muğla Milletvekili Nurettin Demir 14 Aralık günü 
yapılan operasyonlar hakkında yazılı bir basın açıklaması yaptı. 
O açıklama şöyle: 
“Bugün “Gülen Cemaati”ne, “Hizmet Hareketi”ne yakın yazılı ve görsel basın kuruluşlarına yönelik yapılan 
operasyon, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP kadrolarının yaratmaya çalıştığı algının aksine; 
Ne terörle mücadeledir, 
Ne bir suç örgütünün çökertilmesidir; 

http://www.ntv.com.tr/turkiye/kemal-kilicdaroglu-ntvde,l_HpmY0KdEWFGWlVtBR9OA
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Halktv‘nin başına Fetullah’ın gazetesi Bugün’ün yazarı Hakan Aygün’ü5 ben mi 

getirdim? 

FETÖ ile ilişkisi ifşa olan6  ve Cemaat’e karşı başlatılan operasyona çok 

üzülen7  Ekmeleddin İhsanoğlu’nu, CHP’lilerin önüne Cumhurbaşkanı adayı olarak ben 

mi koydum? 

Bu adam sensin Kemal Kılıçdaroğlu… 

Masken düştü, daha fazla gizlenemeyeceksin… 

*** 

İslam İşbirliği Örgütü bile Fetullahçı yapılanmaya terörist dedi, Kemal efendi ise, darbe 

girişiminin üzerinden 10 gün geçtikten sonra FETÖ diyebildi…8  

Dersimli Kemal’in gerekçesi: 

“Elimde belge yoktu, onun için FETÖ diyemedim” idi…9  

                                                                                                                                                                                     
Ne geçmişteki hukuksuz gözaltı, soruşturma, yargılama ve infazlardan hesap sormaktır, 
Ne de demokrasi I tarihimizin utanç tablosu Ergenekon, Balyoz, ODA TV, KCK, Askeri Casusluk ve diğer siyasi 
davalarla yüzleşmedir.” 
http://odatv.com/cemaat-operasyonu-basladi-1412141200.html 
CHP VE HDP’DEN AÇIKLAMA… 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zaman’a kayyım atanmasına sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu “Bir 
gazetenin yaşaması önemlidir. Gazeteyi batırmak değil yaşatmak asıl demokrasilerde siyasal iktidarın görevidir. 
Ama maalesef böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Üzülmeyin. Bu tür baskılar gelir ve geçer. İnsanoğlu 
demokrasiden özgürlükten yana hep kazanımlar elde etmiştir. Zaman zaman bu tür olaylar olur ama bunları da 
aşmasını bileceğiz artık” dedi. 
HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Zaman gazetesine kayyım atanmasına ilişkin olarak “Darbe sürecinin bir 
parçası olarak değerlendiririz” yorumunu yaptı. 
Avrupa Birliği Eski Bakanı Ali Haydar Konca, “Muhalefetin tek bir ‘m’si bile ağza alınmasın, herkes aynı telden 
çalsın, kimse gerçekleri görmesin, toplum suskun olsun isteniyor” diye konuştu. 
CHP İzmir Milletvekili ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Atilla Sertel, “Türkiye’de gerçekleri yazan tek 
medya kuruluşu bırakmayıncaya kadar sanıyorum bu çabalarını sürdürecekler. Ama çare tükenmiyor, çare 
tükenmez. Mutlaka başka çareler bulur insanlar ve artık haberleşmenin, iletişimin elektronik ortamda sağlandığı 
ülkemizde muhalefet sesini duyurmanın yollarını bulacaktır” şeklinde konuştu. 
https://www.evrensel.net/haber/274111/zaman-gazetesine-kayyim-
atandi?utm_source=maxad_native&utm_medium=widget&utm_campaign=insite_link 
Selin Sayek Böke, “Bank Asya operasyonu bizzat hükümetin yol açtığı bir skandaldır” dedi. 
Y-CHP Milletvekili Mahmut Tanal; “Bank Asya’ya yapılan siyasi gaspa karşılık”, TBMM Başkanlığına dilekçe 
verip maaşımın Bank Asya’ya yatırması için talimat vereceğim” diye tweet attı. 
http://www.aydinlikgazete.com/politika/chpden-cemaate-bank-asya-destegi-h62341.html 
5 Hakan Aygün, 14.04.2009 tarihli Bugün gazetesindeki köşe yazısında şöyle diyordu: 

”Ergenekonculardan nefret eden halk AK Parti’ye yöneliyor.” 
”Halk darbeci Ergenekonculardan tiksiniyor.” demişti. 
http://www.aydinlikgazete.com/pensilvanyadan-kilicdarogluna-hakan-aygun-ricasi-makale,57793.html 
6 http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/07/27/ekmeleddin-ihsanoglu-feto-iliskisi-ifsa-oldu 

7 http://odatv.com/cok-uzuldum-2207141200.html 

8 http://odatv.com/ve-kilicdaroglu-feto-dedi-2607161200.html 

9 http://www.izlenenhaber.com/makale/yazdir/485/ 

http://odatv.com/cemaat-operasyonu-basladi-1412141200.html
https://www.evrensel.net/haber/274111/zaman-gazetesine-kayyim-atandi?utm_source=maxad_native&utm_medium=widget&utm_campaign=insite_link
https://www.evrensel.net/haber/274111/zaman-gazetesine-kayyim-atandi?utm_source=maxad_native&utm_medium=widget&utm_campaign=insite_link
http://www.aydinlikgazete.com/pensilvanyadan-kilicdarogluna-hakan-aygun-ricasi-makale,57793.html
http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/07/27/ekmeleddin-ihsanoglu-feto-iliskisi-ifsa-oldu
http://odatv.com/cok-uzuldum-2207141200.html
http://odatv.com/ve-kilicdaroglu-feto-dedi-2607161200.html
http://www.izlenenhaber.com/makale/yazdir/485/
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Benzerliğe bakın; Fetullah Gülen’in iadesi için ayak direyen ABD de sürekli 

Türkiye’den belge istiyor…10  

Bu saçma savunma; insanın aklına “Rüşvetin de belgesi mi olur” sözünü getiriyor… 

Kafa boş olunca ya da işbirlikçi veya koruyucu konumunda olunursa belge istenir tabi!.. 

Aralarındaki hiyerarşik yapılanmayı bile, ABD Dolarının seri numarası ile belirleyen bu 

ihanet şebekesinin üyeleri, tankları sivil insanların üzerine sürerek ve 

kurşunlayarak 264 kahraman yurttaşımızı şehit ettiler; TBMM’ni, MİT’i ve Emniyet’i 

bombaladıktan sonra, herşeyi de itiraf ettiler… 

Ana muhalefetin lideri, bu hainlere “terör örgütü” diyebilmek için hala “belge” görmek 

istiyor. 

Kim ne derse desin, Türkiye’nin en büyük şanssızlığı, bir kaset operasyonu ile CHP’nin 

ele geçirilmesidir… 

*** 

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Joseph Votel, “Amerika’nın iyi ilişkiler 

içinde olduğu askeri liderlerin” FETÖ’cü darbe girişimi nedeniyle tutuklandığını 

söyledi. 

Aynı toplantıda ABD Ulusal İstihbarat Direktörü James B. Clapper: “Evet 

doğru muhataplarımızınbirçoğu tasfiye edildi ya da tutuklandı” dedi…11  

ABD’nin Ortadoğu’daki operasyonlarını yürüten bu generale; RTE ve Başbakan sert çıktı, 

Dersimli’den “çıt” çıkmadı… 

Darbe girişimine kadar CHP’lilerin sırtında yük olarak taşıdığı Kemal Kılıçdaroğlu ve 

ekibi, artık Türkiye’nin kurtulması gereken bagaj haline geldi… 

“Yargıda Cemaat yapılanma olduğunu söyleyemem” diyerek12  sahiplendiği FETÖ’yü 

darbe girişiminde bulunmasına rağmen sahiplenmeye devam eden bir lider CHP’nin 

başına hiç yakışmıyor! 

                                                           
10 http://www.ntv.com.tr/dunya/binali-yildirim-abd-surekli-bizden-belge-istiyor-deliller-acik,cdiWpePkskGA-

0v9bns_IA 

11 http://www.ikincibolge.net/yazarlar/muyesser-yildiz/hulusi-akar-o-madalyayi-iade-etmek-zorunda/6897/ 

12 http://www.dunya48.com/mehmet-farac/7996-mehmet-farac-chpdeki-asil-kavga-nerede 

http://www.ntv.com.tr/dunya/binali-yildirim-abd-surekli-bizden-belge-istiyor-deliller-acik,cdiWpePkskGA-0v9bns_IA
http://www.ntv.com.tr/dunya/binali-yildirim-abd-surekli-bizden-belge-istiyor-deliller-acik,cdiWpePkskGA-0v9bns_IA
http://www.ikincibolge.net/yazarlar/muyesser-yildiz/hulusi-akar-o-madalyayi-iade-etmek-zorunda/6897/
http://www.dunya48.com/mehmet-farac/7996-mehmet-farac-chpdeki-asil-kavga-nerede
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İTİRAZINIZ MI VAR? 

Gazeteler yazdı: 

“İlk türbanlı rektör gözaltına alındı.” 

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Ayşegül Saraç’ın evinde yapılan aramada, polis bazı 

belgelere el koydu. Saraç, geçen yıl başını örterek Türkiye’nin ilk kadın rektörü 

olmuştu… 

Gazeteler yazdı: 

“İzmir Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı’nda uçuş eğitimlerini tamamlayan 48 pilot 

arasında ilk “teğmene” olarak mezun olan Savaş Pilotu Kerime Kumaş tutuklandı.” 

15 Temmuz gecesi İstanbul üzerinde F-16 ile uçuş yapan pilotlardan biri, işte bu Yüzbaşı 

Kerime Kumaş’tı… 

Gazeteler yazdı: 

“Eşi Sinop Garnizon Komutan Vekili Albay Temil Çetinkaya olan Sinop eski Valisi 

Yasemin Özata Çetinkaya tutuklandı.” 

Vali Yardımcısı Ekrem Yaman’a, bu haber doğru mu diye sordular: 

Yaman, “Doğrudur, ayrıntıları bilmiyorum” dedi… 

Fetullahçı Gülen Örgütü (FETÖ), türbanı ve kadınları amacı için çok kötü kullandı!.. 

Gazeteler yazdı: 

FETÖ’ye mensup pilotlar, GATA’daki doktorlar sayesinde Hava Kuvvetleri’ne yerleşti… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/itiraziniz-mi-var/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/Darbeciler1.jpg
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FETÖ”cü askeri hekimlerin verdiği “Uçuşa elverişli değildir” raporuyla, 60′tan fazla 

yurtsever pilotluktan atıldı, 300′den fazla pilot da haksız baskılara dayanamayıp istifaya 

zorlandı… 

15 Temmuz gecesi havalanan ve Türkiye’yi bombalayanlar, yurtseverlerin yerine alınan 

bu Fetullahçılardı (fetullahçı) pilotlardı!.. 

Gazeteler yazdı: 

“GATA’da 3 tabip tuğgeneral gözaltına alındı.” 

FETÖ’nün vurucu gücü Ordu ve Emniyetin içindedir, doğru…. 

Ama asıl gücü; 667 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ekindedir:1   

Örgütün malvarlığının değeri, 1 milyar doların üzerindedir… 

Karşımızda Gladyo vardır… 

O listeyi tüm yurtseverlerin mutlaka gözden geçirmesi gerekir. 

Belki de bu listeye eklenmesi gereken; gözden kaçmış veya unutulmuş başka kuruluşlar 

vardır. 

Türkiye’nin geleceği ve Türk halkının bekası için, bu ihanet yuvalarının kısa sürede 

kurutulması gerekir. 

Cehennem’e çevrilmek istenen bu Cennet vatanın üzerinde; 35 özel sağlık kurum ve 

kuruluşu, 934ilk ve orta öğretim kurulu,109öğrenci 

yurdu, 104 vakıf, 1125 dernek, 15 yüksek öğretim kurumu (vakıf üniversitesi), 2 işçi 

konfederasyonu ve 29 sendika FETÖ için faaliyet gösteriyordu…2  

FETÖ’nün, kendi halinde, mütevazı ve silahsız bir Cemaat olduğunu savunan aymazlar; 

15 Temmuz günü, üstelik de silahların en modernini ve en hasını gördüler… 

Bu ahmaklar sürüsü; Fetullah Gülen’i, devleti ele geçirmek ve TSK’yı bitirmek için 

CİA’nın kullandığını ileri sürenleri ise “din düşmanlığı” yapmakla suçluyorlardı… 

Din ve dince kutsal sayılan değerlerin, emperyalizmin hizmetine nasıl sokulduğunu bir 

kez daha gördük… 

Laiklik ilkesinin önemi şamar gibi suratımıza indi! 

                                                           
1 http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx? 

home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/
eskiler/2016/07/20160723.htm 

2 İşte o liste 

http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723.htm
http://www.resmigazete.gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723.htm&main=http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160723.htm
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/i%C5%9Fte-o-liste.pdf
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FETÖ ile “mensubiyeti”, “iltisakı”3  ve “irtibatı” olanların, geciktirilmeksizin güvenlik 

kuvvetlerine veya Cumhuriyet savcılıklarına bildirilmesi, bugünün birinci 

derecedeki vatandaşlık ödevidir… 

FETÖ, dünya tarihinde görülmüş en büyük hırsızlık örgütüdür, çocuklarımızın 

geleceğini çaldılar… 

Fetullahçılar, Devletin yaptığı bütün sınavlarda,4 soruları çalarak taraftarlarına 

verdiler… 

Hak edenlerinyerine, kendilerine militan olarak yetiştirecek kişileri kazandırdılar… 

İlkokul mezunu sümüklü bir müezzini önder kabul edenler; ya gerçekten ahmaktır ya da 

akıllarından zoru vardır! 

Kim ne derse desin, onlar kendilerini nasıl tarif ederse etsin, kesinlikle vatan 

hainliği damgasını yediler!.. 

Gazeteler yazdı: 

“Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu; ‘Darbe girişimi sonrası en güçlü destek aldığımız 

ülkelerden biri Rusya‘dır’ dedi… 

Meğer, 17 saniyelik sınır ihlali yaptığı için, neredeyse harbe tutuşacağımız Rusya’nın 

uçağını da FETÖ mensubu teröristler düşürmüştü… 

Gazeteler yazdı: 

“23 Temmuz 2016 tarihi itibariyle FETÖ soruşturmasında 4 bin 60 kişi tutuklandı.” 

Devamı gelecek tabii… 

ABD’nin geriye kaç adamı kaldı, tam olarak bilinmiyor… 

Ama savaşın ABD ile Türkiye arasında geçtiğini herkes biliyor artık… 

Kuşkusuz emperyalizmin Türkiye’de yiyeceği darbe, Ortadoğu halklarına da rahat bir 

nefes aldıracaktır… 

FETÖ’nün temizlenmesi yönünde yapılacak düzenlemeleri ve uygulamaları 

kolaylaştırmak amacıyla ilan edilen OHAL’e, amacından uzaklaşmadıkça elbette ki bir 

itirazımız olamaz! 

Yoksa sizin bir itirazınız mı var? 

                                                           
3 İltisak: Kavuşma, bitişme, birleşme. 

4 Kamu Personeli Seçme Sınavı, Üniversite Seçme ve Yerleştirme Sınavı, Polis Akademisi Sınavı, Harp Okulları 

Sınavı, Astsubay Okulları Sınavı, Anadolu Liseleri Sınavı, Tıpta Uzmanlık Sınavı, Yabancı Uyruklu Öğrenciler 
Sınavı, Akademik Personel Sınavı, Kaymakamlık Sınavı, Hâkim-Savcı Adaylığı Sınavı ve Diyanet İşleri Müezzinlik 
Sınavı. 
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Kuvayi Milliye ruhuyla yürürsek bu yolları, kesinlikle “İkinci Kurtuluş Savaşı”mızı da 

kazanacağız…
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ALLAH İLE ALDANANLAR! 

15 Temmuz darbe girişiminin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine “tıpış tıpış” oy 

verdiğimiz Cumhurbaşkanı adayı Ekmelettin İhsanoğlu da konuştu: 

Duygularını gizleyemeyen MHP Milletvekili Ekmelettin, “Hâkim ve polislere yönelik 

lekeleme kampanyası var”1  diyerek Cemaat’e sahip çıktı… 

Konuşanlardan biri de eski ABD Dışişleri Bakanı Colin Powell‘in özel Kalem 

Müdürü Lawrence Wilkerson. 

Rus resmi haber ajansı Sputnik’e konuşan Wilkerson, CIA Direktörü John Brennan‘ın 

darbe girişiminde rolü olduğunu kabul etti. 

“CİA ya darbeye karşı tavsiyelerde bulundu, ki bu zaman zaman olur, ya da zorla etki 

etmek için sürecin tam ortasında veya ikisinin arasında bir yerinde konumlandı” 

dedi.2 

Evet CİA sürecin tam ortasındaydı… 

                                                           
1 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ihsanoglundan-f-tipine-operasyon-aciklamasi-cok-uzgunum-

h32963.html 
2 “ABD’nin çıkarlarına “düşman” olarak gördüğü hükümetleri değiştirmek için siyasi ya da askeri araçları 

kullandığını söyleyen Wilkerson, şöyle devam etti: 
“Bizim yaptığımız gibi gizli operasyonları adet haline getirdiğinizde, bizim gibi bir kez ‘Yeni Roma’ olduğunuzda 
bunun olmadığını düşünmeyin; kaçınılmaz şekilde bu operasyonlara yakalanıyorsunuz.” 
Wilkerson ayrıca, ABD eski Başkanı Donald Reagan döneminde CIA’nin 58 gizli operasyon gerçekleştirdiğini de 
hatırlattı.” 
http://rudaw.net/turkish/world/200720166 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/allah-ile-aldananlar/
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ihsanoglundan-f-tipine-operasyon-aciklamasi-cok-uzgunum-h32963.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/ihsanoglundan-f-tipine-operasyon-aciklamasi-cok-uzgunum-h32963.html
http://rudaw.net/turkish/world/200720166
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/teslim_1.jpg


123 
 

CNN İnternational’e konuşan ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi Jim Jeffrey, ise Türkiye’yi 

tehdit etti: 

“Erdoğan’ın otoriter tavırları devam eder ve Türkiye anayasası bölünmüş, zayıflamış ve 

işlevsiz hale gelmiş olarak kısıtlanmaya devam ederse buna ihtiyacımız olmaz. Bu durum 

değerlerimizin ihlal edilmesidir. ABD harekete geçecektir”3  dedi… 

ABD’nin nasıl harekete geçtiğini gördük! 

Demek ki, geride daha çok elemanları var, yeni denemelere girecekler… 

Conilerin “değerlerimiz” dediği ABD çıkarlarıdır. 

Onların başka değeri yok ki! 

Örneğin; Suudi Arabistan’da hangi değerlerini yaşatmaktadırlar, söyleyebilirler mi? 

Gelişmekte olan ülkelere “demokrasi” ve “özgürlük” getirme söylemleri sadece, 

çıkarlarını korumanın ambalajıdır. 

Amerikalılar çıkarlarını korumak için, dünya halklarına yaşamı zehir etmekte en ufak bir 

tereddüt göstermezler. 

Vahşi kapitalizmin dünya jandarması durumunda olan bu emperyalistlere, ne yazık ki, 

her ülkenin hainleri hizmet ederler… 

ABD’nin gücü de buradan geliyor zaten…4  

Hainleri nasıl ve nerelerde yetiştiriyorlar, kullandıkları araçlar nelerdir? 

Bu soruların yanıtını, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak 

amacıyla itirafçı olan Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Yaveri Levent Türkkan’ın 

beyanlarından öğreneceğiz… 

Cemaat’in hedeflerinde; muhafazakar fakir ailelerin zeki ve başarılı çocukları var. 

Bu çocuklara oltayı ortaokulda atıyorlar. 

En elverişli mekanlar, pansiyonlar… 

Buralarda “abi” ve “ablalar” ağlarına düşürdükleri çocuklara tuvaletlerde abdest 

aldırarak, namaz kıldırmayı öğretiyorlar… 

Sonra da “Cemaat Evleri”ne götürüyorlar… 

Cemaat evlerinde, Gülen’in bilimsellikten uzak, beyin yıkama amacıyla hazırlanmış 

kitapları okutuluyor… 

                                                           
3 http://us.cnn.com/2016/07/18/politics/turkey-us-coup-military-relationship/index.html 

4 http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/hasan-karakaya/icimizdeki-haini-yok-et-disimizdaki-haini-

kahramanlastir-12878.html 

http://us.cnn.com/2016/07/18/politics/turkey-us-coup-military-relationship/index.html
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/hasan-karakaya/icimizdeki-haini-yok-et-disimizdaki-haini-kahramanlastir-12878.html
http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/hasan-karakaya/icimizdeki-haini-yok-et-disimizdaki-haini-kahramanlastir-12878.html
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Ağa düşürülen öğrenci daha sonra, askeri liseye yönlendiriliyor, bu okullara da örgütün 

yardımı ile giriyorlar. 

Sorular cevap şıkları işaretlenmiş halde getirilip dağıtılıyor. 

Bu yöntemle, binlerce çocuğun geleceğini çaldılar… 

Kamu Personeli Seçme Sınavları, üniversiteye giriş sınavları ve ÖSYM’nin yaptığı bütün 

sınavlarda hep aynı şeyi yaptılar… 

Hak edenlerin yerine hep onlar kazandılar. 

Yaptıkları hırsızlığın en nitelikli olanıydı. 

“Ilımlı İslam” diye isimlendirdikleri sahte dinleri, bu tür işleri yapmaya izin veriyordu 

demek ki!.. 

Cemaat, askeri liselerde okuyanlara görev vermiyordu… 

Onlardan tek istedikleri deşifre olmamaktı. 

Bir de “ima ile namaz kılmak” tabii ki…5  

“İlımlı İslam”ı yaymakla görevli, ilkokul mezunu müezzin Fetullah Gülen Hoca Efendi, 

namazı da örgütünün amacına göre değiştirdi! 

Gülen’in müridi Piyade Yarbay Levent Türkkan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığında 

ayrıntılı bir ifade verdi: 

Son güne kadar abilerine itaat ettiğini, verilen emirleri harfiyen yerine getirdiğini 

söyledi… 

Aldığı son görevi; Org. Hulusi Atar’ı “enterne etmek”ti,6 silahını çekti, bu görevini de 

yerine getirdi. 

Sağır sultanlar bile duydu; darbecilere lojistik desteği ABD verdi. 

TBMM’ni bombalayan savaş uçaklarına yakıt vermekle görevli tanker uçaklar İncirlik’ten 

havalanmıştı… 

8 kargo uçağı ile Malatya Hava Alanı’na indirilen silah ve bombaların TSK’da kaydı yok! 

                                                           
5 Belli azaların namaz kılmaya muktedir olmaması durumunda kılınan namaz türüdür. Namazı zihinden 

düşünüp, duaları içinden okumakla kılınır. Özürsüz olarak kılınan ima namazı caiz değildir. Fetullah Gülen 
Cemaati silahlı kuvvetler mensubu olmayı, namaz kılmak için gerekli ve zorunlu bir uzvun eksikliği ile eş değerde 
görmektedir. 
http://www.incemeseleler.com/fikhi-meseleler/1575-ima-ile-namaz-nasil-kilinir.html 

6 “Gözaltına almak” anlamında kullanılmaktadır. 

http://www.incemeseleler.com/fikhi-meseleler/1575-ima-ile-namaz-nasil-kilinir.html
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Washington, darbe girişimde gönüllü görev alan adamlarına, Doğu ve Güneydoğu’daki 

sivil direnişin durmaması halinde, PKK ve PYD’li teröristleri devreye sokarak yardımı 

sürdüreceği sözünü de vermişti. 

ABD’nin kara gücü kim bilir hangi dağda hazır bekletiliyordu! 

Türkkan’ın itiraflarından Genelkurmay Başkanını düzenli olarak dinlediğini ve dinleme 

cihazını abilerine teslim ettiğini öğreniyoruz. 

Cemaat, daha önce de “Arınç’a suikast” yalanını uydurarak, TSK’nın Kozmik Oda‘sına 

girmişti… 

Türkkan’ın hazırladığı kayıtlar ile Kozmik Oda’dan çalınanlar şimdi Pensilvanya’dadır… 

Oradan da “üst akıl”ın eline geçecekler… 

Bu eylemlerin, askeri casusluk olduğuna en ufak bir kuşku yoktur! 

Fetullah Gülen bir casustur, Cemaat’i de CİA emrindeki bir casusluk örgütü… 

Levent Türkkan, ifadesinde “Bu yapı ve bu yapıya mensup olanlar için vatan haini 

tabiri az gelir, bu yapı sahipleri cani ruhlu kişilerdir” diyor… 

Doğrudur, yaşayarak gördük! 

Ayan beyan ortadadır ki, Cemaat’in ağına düşenler, Allah ile aldanmaya hazır tiplerdir. 

Cemaat’in abileri ise, Allah ile aldatmayı adeta bir yöntem olarak benimsediler. 

İslam dinini, vahşi kapitalizmin hizmetine sunan bu ihanet çetesinin tek panzehiri 

ise laikliktir… 

Bu korkunç deneyime rağmen, hükümetimiz laik eğitimden ödün verirse, dünyanın 

cenneti olan Türkiye’yi yaşanmaz/yaşanamaz hale getirir… 
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ALTAN ÖYMEN’E AÇIK MEKTUP 

(SURİYELİLERE VERİLMESİ DÜŞÜNÜLEN TOKİ EVLERİ, PKK VE FETÖ İLE 

MÜCADELEDE YAŞAMINI KAYBEDEN GÜVENLİK KUVVETLERİNİN AİLELERİNE 

VERİLMELİDİR...) 

Altan Abi; 

CHP gibi bir devlet kuran partiye genel başkanlık yapmış tecrübeli bir gazetecisin. 

Yakın geçmişte, Nagihan Alçı ile Nazlı İlıcak’ı tartışma programlarına katılarak kuru 

fasulye gibi nimetten saydırdın. 

AKP ve Cemaat’i kutsayan televizyonlarda program yapmaya ihtiyacın mı vardı? 

Tartışmalarınızı izleyenlere sor bakalım, söylediklerından akıllarında ne kaldı? 

Çoğu izleyicinin; Nazlı İlıcak ile Nagihan Alçı’nın beyin yıkamaları kafalarına kazındı. 

Ne söylersen söyle artık; ne karşılığıdır bilmem ama bu tutumunla onlara bu 

programları yaptıranların hizmetine girdin… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/altan-oymene-acik-mektup/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/demokrasi_1.jpg
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Adeta HALKI CAHİL BIRAKMA PROGRAMLARINDA SOLU TEMSİLEN GÖREVLİ 

GİBİSİN… 

Acele etme birazdan açıklayacağım. 

Niyetin öyle olmasa da bu çizgini sürdürdükçe, karşı tarafın (gericilerin) fikirlerinin 

anlaşılıp yerleşmesi için çaba göstermiş sayılacaksın… 

Altan Abi; 

Hiç kusura bakma ama karşı tarafa çalışıyor gibisin!.. 

Bugün CNN Türk’teki Didem Arslan Yılmaz’ın programında; Doc, Mehmet Şahin, Merve 

Şebnem Oruç, Abdülkadir Selvi ve Nevzat Çiçek’le 15 Temmuz darbe girişimini 

tartışıyordunuz, sizi baştan sona izledim… 

Yemin ederim arkam açıldı, utandım… 

Yerin dibine girdim desem yeridir. 

Muhatapların darbecilere “idam cezası” verilmesini tartışalım diyordu. 

Sizi bu konuyu tartışmaya zorladılar, karşı koyamadın… 

Bu basit konuda bile zorlandın… 

O programlara katılmaya mecbur musun Altan Abi? 

Evrensel ceza hukuku prensiplerinin idam cezasının konulmasına engel olduğunu da mı 

bilmiyorsun? 

Bırak bari bu tür programlara bilen biri katılsın. 

Önümüzü neden kesiyorsun? 

Bir ara Taraf gazetesinde yazan, Abdullah Öcalan’ı terörist değil de politikacı olarak 

kabul eden, cemaatlerin Kemalist olduğunu savunan Sabah gazetesinin özürlü 

yazarı Nevzat Çiçek, bu darbe girişimine karışanların bir kısmının Kemalist olduğunu 

söyledi… 

Sustun… 

Yoksa ne dediğini duymadın mı? 

Oldu mu Altan Abi? 

Bu bir aldatmacadır, öyle şey olmaz da diyemedin… 

Altan Abi; 

Bu çoluk çocuk takımı, seni kum torbası yerine kullanıyor. 

Lütfen böyle basit oyunlara bir daha gelme! 
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Bir kere, Kemalistler, asla ve asla darbelere evet demezler. 

Çünkü Kemalistler DEVRİMCİDİR... 

Devrim ise, darbeden çok farklı bir şeydir. 

“Devrim”i halk yapar… 

Devrimin arkasında, meşruiyetini kaybetmiş iktidara karşı halkın meşru DİRENİŞ 

HAKKIvardır.. 

Bu konuyu dipnotta biraz daha açıyorum.1 

(Oradan okuyabilirsiniz) 

“İdam cezası“na gelince; 

Mevcut hukukumuza göre, ceza kanunları geriye doğru yürümezler! 

Yani ceza kanununa; “darbeye teşebbüs edenler idam edilir” şeklinde bir hükmü konulsa 

bile, bu hüküm uygulanamaz. 

Ayrıca, hiç kimse işlediği zamanki cezadan daha fazla bir ceza ile cezalandırılamaz. 

Bu da evrensel bir ceza hukuku prensibidir. 

                                                           
1 Direnme Hakkı ile Meşru Savunma bir birine çok yakındır. Halkın iradesi ile -önceden belirlenmiş kurallara 

uyarak- halkı yönetme hakkını elde eden siyasi iktidarlar, bazen keyfiliğe yönelir, temel anayasal kuralları 
çiğnerler ve giderek de otoriterleşirler. Devletin zor kullanma gücünü de elinde tutan despotların elinden devlet 
yönetimini geri almak zorlaşır. Yöneticiler; adaletli seçim yapmaz, seçimlere hile karıştırırlar. Kamu 
gücünü halka karşı kullanırlar, hak arama yollarını kapatırlar. Tek adam yönetimine doğru giden bu tür 
iktidarlara karşı halkın meşru direnme hakkı vardır. Çünkü halk iktidara verdiği yönetme yetkisinin iradesine 
aykırı kullanılmasını başka yollardan engelleyecek durumda değilse bu yola başvuru. İstismar edilmesi kolay 
olan bu konuyu birkaç örnekle açıklamak istiyorum: 
a.) 15 Temmuz günü Türk halkı direnme hakkını kullanmıştır. Her ne kadar bu hak, siyasi iktidara 
karşı kullanılmamış olsa da, yine de direnme hakkının kullanılmasıdır. Devlet meşru güçleri ile 
darbeyi engelleyememe durumunda kaldığı için, hükümet doğrudan halkın olaya müdahil olmasını istemiştir. 
Halkın meydanlara inmesi meşru bir hakkın kullanılmasıdır. 
b.) Kurtuluş Savaşı‘mızın kahramanlarının Saray’a başkaldırışı ve Anadolu’da Milli Mücadele’yi başlatmaları da 
halkın direnme hakkının kullanılmasıdır. Devletin ve halkın çıkarlarını korumayan Saray hükümeti, Sevr’i 
imzalayarak ve teslim olmayı öğütleyerek halkın çıkarlarına aykırı icraatlar yapmış hukuka aykırı emirler 
vermiştir. Bu nedenle devleti kuran halk yönetimi dinlenmemiş ve direnme hakkı kullanılmıştır. Kurtuluş 
Savaşı’nı başlatmıştır. Direnme hakkı, hem Saraya hem de itilaf devletlerine karşı kullanılmıştır. 
c.) Gezi Direnişi’nde de halk direnme hakkını kullanmıştır. Gezi Parkı’ndaki ağaçların kesilmesi ve yerine AVM 
yapılmasına itiraz etme olayında sembolleşen bu direnişi hiçbir örgüt yönetmemiştir. Tamamen halkın 
vicdanında şekillenen direnişin nedenlerini daha derinlerde aramak gerekir. AKP iktidarının keyfi icraatları halkı 
bıktırmıştı. Bilinçaltında biriken tepkiler, beklenmedik bir anda direniş olarak dışarı vurdu. AKP hükümetleri her 
ne kadar aksi görüşteyse de, gerçekte bu direniş de haklı ve meşrudur. Türk halkı, kamu kaynaklarının talan 
edilmesine, adaletsizliklere, partizanlıklara, hırsızlık ve yolsuzluğa karşı olan tepkisini Gezi olayları özelinde 
dışa vurmuştur. Bir tür enerji patlaması yaşanmıştır. Halkın çıkarları ve iradesi hilafına yapılan icraatlara başka 
türlü “dur” diyemeyeceğine inanan halk, sokağa çıkmak zorunda kalmıştır. 
Görüldüğü gibi halkın meşru direnme hakkının arkasında daima Millet iradesi olarak ifade edilen 
gerçekte seçmenin iradesi hilafına yapılan icraatlara duyulan tepki vardır. İradenin asıl sahibi olaya el 
koymakta, vekâlet verdiği yöneticilere verdiği yetkiyi geri aldığını ifade etmektedir. 
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Öte yandan, imzaladığımız Uluslar arası sözleşmeler de, yeniden idam cezasını 

koymamıza engeldir. 

(2 nolu dipnotta onun da açıklaması vardır.)2 

Bunların hiçbirini de mi bilmiyorsun? 

Yoksa orada aklına mı gelmediler?! 

Kabul et Altan Abi, yaşlanmışsın.. 

Galiba B12 vitamini eksikliği de yaşıyorsun! 

Bu nedenle de farkında olmadan, hükümetin popilist politikalarına alet oluyorsun. 

Hükümetin idam cezasını yeniden gündeme getirmesi, darbe girişimine karşı koyan ve 

bu nedenle yaşamını kaybedenlerin ailelerinin gazını almak içindir. 

Bu kadarını da anla lütfen. 

AKP yapmayacağı/yapamayacağı, yapsa da bu darbecilere uygulanma imkanı 

olmayanidam cezasını geri getirme tartışmasını başlattığı yerde, sizin daha etkili 

bir karşı tezinizolmalı. 

Bu işi yapmak ana muhalefetin görevidir, kabul ediyorum. 

Hadi onlar yapamıyor diyelim, eski genel başkanımız olarak sen yap. 

Yalvarıyorum ne olur! 

İdam cezasına bu ortamda karşı gelenler, kolaylıkla darbecileri 

desteklemeklesuçlanabileceği için; bu noktada Y-CHP topa giremiyor diyelim… 

Büyük olasılıkla da öyledir. 

Siz hükümete şu öneriyi getirilebilirsiniz: 

3,5 milyon Suriyeliye vereceğiniz TOKİ konutlarını, PKK ile mücadelede ve bu darbe 

girişimine karşı koyarken yaşamını kaybedenlerin ailelerine verin diyebilirsiniz… 

Aslında CHP‘nin yapması gerekir, hala da geç kalmış değil… 

Bu zır cahil adamlarla program yapmaya ihtiyacın mı var?! 

Yapma Altan Abi, gözünü seveyim… 

Sana saygımızı neredeyse yitireceğiz, bari tartışacağın insanları doğru seç… 

                                                           
2 2002 yılında TBMM’nde çıkarılan Avrupa Birliği uyum yasaları ile “yakın savaş hali ve terör suçları” hariç idam 

cezası kaldırılmıştır. Daha sonra Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne Ek 13 Numaralı Protokolü 
kabul ederek tüm idam cezalarını kaldırdı. Türkiye de 2004 yılında Anayasa’da yaptığı bir değişiklikle, bu 
protokole uygun olarak tüm idam cezalarını hukukundan çıkartmıştır… 
Dolayısıyla ulusal ve uluslararası hukuka saygılı bir devlet idamı bir daha geri getiremez… 
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İTİRAZIM VAR! 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, askerlerine: 

“Tüm hazırlıklarınızı yapın; TBMM’ne, Genelkurmay’a, Jandarma Genel Komutanlığı’na, 

Emniyet Müdürlüğü’ne ve özellikle de Gölbaşı’ndaki Özal Harekat Dairesi Başkanlığı’na 

savaş uçakları ve skorski helikopterlerle bomba yağdıracaksınız. Sizden kaç kişiniz 

ölürse ölsün, önemli değil! Bu kurumlarda, girişiminize karşı koymaya kalkışanları 

‘vurabilirsiniz’ emrini verdim.. Çıkacak çatışmalarda bir kısım halk da ölebilir. O da 

önemli değildir. Benim istikbalim ve başkanlığım için bu kadarını yapacaksınız” dedi… 

“Darbe senaryosu”nda gönüllü olarak görev alan asker ve polisler; bu kanunsuz emre, 

harfiyen uydular ve Erdoğan’ın düğmeye basması ile 15 Temmuz akşamı harekete 

geçtiler! 

Erdoğan’ın keyfi yerine gelsin, “başkan” olsun diye; ölümü göze alan, onun başkanlığı 

için kendini feda etmeye hazır, kendi yurttaşlarına mermi atacak kadar gözü dönmüş, 

sonunda vatan hainliği ile suçlanıp ömür boyu hapse atılmayı göze alacak kadar akılsız, 

ne kadar -Haşhaşi- militanı varsa, tümü bu senaryoda rol aldı!.. 

Böyle bir ahmakça senaryoyu, akıl süzgecinden geçirmeden, inanabilirler diye halkın 

önüne koydular! 

Nasılsa halkın yarıya yakını Erdoğan’dan nefret ediyordu, bu kadarı yeterdi… 

Darbeye katılan o Haşhaşilerin isimlerini tek tek yazmaya yerim müsait değil. 

Ama pek yakında, gerçekler ortaya çıkacak ve kim olduklarını göreceksiniz. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/itirazim-var/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/tank.jpg
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Demek ki, TSK içerisinde Tayyip Erdoğan’a taparcasına bağlı subaylar vardı ki, onun 

böylesine tehlikeli oyununda, bilerek ve isteyerek rol aldılar? 

Dünya tarihinde ilk defa emperyalizmi yenen Türk Ordusu bu hale mi geldi diyorsunuz? 

Ve bir tek siz; bağımsız, özgür ve de akıllısınız! 

Öyle mi? 

“Erdoğan’ın özlemini duyduğu “Başkanlık Sistemi”ne geçebilmek için Anayasa 

değişikliği yapması gerekiyor. 

Bunun için de 400 milletvekiline ihtiyacı var, AKP’nin halihazırdaki milletvekili 

sayısı 317 kadar, yetmiyor… 

Cumhurbaşkanı “sahte darbe”yi bastırıp, muzaffer Başkomutan olarak baskın bir seçim 

kararı alırsa, AKP 400 milletvekili ile bir defa daha iktidara gelip, ihtiyaç duyulan rejim 

değişikliğini yapabilir…” diyorsunuz… 

Bizim aklı evvel, her şeyi en iyi bilen, ağzı laf yapan, eli kalem tutan, akıllı mı akıllı 

“solcu”larımızın, sıcağı sıcağına yaptıkları analizlerin özeti bu mudur? 

Çok çok mantıksız olmamakla birlikte, uzak olasılıktır bu hikaye, gerçekleşmesi 

imkansızdır bu senaryodur… 

Kaldı ki, Erdoğan’ın böyle tehlikeli oyunlara ihtiyacı yoktur. 

Onun ihtiyacı duyduğu desteği, siz zaten verdiniz ve vermeye de devam ediyorsunuz! 

Mevzilendiğiniz siperleri düşman kazdı! 

Bu kafalarınızla yapabileceğiniz bir şey kalmadı. 

Bari ayak bağı olmayın; yerinizde oturun ve olacakları izleyin. 

Halkın feraseti sizlerden kat kat üstündür çünkü… 

Az önce aktardığım senaryoya göre; Ordumuzun ve Emniyetimizin içerisinde; 

Erdoğan’ın bu b.ktan senaryosunun başarısı için; ölümü göze alan, kendi yurttaşlarını 

öldürmek için gözünü kırpmayan; generaller, albaylar, yarbaylar, binbaşılar, yüzbaşılar, 

üstteğmenler, teğmenler, erbaşlar ve erler var!.. 

Öyle mi? 

İşin içerisinde CIA yok tabii! 

Fetullahçı Terör Örgütü, zaten müttefikleri! 

AKP’yi iktidardan düşürebilmek için, 40 bin insanın ölümünden sorumlu olan terör 

örgütü PKK’nın, TBMM’ndeki uzantısı HDP’ye oy verilmesi çağrısını yapanlardır bu geri 

zekalılar! 
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Bunların sözünün hiçbir kıymeti harbiyesi kalmadı… 

Gerçek bir muhalefet olmadan, Devlet olanaklarını kullanan AKP’yi, bu şekilde 

oyunlarla iktidardan düşürmenin imkânsız olduğunu hala anlayamadı bu zavallılar. 

Vatan hainlerine ve teröristlere destek vererek, vatanseverliği AKP’ye bırakanların, her 

zeminde hezimete uğrayacağı kesindir artık. 

Bu güruh, hala da akıllanmışa benzemiyor. 

Türk halkının gerçek sorununun iktidar değil, muhalefet olduğunu göremiyorlar bir 

türlü: 

5 Haziran seçimleri ile iktidarını kaybeden AKP’yi, yeniden iktidar yapan bu temel 

eksiklikti. 

Y-CHP, 2010 yılından beri dile getirdiği; yolsuzluk, hırsızlık, partizanlık, hukuksuzluk ve 

kamu kaynaklarının yağmalanması şeklindeki doğru tezlerinden neden vazgeçti?.. 

AKP ile koalisyon kurabilmek için, “devri sabık yaratmayacağız, geçmişin hesabını 

sormayacağız” diyerek taviz üstüne tavizler neden verdi? 

Cumhuriyet’i kuranların partisi CHP’nin duruşu böyle bozuldu. 

İktidar ortağı olabilmek için bir domalmadıkları kaldı… 

Bu tutumun halka verdiği iki mesaj oldu: 

Birincisi: 

CHP’nin bugüne kadar AKP hakkında söyledikleri doğru değildir, yani Kılıçdaroğlu 

meydanlarda yalan söylemişti! 

İkincisi: AKP’nin yolsuzlukları ile yağmasına Y-CHP de ortak olursa, tüm hukuksuzları 

görmezden gelebilirdi!.. 

Üçüncü bir seçeneği gösteren varsa söylesin, burada yazacağım. 

Onlar için takip eden bir satırı boş bırakıyorum. 

…. 

Böylece Kemal Kılıçdaroğlu iki ucu b.klu değneği eline alarak, psikolojik 

üstünlüğü AKP’ye kaptırdı ve Atatürk’ün CHP’sini iktidar alternatifi olmaktan 

çıkarttı. 

Kendisi de Dersimli Kemal oldu, PKK’nın hizmetine girdi… 

MHP ise, her zamanki gibi koltuk değnekliğine devam etti. 

MHP’nin “asla HDP ile bir araya gelmeyeceğini ilan etmesi”, AKP’siz hükümet 

kurulması formüllerinin tümünü ortadan kaldırdı. 
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Bu arada PKK, yeniden eylemlerine başlamıştı, onların programı ise çok daha farklıydı. 

“Kürdistan”ı kurmak için savaşıyorlardı… 

Bunun için yıllardır emperyalist dedikleri ABD’nin kara gücü olmayı da kabul ettiler. 

Nihayet, ABD’nin Ergenekon ve Balyoz davaları ile TSK’yı kafeslemek istediğini ve 

FETÖ’nün bu ihanetin içinde olduğunu hükümet gördü. 

Bu Türk halkı için iyi bir şeydir… 

Ortaklar arasındaki çıkar çatışması işi bu noktaya götürdü diyenler de var. 

Doğru da olabilir… 

Sonuçta hükümet, teröristlerle müzakereyi kesti, terörle mücadeleyi Ordu’ya bıraktı… 

Başını yiyecek “açılım süreci”nden vazgeçti, ABD’nin çıkarlarına endekslenen dış 

politikasını değiştirmeye karar verdi… 

Bu arada FETÖ’nün de tasfiyesine başlandı; Yargı önemli ölçüde temizlendi, Emniyet 

kontrol altına alındı. 

Bunlar da Türk halkının yararına olan iyi gelişmelerdir… 

Bu noktada muhalefet, özellikle Y-CHP en büyük ikinci hatasını yaptı: 

Görevini yaptı diyenler de var tabi… 

FETÖ’ye kol kanat gerdi, PKK’nın hendek savaşlarına; insan hakları ihlal ediliyor, TSK 

orantısız güç kullanıyor diyerek, destek verdiler. 

Yetmezmiş gibi bir de hazırladıkları ihanet raporları ile Türkiye’yi yabancı devletlere 

şikâyet ettiler… 

Kısaca; Türk halkının muhalefet yapsın diye Meclise gönderdiği milletvekilleri, görevinin 

gereğini yapmadılar, böylece Y-CHP itibar üzerine itibar kaybetti… 

Şimdi yerlerde sürünüyorlar… 

Düşünebiliyor musunuz, ana muhalefetin liderine cenaze tönerlerinde domates 

fırlatılıyor, önüne dolu mermi atılıyor! 

Dersimli Kemal liderliğindeki CHP’nin halkta karşılığı kalmadı… 

Kim ne derse desin, AKP’nin iktidarda kalmasını sağlayan başlıca olgu; muhalefetin 

güven vermez bu duruşudur. 

Halk biraz da şöyle düşünmüş olabilir: 

AKP’liler 14 yıllık iktidarları boyunca kamu kaynaklarını talan etmişler. Doğru. Artık 

doymuş olabilirler, iktidarda bunların kalması daha iyidir. Belki bir daha hırsızlık 
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yapmaya ihtiyaç duymazlar. Muhalefetteki bu açlar gelirse eğer; devletin yeniden talanı 

başlayabilir. 

Bu düşüncelerle, halk kötü seçeneklerden en iyi olanını AKP’yi seçmiştir… 

Böyle olduğu için, Kılıçdaroğlu ve Bahçeli yönetimindeki partilerle AKP’yi iktidardan 

düşürmek olanaksız hale geldi… 

Dolayısıyla, bu siyasal ortamda AKP’nin ne gerçek darbeye, ne de sahte darbe 

girişimlerine ihtiyacı olamaz! 

Yakında gerçekler bütün çıplaklığı ile ortaya çıkacak ve hep birlikte göreceğiz. 

CIA ile işbirliği yaparak, Devletin bütün organlarına sızmış olan Fetullahçı Terör 

Örgütü’ne 17/25 Aralık olaylarından sonra ağır darbeler indirildiği tartışılmaz bir 

gerçektir… 

Ağustos’da yapılacak YAŞ toplantısında, Ordu’dan tasfiyeler de başlayacaktı. 

Bir başka gerçek de CİA’nın içimizdeki elemanlarının, darbe yapacak 

kadar hazırlıklı ve organize olamadıklarıdır… 

Ne var ki, yeteri kadar zamanları da kalmamıştı… 

Bu nedenle, erkenden harekete geçmek zorunda kaldılar; başka seçenekleri yoktu. 

Zarları fırlattılar: 

“Düşeş” bekliyorlardı, “hepyek” geldi… 

Şimdi halk ellerinde Türk bayrakları ile sokaklardadır… 

Bizim aklı evveller, olup biteni ancak pencereden seyredebiliyor! 

Atatürklü bayrağı alıp, sokaklara inmek akıllarına nedense hiç gelmiyor… 

Biraz da yürek ve inanç işidir… 

Darbe girişiminin bastırılmasından sağlanacak siyasi rantı, AKP’nin toplamasına itiraz 

ediyorlar! 

Haklıdırlar…
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CIA’NIN DARBE TEŞEBBÜSÜ!.. 

Tarih 2 Haziran 2016. 

Bir gazeteci günlük basın toplantısı sırasında ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John 

Kirby’ye soruyor: 

“Türkiye, Gülen Cemaatini terörist olarak görüyor, siz de mi bu şekilde 

düşünüyorsunuz?” 

Kirby, ABD adına yanıt veriyor: 

“Fetullah Gülen Cemaatini terör örgütü olarak görmüyoruz. Bu Türkiye’nin iç 

meselesidir.”1   

Tarih 9 Şubat 2016. 

                                                           
1 http://www.ntv.com.tr/dunya/abd-gulen-cemaatini-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz,kNG-

f6zCYkaBL1NLoj7BdA 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/cianin-darbe-tesebbusu/
http://www.ntv.com.tr/dunya/abd-gulen-cemaatini-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz,kNG-f6zCYkaBL1NLoj7BdA
http://www.ntv.com.tr/dunya/abd-gulen-cemaatini-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz,kNG-f6zCYkaBL1NLoj7BdA
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/o-herifler.jpg
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; ABD’nin, PKK’nın Suriye kolu olan PYD ile ilişkisi üzerine: 

“Ben miyim senin ortağın, yoksa Kobani’deki teröristler mi?” diye soruyor. 

Yanıt yine Kirby’den geliyor: 

“Biz, PYD’yi terör örgütü olarak tanımlamıyoruz” diyor.2   

Toprak bütünlüğümüzü ve Cumhuriyetimizi tehdit eden silahlı iki örgütün de arkasında 

ABD var… 

ABD’nin dostumuz olmadığı son derece açık. 

Ortadoğu halklarına kan kusturan ve terör örgütlerini silah olarak kullanan bu en büyük 

terörist devletin, topraklarımız üzerinde faaliyet göstermesine kesinlikle 

izin verilmemelidir. 

Bu nedenle İncirlik Üssü derhal kapatılmalıdır. 

Silahlı olmadığı için Cemaatin terör örgütü sayılamayacağını savunanların, Fetullahçı 

Terör Örgütü’nün (FETÖ) ağzı ile konuştukları tartışmasız olarak kanıtlandı. 

FETÖCÜ subaylar 15 Temmuz 2016 akşamı; Türk Ordusu’nun uçaklarını, 

helikopterlerini, tanklarını, toplarını, mermilerini ve askerlerini örgütün kendi iğrenç 

amaçları için kullandılar. 

Bu olaydan itibaren hiç kimse FETÖ’nün terör örgütü olmadığını savunamaz! 

Dolayısıyla bu örgüt mensupları hiçbir eyleme katılmamış olsa bile, tümünü örgüt üyesi 

olmaktan dolayı tutuklamak olanaklı hale gelmiştir… 

FETÖ bir ihanet örgütüdür. 

Türkiye Cumhuriyeti’ne kastetmiştir. 

Türk Ordusu’nu ABD’nin güdümüne sokmak için ihanet içerisine girmiştir. 

Darbenin muhatabı hükümet değil, Devlettir. 

15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖCÜ subayların, askerliğin olmazsa olmazı; 

emir-komutanın gereğince, kullanılan er ve erbaşları kimse suçlayamaz! 

Askerlikte emir-komutaya uymamak diye bir şey söz konusu edilemez! 

Çünkü güvenlik güçlerimiz de emir-komuta ile darbe girişimini bastırmışlardır. 

FETÖ ile örgütsel ilişki içerisinde olduğu geçerli kanıtlara bağlanmadıkça; darbe 

girişiminde kullanılan askerleri kimse suçlamamalıdır. 

                                                           
2 http://www.ntv.com.tr/dunya/abd-pydyi-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz,jkPYg6G4OEuqkJO_NEVB-Q 

http://www.ntv.com.tr/dunya/abd-pydyi-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz,jkPYg6G4OEuqkJO_NEVB-Q
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Onların durumu darbeyi bastıran rütbesiz askerlerden farklı değerlendirmek doğru 

değildir… 

Bu bağlamda, teslim olan askerin kafasını kesen3  İŞİD kılıklı herifler, derhal yakalanıp 

cezalandırılmalıdır…

                                                           
3 http://odatv.com/teslim-olan-askerin-bogazi-kesildi-1607161200.html 

http://odatv.com/teslim-olan-askerin-bogazi-kesildi-1607161200.html
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NELER OLUYOR USTA! 

Arkadaşlarım soruyor: 

Ankara’ya en yakınımız sensin; ne oluyor oralarda, bu uçak sesleri de neyin nesidir? 

Onlara cevabım kısa olacak: 

TSK’nın 24 Temmuz’da; gerçekte ABD’ye, görünürde PKK’ya yapılan operasyonlar için 

“SARAY DARBESİ” diyen bakar körler, ne biçim yanılmışlar. 

Önce bu tespiti yapalım. 

Bir kez daha görüldü ki, savaş gerçekte ABD ile Türkiye arasındadır. 

AKP lideri Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan nefretleri gözlerini kör eden aynı zavallılar, 

bu defa da emperyalizmin saflarında yerlerini alacak gibi… 

Umarım almazlar… 

Yani; Tayyip Erdoğan’a bir şey olsun da ne olursa olsun diyerek ve hatta hep beraber 

okyanusun derinliklerine bile gömülmeye razı olanların, artık akıllarını başlarına 

toplama zamanı geldi. 

Ülke olarak uçuruma doğru sürükleniyoruz. 

Akıl, devre dışı olur ve duygular insanı yönetmeye başlarsa, seçenekler 

arasına intihar da girebilir. 

16 Haziran akşamı yaşananlar, biraz da intihara benziyor… 

ABD ile savaşa “Saray Savaşı” diyenlerin durumu, adeta intiharı seçenek görmek gibi… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/neler-oluyor-usta/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/darbe_3.jpg
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TSK yoksa Türkiye de yoktur. 

TSK’yı yok etmeye kalkışanlar, Türk halkının açık düşmanlarıdır. 

Geçmişte bu hataya AKP de düşmüş, FETÖ ile hareket ederek; ERGENEKON ve BALYOZ 

vb. kumpaslara yol vermişti. 

Her ne sebeple olursa olsun, bu fahiş hatasından döndü… 

Bu aşamada, toprak bütünlüğü ve Cumhuriyetimiz için ne gerekiyorsa yapmak, 

ötelenemez yurttaşlık ödevimizdir. 

Ulusal konularda aynı safta olmamız son derece önemlidir… 

*** 

Peki, şimdi ne yapacağız, duruşumuz nasıl olmalıdır? 

Az önce de söylediğim gibi, bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü korumakla 

görevli Ordu’muzun yanında duracağız. 

Çünkü hepimiz, Mustafa Kemal’in askerleriyiz… 

Duygularımıza yenik düşersek eğer, düşmanın saflarına düşebilir, düşman ordusunda 

askerlik yapabiliriz… 

Şimdi gelelim can alıcı sorunun yanıtına: 

Olayları doğru analiz edebilmek için, Ankara’ya yakınlıktan çok, nereye uzak 

durduğumuz önemlidir. 

Uzak olduğum ve hep uzak duracağım bir yerden; 16 Haziran 2016 günü öğrendiğim bir 

haberi paylaşayım da neler olduğunu siz de anlayın. 

Rus resmi haber ajansı Sputnik‘e ulaşım engellenmeden önce bakmıştım. 

Şöyle bir haber paylaşılmıştı: “ABD’nin eski Başkan Yardımcısı Dick Cheney’nin ulusal 

güvenlik danışmanı John Hannah Foreign Policy dergisinin sitesinde yayınlanan 

yazısında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için ‘tehlikeli şahıs’ ifadesini kullanarak, ‘Er 

ya da geç bir hesaplaşma günü yaşanması ihtimal dahilindedir” diye yazdı…1  

Yaklaşık 1 ay sonra, dediği gibi oldu gelişmeler!.. 

ABD falcı veya kâhin değildir. 

Onların her konu ile ilgili; A, B, C hatta daha fazla planları var. 

Bakın da görün; bu darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlanınca, en çok biz memnun olduk 

diyeceklerdir. 

                                                           
1 http://tr.sputniknews.com/abd/20160617/1023421090/abd-turkiye-askeri-mudahale-erdogan.html 

http://tr.sputniknews.com/abd/20160617/1023421090/abd-turkiye-askeri-mudahale-erdogan.html
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Zaten ilk açıklamaları da buna benzerdir: 

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ABD’nin, 

Türkiye’nin demokratik yollarla seçilmiş sivil hükümetine ve demokratik 

kurumlarına mutlak destek sunduğunu ilettiğini bildirdi. 

Bence bu açıklama (B) Planı uyarınca yapılmıştır. 

Biz Türkler, daha önceden birçok darbe ve darbe girişimi yaşadık, bu konuda 

tecrübeliyiz: 

Türkiye’de ABD’nin desteği ve kışkırtması olmazsa, kolay kolay darbe yaşanmaz. 

Ayrıca hiçbir darbe, Türk halkına fayda sağlamadı ve sağlayamaz… 

BU NEDENLE DARBELER SAVUNULAMAZ! 

Geçmişte yaşadığımız darbeler, daima daha çok sömürülmemiz ve bağımlı hale 

gelmemize neden olmuştur… 

AKP’den kurtuluşun yolu, dış güçlerle işbirliği yapan hainlerin darbe 

yapması asla görülmemelidir… 

Dolayısıyla AKP karşıtlarının, düşman saflarında yer tutması çok büyük ihanet olur… 

*** 

Unutmayınız ki, sayısal çoğunluk her zaman belirleyici değildir. 

Kurtuluş Savaşı öncesinde; Bandırma Vapuru ile yola çıkan kurtarıcılarımız da sayı 

olarak pek azdı ama sonucu onlar belirlemiştir… 

Türk Milleti’nin yararına olan politikalar izlendikçe, halk mutlaka doğruyu görecektir; 

meşru iktidar değişikliği de ancak böyle gerçekleşecektir… 

Umutsuzluğa kapılıp, hainlerin amaçlarına alet olmamak için, düşmanın ne yapmaya 

çalıştığını iyi analiz etmemiz gerekir… 

Devam edeceğiz…. 
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“DELİ DUMRUL” KÖPRÜSÜ 
Dünyadaki benzerlerinden geçiş ücreti; kilometresi 8 ile 18 TL arasında değişirken, 

Osmangazi Köprüsü’nden geçiş ücreti neden 33 TL/ Km’dir? 

Can alıcı soru budur? 

Hükümet, otoyolun işletme süresini iki kat uzatarak, geçiş ücretini yarıya indiremez mi? 

İşin yapımcısı olan konsorsiyuma,1 fakir halkın bu kadar parasını bir an evvel ödemenin 

ne gereği var? 

*** 

AKP döneminde, 50 milyar doların yurt dışına kaçırılmış olduğu iddia ediliyor. 

Şimdi bu paralar ile kara paralar, ülkeye getirilip,  “Varlık Barışı” ile aklanacaklar! 

Bir kez daha kazancının vergisini verenler Devlet tarafından enayi yerine konulmuş 

olacak! 

Zaten böyle paralar, “yabancı semaye” adı altında ekonomimize girip, yıllardır 

söğüşlenmemizin aracı olmuyorlar mı? 

Bir başka vurgun yolu da Devlet bankalarından alınan kredilerle Devlete ait iktisadi 

teşekküllerin özelleştirilme adı altında yandaşlara satılmasıdır. 

Milletin parası ile görgüsüz ne yeni zenginler yarattılar… 

                                                           
1 Konsorsiyum (ya da Şirketler birliği): İki ya da daha fazla işletmenin belirli bir projenin uygulanması 

konusunda yaptığı iş birliğidir. İş bitince dağılan adi ortaklık benzeri bir ortaklıktır. İstanbul-İzmir Otoyol 
Projesini alan konsorsiyum, kısa adları; Özaltın, Makyol, Astaldi, Yüksel ve Göçay olan şirketlerden oluşmaktadır. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/deli-dumrul-koprusu/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/osmangazi_koprusu.2.jpg
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*** 

“Yap-İşlet-Devret” modeli, görünüşte Devlete külfet yüklemiyor gibi… 

Ama kazın ayağı öyle değil. 

Osmangazi Köprüsü’nün kısacık hikâyesi bize çıplak gerçeği anlatıyor: 

Bayramda bedava geçiş yapılan köprünün, Gebze-Orhangazi bölümü için, günlük 40 bin 

olan garantili araç geçiş sayısına ulaşılamadı!.. 

4 etabı için 115 bin araçlık geçiş garantisi verilen köprünün, paralı geçiş halinde bu 

sayıyı tutturması imkânsız görünüyor. 

İstanbul-İzmir Otoyol Projesi’nin tamamı 10 milyar dolara mal olacakmış. 

Projenin bitirilmesi 2020’de tamamlanacak. 

Konsorsiyum, 2035 yılına kadar bu otoyolu işletecek… 

Otoyoldan garanti verilenden daha az araç geçerse, aradaki farkı Devlet müteahhitlere 

nakit olarak ödeyecek. 

Yani köprüden geçmeyenler de geçiş ücreti ödeyecekler. 

Bu nedenle, Osmangazi Köprüsü’ne “Deli Dumrul Köprüsü” diyorlar… 

*** 

Gerçekte köprünün yapılmasına itirazımız yok. 

İhtiyaç varsa yapılacak elbette… 

Bu köprü ile kim bilir ne kadar akaryakıt tasarrufu sağlanacaktır. 

Buna ne diye itiraz edelim ki. 

Öncelik sırasını da tartışacak değiliz, idarenin takdir yetkisi içerisindedir. 

Öğrendiğimize göre; ihaleyi alan konsorsiyum, aralarında Vakıfbank ve Halk 

Bankası’nın da bulunduğu 9 bankadan kredi kullanarak bu işi tamamlayacak. 

Yani, konsorsiyumu oluşturan şirketlerin işin yapımında 1 kuruşları yok! 

Ama elde edilecek geliri, 2035 yılına kadar onlar paylaşacaklar. 

1 lira yatırmadan ne müthiş bir kar. 

Üstelik sıfır riskli… 

Bütün rizikoyu Devlet üstlenmiş! 

*** 

Merak ederim, bu müteahhitlerin bir araya gelerek yaptığı iş nedir? 
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Ve Devlet, onların yaptığı bu işi yapamaz mıydı? 

Millete kalması gereken geliri, 6 özel şirkete transfer etmek, Devleti soydurmak değil 

midir? 

*** 

Konsorsiyum, bankalardan kredi kullanırken, büyük olasılıkla teminat olarak Devletin 

verdiği garantiyi göstermiştir. 

Konsorsiyumun; iş makineleri,  işçileri, teknik adamları ve mühendisleri Devlette de 

var… 

Köprünün ve oto yolların geçeceği yerler zaten Devletin malı. 

Özel mülk olanları kamulaştırmak ise Devlet için hiç sorun değil. 

O halde, halka hizmet ve kendine ciddi bir gelir kaynağı temin edecek olan Devlet,  neden 

bu kaymaklı projeyi özel sektöre verir? 

*** 

Hukuka saygılı ve içinde Allah korkusu olan hükümet üyelerinin, kamu kaynaklarını 

yandaş şirketlere peşkeş çekmesi mümkün olamayacağına göre,  yapılan bu işe hangi 

adı koyacaklar çok merak ediyorum. 

Yapımı için gerekli olan; yağ, şeker ve unu sadece kendisini düşünen merhametsiz 

komşuya verip, sonra ondan helva beklemek, akıllı bir ev reisinin işi olabilir mi? 

Bu beceriksiz hükümete, sınırsız iktidar olma olanağını tanımanın bedelini elbette ki 

yine biz ödeyeceğiz. 

Tek öğündükleri icraatları; “otoyol yapmak” olan, gerçekte otoyol bağlantılı bir 

köprüyü bile yapmaktan aciz olan bir kadroyu, hangi akla hizmet 15 yıldır başımızda 

tutuyoruz, akıl erdirmek mümkün değildir. 

AKP, Osmangazi Köprüsü ile 2035 yılına kadar çocuklarımızı, hatta torunlarımızı bile 

ağır bir borç yükü altına soktu. 

Araç geçiş garantisi yüzünden, köprüden geçeni de geçmiyeni de para ödemek zorunda 

bırakıyor… 

Yapımcılar bakımından kıyak olan bu proje sayesinde; o 6 firma ortaklarının çocukları, 

uzun yıllar bolluk içerisinde yaşayacaklar. 

Bizim çocuklar; hatta torunlar bile, köprüden geçmiyen araçlar için para ödeyecekler… 

Müteahhitlerin torunları, AKP sayesinde ömür boyu rahat içinde yaşayacaklar. 

Bu insanlar ülkemiz için ne yaptılar da böyle imtiyazlı yurttaşlar haline getirildiler? 
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Çanakkale’de savaşan onlar mıydı? 

PKK ile mücadelede, şehit onlar mı düşüyor? 

Yoksa Kurtuluş Savaşı’nı onlar mı kazanmıştı?.. 

*** 

Becerikli AKP hükümetleri, yandaşlarını hep koruyup, kolladı… 

Kiminin karnını makarna-bulgur ile doldurdu, kimine birkaç nesil yetecek dünyalık 

hazırladı… 

Aklımdayken söyleyeyim: 

Onlara geçen hakkım, zehir zıkkım olsun! 

Ana muhalefet partisi genel başkanı Kılıçdaroğlu’nun, benim yerime, Davutoğlu’nun 

şahsında, AKP hükümetlerine hakkımızı helal etmesine de itirazım var. 

Aynı şekilde; benim adıma AKP ile Koalisyon kurmak için “geçmişe sünger çekme” 

sözü vermesini, “devri sabık yaratacağız” demesini de kabul etmiyorum… 

Torunlarıma bırakacağım mütevazı mirasın, böyle ayak oyunlarıyla gasp 

edilmesini affetmeyeceğim…
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“SEN KİMSİN YA?” 

Türkiye’nin Rusya’dan özür dilemesi ile başlayan yeni dönem, Ortadoğu’daki taşları 

yerlerinden oynattı. 

Rus pasaportu taşıyan; Rakim Bulgarov ile Vadim Osmanov’un Atatürk Havalimanı’nda 

yaptığı intihar saldırısı üzerine yapılan değerlendirmeler bunu gösteriyor. 

Rusya ile yapılan anlaşma; bölge ülkelerine acil işbirliği için yol göstericidir.1  

Bölge ülkelerinin toprak bütünlüklerinin bozulması ve doğal kaynaklarının 

yağmalanması ancak stratejik bir zorunluluk olarak kendisini dayatan işbirliği ile 

önlenebilirler… 

Terör örgütü PKK/PYD’yi kullanarak Akdeniz’e koridor açamayacağını anlayan 

ABD,  görünürde savaşır gibi yaptığı İŞİD’ı, bu vahşi eylemle ileri sürerek, bölge 

ülkelerine gözdağı vermiş oluyor… 

Aynı zamanda anlaşmaya uymayan Türkiye’ye yaptırım uyguluyor.2  

ABD/AB’nin terör örgütlerini sürekli kullandığı, çıkarları ile örtüştüğü sürece de 

desteklediği sır değil artık. 

İsrail de aynı kategoridedir, onun da bir eli hep terör örgütlerinin içerisinde olmuştur… 

                                                           
1 Türkiye’nin ABD/AB ile olan “model ortaklığı” ve müttefikliğinde sona yaklaşılıyor. 2 Haziran 2016’da 

Taşkent’te yapılan Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 16. Devlet Başkanları Zirvesi’nde; Türkiye’nin “diyalog 
ortaklığı”ndan tam üyeliğe alınması birçok katılımcı ülke tarafından destek gördü. Zirveden sonra, Çin Sosyal 
Bilimler Akademisi üyesi Yang Jin:”Türkiye’nin ŞİÖ’nde yer alması; örgütün daha dışa açık, hoşgörülü ve etkili, 
bir örgüt olduğu anlamına gelir” değerlendirmesini yapmıştı… 
 

2 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/isid-turkiye-ile-anlastik-h37162.html 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/sen-kimsin-ya/
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/isid-turkiye-ile-anlastik-h37162.html
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/07/isid_turkiye_ile.jpg
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İsrail devlet olarak gerekli gördüğünde terörü; terör örgütlerinden çok daha etkili 

kullanmaktadır. 

Denebilir ki, çağımızda arkasında gizli servislerin durmadığı hiçbir terör örgütü, tek 

başına varlığını sürdüremez… 

Bu gerçeğin zorunlu bir sonucu olarak; gizli servislerin terör örgütlerine ihale ettiği 

işler, yerine getirilmek zorundadır. 

Atatürk Havalimanı’nda gördüğümüz manzara, devletlerarasındaki savaşın  “vekâleten” 

yürütülen bir bölümüdür… 

AKP yönetiminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin  de “çıkarlarına” uygun düştükçe, 

“vekâleten savaş” yürütme yöntemini benimseyip denediği yaygın kabul görmektedir. 

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ın, “Eset” olarak çağrıldığı dönemlerde;  Türkiye’nin 

terör örgütü İŞİD’e her türlü desteği verdiği söylenmektedir. 

Hükümet hiçbir zaman bu iddiaları inkâr etmedi. 

Yakın geçmişte; Davutoğlu’nun ABD’nin Büyük Ortadoğu Projesi ile uyumlu 

olan  “Stratejik Derinlik” teorisi, Esat’ı düşürmeyi, bunun için de aralarında İŞİD’ın da 

bulunduğu Suriye’nin  “muhalif güçleri”ni desteklemeyi zorunlu kılıyordu. 

Büyük devletler tarafından etkili bir silah olarak kullanılan taşeron terör örgütlerinin 

“işvereni”, gizli servisler arasındaki güç savaşları sonucu değişebiliyor. 

İşveren değişikliğinde; önceki işveren, elinden kaçırdığı örgütü, terör örgütü olarak ilan 

edebiliyor.3  

Nitekim, bir zamanlar Türkiye’nin kısmen kontrol edebildiği İŞİD, bugün, Türkiye’ye 

karşı korkunç eylemler düzenleyebiliyor… 

Kılıçdaroğlu,  İŞİD ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ilişkileri konusunda ana muhalefet 

başkanı sıfatıyla AKP iktidarına yerinde 11 soru yöneltti. 
                                                           
3 Y-CHP lideri asıl soruyu soramıyor: Bir ülke, terör örgütünü, terör örgütü olarak tanımlamazsa, bu yönde 

yapacağı bütün istihbaratı çöpe atmış olur! Bu iş bizde MGK’da yapılır. Güvenlik örgütleri; polis ve jandarmanın 
notları, MİT’in istihbarat raporları ile birlikte kurula gelir; varsa örgüt üyeleri hakkında açılmış ceza davaları ve 
iddianameler de getirtilip değerlendirilir. 
Tartışmalar sonunda bir karara varılır: Örneğin; IŞİD (veya DAEŞ ya da ISIS her ne adla biliniyorsa) terör örgütü 
olarak tanımlanır. 
Bundan sonra; artık o örgütün eylem yapması beklenmez; örgüt üyeliğinden, örgüte yardım ve yataklık 
yapmaktan militanları toplanıp, yargılanabilirler… 
Aksi halde, bugünkü yakın geçmişte olduğu gibi trajikomik bir duruma düşülür: Bombacıları biliyoruz, eylem 
yapmadan yakalayamıyoruz, eylem yapınca da ölüyorlar gibi ahmakça laflar etmek zorunda kalınır… 
Dersimlinin üstü kapalı olarak geçtiği 7 ve 8’nci sorular ile cevaplarının açık hali böyledir işte… 
Ne yazık ki, hala T.C.  Devleti IŞİD’i terör örgütü olarak tanımlayabilmiş değildir… 
Bunun adı güvenlik değil, yönetim zafiyetidir. 
AKP’nin uzunca bir süredir uygulamada tuttuğu hatalı dış politikanın açık iflasıdır. 
Hükümete şu soru da sorulmalıydı: IŞİD bu kadar eylemine rağmen neden terör örgütü olarak tanımlanmıyor? 
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Sanırım bu soruların yanıtlarını kamuoyunun çok iyi bildiğini düşündüğü için, yanıtları 

anımsatma ihtiyacı duymadı. 

Dört numaralı dipnotta soruları ve kalın italik yazı ile yanıtlarını yazıyorum.4   

Y-CHP’nin grup toplantısında  bu sorular ile kamuoyuna verilmek istenen mesaj: 

Türkiye’de  bugün başımıza bela kesilen terör örgütü İŞİD ile bir dönem AKP, “Al takke 

ver külah”tı, terör eylemlerinin sorumlusu bu iktidardır… 

Doğrudur… 

Kılıçdaroğlu, bu konuda yerden göğe kadar haklıdır… 

                                                           
4 Kılıçdaroğlu’nun hükümete sorduğu 11 soru: 

“1) Musul Başkonsolosluğumuz basılıp, 49 vatandaşımız esir alınırken, hangi hükümet IŞİD’e terör örgütü 
demedi? 
(Yanıt: AKP hükümeti) 
2) Hangi milletvekili ‘PKK ve IŞİD terör örgütü değildir’ dedi? 
(Yanıt: AKP’li Orhan Miroğlu) 
3) ‘IŞİD iyi ki varsın Allah kurşununu azaltmasın’ diyen kişi hangi partidendir? 
(Yanıt: AKP’li meclis üyesi Selim Yağmur) 
4) IŞİD hangi iktidar döneminde Türkiye’de palazlandı ve korundu? (Yanıt: AKP)Türkiye’nin 70 ilinden IŞİD’e 
katılım olduğu doğru mudur? 
(Yanıt: Doğrudur.) 
5) Suriye’deki çatışmalarda yaralanıp, Türkiye’ye tedavi için getirilen ve iyileştikten sonra tekrar Suriye’ye 
gönderilen IŞİD militanlarını hangi iktidar korudu, kol kanat gerdi? 
(Yanıt: AKP iktidarı) 
6) Sadece Türkiye’de değil Suriye’de IŞİD’in de dâhil olduğu cihatçı gruplara TIR’larla silah göndererek, onlara 
destek veren hangi hükümettir? 
(Yanıt: AKP hükümeti) 
7) IŞİD’in bir terör örgütü olduğunu Milli Güvenlik Kurulu ne zaman karara bağlamıştır? Milli Güvenlik 
Kurulu’nun böyle bir kararı var mıdır? 
(Yanıt: Ekim 2014 tarihli MGK toplantısında IŞİD’ten DAEŞ olarak söz edildi. Bildiğimiz kadarıyla terör örgütü 
olduğuna dair bir karar alınmadı.) 
8) Türkiye’de hangi savcı IŞİD terör örgütüyle ilgili bir iddianame hazırladı? FETÖ için iddianame hazırlayan 
savcılık IŞİD için hangi gerekçeyle hazırlayamamaktadır? Burada bir parantez açayım, Ankara saldırısı için 
iddianame hazırlandı denebilir. Reyhanlı için hazırlandı denebilir. Niğde için hazırlandı denebilir. Ben IŞİD terör 
örgütünün tümü için neden şu ana kadar iddianame hazırlanamıyor; bunu soruyorum. 
(Yanıt: IŞİD terör örgütü olarak kabul edilmediği için böyle bir iddianame hazırlanmamıştır.) 
9) IŞİD terör örgütünün Türkiye lideri kimdir? Herkesin bildiği bu kişi nasıl oluyor da elini kolunu sallayarak, 
Türkiye’de gezebiliyor? Kim ya da kimler bu kişiyi koruyor? 
(Yanıt: Google babaya sorarsak; Türkiye’deki IŞİD liderinin Halis Bayuncuk olduğunu söylüyor. Pek inandırıcı 
değil ama diyelim ki oddur ve bu kişiyi AKP iktidarı koruyor. Başka bir bilgiye göre; IŞİD’in Türkiye sorumlusu 
Ebu Efe kod adlı Yunus Durmaz’dı. Gaziantep’te yapılan bir operasyonda yakalanacağını anlayınca kendisini 
öldürdü. IŞİD’ın Türkiye lideri olduğu konusunda bu kişi daha akla yatkın görünüyor.) 
10) IŞİD terör örgütünün son 1 yılda yaptığı eylemler sonucu yüzlerce vatandaşımız hayatını kaybetti. Patlayan 
bu bombaların siyasi sorumlusu kim ya da kimlerdir? 
(Yanıt: O da AKP hükümetidir.) 
11) Son patlayan bombayla ilgili olarak Sayın Başbakan yaptığı açıklamada ‘Güvenlik zafiyeti yok’ dedi. Güvenlik 
zafiyeti yoksa o zaman bir yönetim zafiyeti var, demektir. Sayın Başbakan bunu kabul ediyor mu?” 
(Yanıt: Gereğini yapmadığına göre, bu soruya da etmiyor şeklinde yanıt verelim.) 
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/kilicdaroglundan-yildirima-11-isid-sorusu-1297897/ 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/07/isid_turkiye_ile%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99nin%20Rusya%E2%80%99dan%20%C3%B6z%C3%BCr%20dilemesi%20ile%20ba%C5%9Flayan%20yeni%20d%C3%B6nem,%20Ortado%C4%9Fu%E2%80%99daki%20ta%C5%9Flar%C4%B1%20yerlerinden%20oynatt%C4%B1.%20%20Rus%20pasaportu%20ta%C5%9F%C4%B1yan;%20Rakim%20Bulgarov%20ile%20Vadim%20Osmanov%E2%80%99un%20Atat%C3%BCrk%20Havaliman%C4%B1%E2%80%99nda%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20intihar%20sald%C4%B1r%C4%B1s%C4%B1%20%C3%BCzerine%20yap%C4%B1lan%20de%C4%9Ferlendirmeler%20bunu%20g%C3%B6steriyor.%20%20Rusya%20ile%20yap%C4%B1lan%20anla%C5%9Fma;%20b%C3%B6lge%20%C3%BClkelerine%20acil%20i%C5%9Fbirli%C4%9Fi%20i%C3%A7in%20yol%20g%C3%B6stericidir.%20(1)%20%20B%C3%B6lge%20%C3%BClkelerinin%20toprak%20b%C3%BCt%C3%BCnl%C3%BCklerinin%20bozulmas%C4%B1%20ve%20do%C4%9Fal%20kaynaklar%C4%B1n%C4%B1n%20ya%C4%9Fmalanmas%C4%B1%20ancak%20stratejik%20bir%20zorunluluk%20olarak%20kendisini%20dayatan%20i%C5%9Fbirli%C4%9Fi%20ile%20%C3%B6nlenebilirler%E2%80%A6%20%20Ter%C3%B6r%20%C3%B6rg%C3%BCt%C3%BC%20PKK/PYD%E2%80%99yi%20kullanarak%20Akdeniz%E2%80%99e%20koridor%20a%C3%A7amayaca%C4%9F%C4%B1n%C4%B1%20anlayan%20ABD,%20%20g%C3%B6r%C3%BCn%C3%BCrde%20sava%C5%9F%C4%B1r%20gibi%20yapt%C4%B1%C4%9F%C4%B1%20I%C5%9E%C4%B0D%E2%80%99%C4%B1,%20bu%20vah%C5%9Fi%20eylemle%20ileri%20s%C3%BCrerek,%20b%C3%B6lge%20%C3%BClkelerine%20g%C3%B6zda%C4%9F%C4%B1%20vermi%C5%9F%20oluyor%E2%80%A6%20%20Ayn%C4%B1%20zamanda%20anla%C5%9Fmaya%20uymayan%20T%C3%BCrkiye%E2%80%99ye%20yapt%C4%B1r%C4%B1m%20uyguluyor.%20(2)%20%20ABD/AB%E2%80%99nin%20ter%C3%B6r%20%C3%B6rg%C3%BCtlerini%20s%C3%BCrekli%20kulland%C4%B1%C4%9F%C4%B1,%20%C3%A7%C4%B1karlar%C4%B1%20ile%20%C3%B6rt%C3%BC%C5%9Ft%C3%BC%C4%9F%C3%BC%20s%C3%BCrece%20de%20destekledi%C4%9Fi%20s%C4%B1r%20de%C4%9Fil%20art%C4%B1k.%20%20%C4%B0srail%20de%20ayn%C4%B1%20kategoridedir,%20onun%20da%20bir%20eli%20hep%20ter%C3%B6r%20%C3%B6rg%C3%BCtlerinin%20i%C3%A7erisinde%20olmu%C5%9Ftur...%20%20%C4%B0srail%20devlet%20olarak%20gerekli%20g%C3%B6rd%C3%BC%C4%9F%C3%BCnde%20ter%C3%B6r%C3%BC;%20ter%C3%B6r%20%25C
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Lakin, hükümetin ray değiştirerek, eski politikalarından vazgeçme çabalarını eleştirmek 

akıl karı değildir… 

Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Putin’e yazdığı mektup 

son derece yerinde ve ülke çıkarlarına uygundur. 

Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun şu sözleri, CHP tabanını bayağı üzmüştür: 

“Putin’e mektup gönderdi, Türkiye Cumhuriyeti adına özür diledi. Sen kimsin ya 

Türkiye adına özür dileyecek. Rusya’dan özür dileyemezsin, böyle bir gücün 

yoktur. Sınırımızı ihlal eden kim?  Ruslar.  Özür dileyecek olan Rusya’dır.” 

Bu sözler; ilk bakışta, Kemal Kılıçdaroğlu’nun sınır ihlalleri konusunda 

çok hassas olduğu izlenimini veriyor. 

Hâlbuki ki, hiç de öyle değil. 

Yunanistan 52 adamızı işgal etti, bir kez olsun bu konuyu gündeme getirmedi. 

İrak ve Suriye sınırımız adeta kevgir, o konuda da bir şikâyetini duymadık. 

Nedense, hazret Rusya konusunda çok duyarlı. 

17 saniyelik sınır ihlali için savaşı göze alacak kadar kararlı gibi konuşuyor… 

Acaba neden? 

Dersimli, NATO’nun sözcülerinden bile ateşli sözler neden ediyor! 

Rusya; komşumuz, Kurtuluş Savaşı sırasında en büyük maddi ve manevi desteğini 

aldığımız dostumuz, ŞİÖ’nün motor gücü, dünya jandarmalığına soyunmuş ABD 

karşısında en önemli caydırıcı güçtür… 

Topu topu yaptığı sınır ihlali, 17’ye kadar sayma süresidir… 

Bunun için kızılca kıyamet koparmaya değer mi? 

Üstelik AKP’nin “angajman kuralları”nı uygulama bahanesi ile ülkeyi uğrattığı zarar 

katlanılamaz seviyelere ulaşmışken, bu inat niye? 

Turizm ölmüş, sebze meyve ihracatımız bitme noktasına gelmişken, Rusya’dan özür 

dilemesini beklemek gerçekçi mi? 

Ana muhalefet partisinin lideri, Rusya ile ilişkilerimizin düzeltilmesini istemiyor demek 

ki… 

Yarın, bir gün üretici, hükümeti protesto etmek için hazırladığı çürük domatesleri 

Dersimli’nin kafana fırlatırsa, hiç de şaşırmayız! 

O gün, şehit cenazesinde önüne atılan mermi nedeniyle arkasında durduğumuz gibi 

Kılıçdaroğlu’nu sahiplenmeyiz. 



149 
 

Bizim yerimiz, her zamanki gibi üreticinin, emekçinin yanı olacaktır… 

AKP, Suriye’den göç edenlere vatandaşlık vererek oylarını çantaya atma hesabı 

içerisinde, kaybettiği muhtemel oyları telafi etme peşinde olduğu açık. 

Bizimki, sebze ve meyve üreticisinin oylarını istemiyor belli ki… 

Özetle ne diyor Kılıçdaroğlu: 

Türkiye Cumhuriyeti’ni yönetenler, hatalı politikalarını değiştiremez, ilgili ülkelerden 

özür dileyerek hatalarından geri dönemezler! 

“Yurtta Sulh Cihanda Sulh” veciz sözünü söyleyen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 

Atatürk’ün koltuğunda oturan bu adamın dış politika anlayışı, bu kadar sığdır işte! 

Y-CHP, AKP’nin Cumhuriyet’i dinamitleyen hemen hemen tüm icraatlarına destek verdi, 

Kıbrıs Barış Harekâtı’nda yakıtımızı veren Kaddafi’yi düşürmek için AKP’nin Libya’ya 

silahlı kuvvet gönderilmesine bile evet dedi… 

Pes! 

Hükümet, 14 yılda bir defa doğru iş yaptı, Kılıçdaroğlu ona da karşı çıkıyor! 

Aklını kiraya mı verdin be adam! 

İktidarı, kısa süre içinde duvara çarpan ve ülkemizi özür dileyecek duruma düşüren dış 

politika izlediği için kıyasıya eleştir, zaten görevin de bu değil mi? 

Bak bakalım, o zaman yanında mıyız değil miyiz? 

Bari ülke yararına olan politikalara karşı çıkma! 

Aksi halde, düşman saflarında yer almış kabul edilir, hendeklerde kalırsın! 

Yurtseverliği, hak etmediği halde AKP’ye bırakırsın! 

Moda deyim ile Bilal’ın anlayacağı şekilde bir kez daha söylüyorum: 

AKP’nin Rusya’dan dilediği özür, aynı zamanda Türk halkından dilenmiştir, bu 

kadarını da anla artık! 

Türkiye Cumhuriyeti adına iş yapma hak ve yetkisi içerisinde; olası hatalardan dolayı, 

özür dileme ve dönme hakkı zaten vardır… 

Bunu konuşmaya bile gerek yok! 

Cumhurbaşkanına: “Sen kimsin ya Türkiye Cumhuriyeti adına özür dileyecek” de ne 

demek! 

Dönüp bu defa sana: 

“Sen kimsin ya” derler… 
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YİTİK “KURUMSAL KİMLİK”!..  

Kasabanın ağır topu, sesi titreyerek sitem etmeye başladı: 

“Niye CHP hakkında ulu orta konuşuyor, sağcıların yanında eleştiriyorsun?  CHP’nin 

yönetimini eleştirebilirsin ama “kurumsal kimliği”ne laf edemezsin, ettirmeyiz…” 

Hazret, belli ki kraldan fazla kralcı. 

Kurulmuş oyuncak gibi, soluk almadan konuşuyor: 

“Bu sözleri duyanlar, bir daha CHP’ye oy verir mi sanıyorsun? Partiye zarar 

veriyorsunuz.” 

Sözünü kestim. 

Oğlum! Ben genel başkanın, genel merkez yöneticilerinin söylediklerini tekrar 

ediyorum, görevlendirdikleri milletvekillerinin hazırlayıp paylaştıkları raporları 

eleştiriyorum. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/06/kurumsal-kimlik/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/06/chp_kurultay.jpg
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Diyorum ki: 

Bu sözler Atatürk’ün partisine hiç yakışmıyor. 

Duyanlar; “CHP bu mu?” diyerek, dudaklarını ısırıyor. 

Seçmenler, CHP’den umudunu kesiyorlar… 

Göbeği sarkık kasaba kurnazı beni işitmiyor. 

Kendi kendine bir görev biçmiş, onu yapmakta kararlı: 

“Olsun, sen yine de eleştirmemelisin, genel başkanın ve merkez yöneticilerinin mutlaka 

bir bildiği var” diyor… 

Elimde medya olanakları yok. 

Ne kadar yetenekli olursam olayım,  hatta geometrik dizi şeklinde paylaşılsa da 

yazdığım, en fazla 3-5 milyon insana ulaşabilirim. 

Oysa nüfusumuz 78 milyonu aştı. 

İletişim çağındayız: 

Ana muhalefet partisinin genel başkanı ve sözcülerinin ağzından çıkan her söz, haber 

yapılıyor. 

Onlar eleştiriliyor veya övülüyor. 

Sonuçta milyonların evinin davetsiz konuğu onlar; onların dediği duyuluyor… 

Partiye asıl bu durumu zarar veriyor, diyorum… 

-… 

(Yanıt yok!) 

Uyarılarım, uzak bir olasılık ama, belki kulaklarına kadar gidebilir, bir kez daha 

düşünmelerine vesile olabilirim diye düşünüyorum. 

Böylece;  yanlış yapılmasına engel olurum, dedim… 

Dinlemiyor… 

“Senin ‘yanlıştır’ diye eleştirdiğin konular, belki de en doğru olanlardır. Onların her 

zaman bir bildikleri vardır. Siyaset gerektirdiği için öyle konuşuyorlar, belki de sağdan 

oy alabilmek için böyle bir taktik geliştirdiler, nereden bileceksin sen? 

CHP’nin kimliğini tartışmak sana mı kaldı? Partiye zarar veriyorsun, bu şekilde sittin 

sene iktidar olamayız.” 

Bu sefer sözünü kesemedim. 

Makineli tüfek gibiydi… 
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“Benim oğlum bina1 okur, döner döner yine okur”  deyimi boşuna söylenmedi!.. 

*** 

Ağır topun “kurumsal kimlik” kaygısını, birkaç hafta önce Halil Nebiler’in Ulusal 

Kanal’daki programında, eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan’ın da paylaştığına tanık 

oldum. 

Prof. Birgül Ayman Güler’in, Y-CHP’ye dönük yerinde eleştirisini dinlemeden: 

“CHP’nin kurumsal kimliğine laf ettirmem” diye sert çıkıştı… 

Gürkan, Birgül Hocanın sözünü kesmeye değecek ne diyecek acaba diye beklemiştim. 

Sözleri; içerikten yoksundu, sıradan bir sahiplenmenin ötesine geçmedi… 

Bu tecrübeli siyasetçi, “CHP’nin kurumsal kimliği tartışılmamalı” deyip noktayı 

koymuştu! 

Demek ki, “kurumsal kimlikçiler” sandığımızdan fazlaydı… 

Öyleyse, kirletilmiş kurumsal kimliği ele almak şart oldu: 

1.Siyasi partilerin kurumsal kimliği,  siyasi duruşları ile belirlenir. 

2.Siyasi partinin duruşu ise; Program, Tüzük ve Kurultay Kararları ile saptanır. 

3.CHP için kurumsal kimlik; 6 Ok ile ifade edilen; Cumhuriyetçilik, Halkçılık, Milliyetçilik, 

Laiklik, Devletçilik ve Devrimcilik’tir… 

4.Bu ilkeler; zaman içerisinde Atatürkçü Düşünce veya Kemalizm olarak formüle 

edilmiştir. 

Kısaca CHP’nin kimliği; kurucusu Mustafa Kemal ve İkinci Genel Başkan İsmet Paşa ile 

ete kemiğe bürünmüştür… 

*** 

Kemal Kılıçdaroğlu döneminde; “Atatürk’ün CHP’si değiliz”, “1930′ların, 40’ların CHP’si 

değiliz”, “6 Ok’u yeniden yorumlamak gerekiyor”, “CHP’yi, Yeni CHP’ye dönüştürdük” vb. 

gibi söylemlerle “kurumsal kimlik” zaten inkâr edilmektedir! 

Kılıçdaroğlu ve ekibi, CHP’nin mirasını da açıkça reddediyor! 

Gerçek böyle iken, CHP tabanındaki iyi niyetli partililer, hala CHP’nin kurumsal 

kimliğine eleştiri yöneltmeyelim anlayışı içerisine itiliyor… 

                                                           
1 Bina: Medrese eğitiminde; öğretimin ilk gramer kademesinin adıdır. Bu derste başarılı olunması ile üst 

aşamalara geçilirdi. Üst aşamalarda öğrenci öyle bir hata yapar ki, yeniden bina okumaya mecbur edilirlerdi. 
Deyim bu durumdan türetilmiştir. Genellikle hep aynı şeyleri tekrarlayan, yaptığı işte yol alamayanlar için 
kullanılır. 
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Etkisiz eleman haline getiriliyorlar.. 

Mevcut durumu eleştirmeden kabul edelim, anlamına gelen bu dayatmaya teslim 

olacak mıyız? 

CHP Genel Merkez Yönetimi’nin; Tüzük ve Program’a aykırı söylem ve eylemleri 

eleştirilmeyecekse, bu durum kurumsal kimliğin yitirilmesine ses 

çıkartmamak anlamına gelmez mi? 

Bu durumda suç ortaklığı yapmış olmuyor muyuz?.. 

*** 

Örneğin; CHP’nin kimliği ile bütünleşen “Yurtta Sulh, Cihanda Sulh”  ilkesi, çiğnenir ve 

emperyalist projelerde örtü olarak kullanılırsa, bu durumda kurumsal kimlikten 

mi, kimliksizlikten mi söz edeceğiz? 

Terörle mücadeleyi esas alan CHP Program’ı değiştirilmeden, hükümetin PKK ile 

“çözüm süreci” adı altında yürüttüğü görüşmelere ”açık çek” vermek ve Öcalan’ın 

Türkiye Cumhuriyeti’ne silah tehdidi ile “yol haritası” olarak dayattığı “10 emri”; CHP 

Genel Başkanı sıfatı ile sahiplenmeyi nereye koyacağız? 

Salt bu faaliyet bile, CHP kurumsal kimliğinin, PKK’nın kirli kimliği 

içerisinde eritildiğini göstermeye yetiyor. 

Bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün… 

Olası bir CHP iktidarında; ülke ekonomisinin Kemal Derviş’e teslim edeceğini söyleyen 

Kılıçdaroğlu, “Halkçılık” ilkesini, yeniden yorumlamaya bile gerek kalmadan terk 

etmedi mi? 

CHP’nin, Y-CHP’ye dönüştürülmesi ile kurumsal kimlik zaten yitirilmiştir! 

Y-CHP’ye yöneltilecek eleştirileri, CHP’nin  “kurumsal kimliğine” yapılan saldırılar 

olarak karşılamak,  kasaba politikacılarının başvurduğu basit şark kurnazlığıdır… 

Y-CHP’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Dersimli Kemal’im ben” diyerek, 

Cumhuriyet Devrimi ile bağını kestiğini göstermiştir. 

Antalya’daki Parti Meclisi toplantısında: ”HDP’ye imza desteği vereni partiden atarım” 

dememiş miydi? 

Bu örnekte bile gösteriyor ki; Mustafa Kemal ve arkadaşlarının kurduğu, 

bugün 12 milyon seçmenin oy verdiği CHP’yi, babasından kalan adi bir şirket gibi 

yönetiyor… 

Hükümet Anayasa tanımıyor, Dersimli Kemal parti hukuku… 

Dilediğini atıyor, dilediğini tutuyor… 
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Bu duruma düşürülmüş bir CHP’nin “kurumsal kimliği”nden söz edilebilir mi? 

Dersimli Kemal ve ekibi, CHP’nin kurumsal kimliğini eleştirerek partiye zarar 

vermeyin derken, aslında kendileri için, eleştirilmeme imtiyazı elde etmek istiyorlar… 

Partinin yetkili organlarında görüşmeden, hiçbir partiliye danışmadan, gerici-yobaz 

bir Atatürk düşmanını, Cumhurbaşkanı adayı gösteren ve parti tabanını bu adama “tıpış 

tıpış” oy vermek zorunda bırakan bir genel başkanın, Y-CHP’nin kurumsal kimliği 

ile bütünleşen kimliği ve kişiliği hiç tartışılmayacak mı? 

CHP’lileri, kim ne hakla sürü yerine koyabiliyor? 

Emperyalist ABD’nin Büyükelçisi ile bir otel odasında; tek başına, saatlerce ne 

konuştuğunu hala partisine açıklamayan birinin; CHP ile örtüşen, özgün bir kimliği 

kalmış olabilir mi? 

Bir önceki genel başkana yapılan kaset komplosunun görüntülerini getirip, kendisine 

izletenleri saklayan ve Cemaatçi olmadıklarını bilecek kadar yakından tanıyan bir 

lidere güvenip, peşinden gidilebilir mi? 

Şeriat tehlikesi yoktur, poliste ve yargıda Cemaatçi yapılanma olduğunu da söyleyemem, 

diyen bir siyaset adamı, halkı bu tehlikelere karşı uyarı görevini yapmayarak, en basit 

tedbirlerin alınmasını engellemedi mi? 

Dersimli Kemal ve arkadaşları, emperyalizme karşı dünyanın en haklı savaşı verilerek 

kurulan Türkiye Cumhuriyeti’ni korumak ve kollamakla görevli Ordu‘muza yapılan 

komplo karşısında, sessiz kalarak, en büyük ihaneti yapmadılar mı? 

Bu ihanetin baş aktörü olan Fetullah Gülen Cemaati‘ne kol kanat gerenler kimlerdir? 

Dersimli, şimdi hangi kurumsal kimlikten, hangi kişilikten söz edebiliyor! 

Karşı devrimin önündeki taşları o ve ekibi topladı! 

Türbanın; Meclis’e,  oradan da ilkokula kadar sokulmasındaki rolünü hatırlayın. 

O gün, kendini dünyanın en mutlu kişisi ilan eden Dersimi Kemal değil miydi? 

Kim ne derse desin, karşı devrimin en önemli ikinci aktörü de Kemal Kılıçdaroğlu’dur… 

*** 

Karşı devrimin bundan sonraki işi; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Yıldırım’ın 

açıkladıkları gibi, hukuku fiili duruma uygun hale getirmektir. 

Yani, yeni bir anayasadır ihtiyaç duydukları. 

O zaman, karşı devrim başarılı bir şekilde tamamlanmış olacaktır… 

Ayrıca, boynuzlarının çıkmasını beklemeye gerek yok! 
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Peki! Yeni anayasa yapmak için can atanlar kimlerdi? 

Kemal Kılıçdaroğlu ve SOROSÇU ekibi; kurulu meclise, kurucu meclisin işini yaptırmak 

ve “sivil darbe” olarak tarif edilen, karşı devrimi meşrulaştırmak için CHP’nin 

yönetimine getirildiler… 

Ve 5 Haziran seçimlerinde PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP’yi desteklediler! 

Y-CHP’nin CHP olmadığına en ufak bir kuşkumuz kalmadı. 

Koalisyon kurarak, AKP iktidarını devam ettirmek için, kimdi Erdoğan’ın önünde 

yatıp 40 takla atan? 

Geçmişe sünger çekmeye hazır olan biri, o güne kadar 

söylediği yolsuzluk ve hırsızlık suçlamalarını yalamış olmadı mı? 

Kendini yalanlayan bir siyaset adamının; girişi “kanımızı dökmeden”  olan cümlelerini 

kim ciddiye alır?!.. 

Kılıçdaroğlu ve ekibi Truva Atı işlevi gören Baykal’ın Kaseti içerisinde Atatürk’ün 

CHP’sine girdiler. 

Yaban arılar gibi; ev sahiplerini birer birer dışarı atıp kovanı sahiplendiler… 

Doğrusunu söylemek gerekirse, bu görevlerini de layıkıyla yerine getirdiler. 

Onlardan bu dünyada hesap sormak zor görünüyor olabilir, ama imkânsız değil… 

Karşı devrimin hizmetkârı oldukları için, küresel güçler mecburen bir 

süre arkalarında durabilir… 

Onlar; bütün işbirlikçiler gibi, küresel güçlerin önüne bilerek ve isteyerek yattılar! 

Ama kayıtlara hain olarak geçmelerini kimse engelleyemeyecek. 

Tarih baba, kahramanları da hainleri de ait oldukları sayfalara mutlaka yazar… 

Cumhuriyet düşmanlarının yönetimine gelmesiyle  CHP kurumsal kimliğini yitirmiştir. 

Ama her yerde GEÇERLİDİR!.. 
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YAŞAR NURİ HOCA YAŞAYARAK GİTTİ! 

“Yaşar Nuri Öztürk, çağdaş bir İslam bilgini ve aydınlıkçı bir Türk filozofuydu.1 İslam 

şeref ve haysiyetini, kendi onursuzlukları ile karartmaya çalışan sözde din adamlarının 

korkulu rüyası Yaşar Hoca… Son nefesine kadar Atatürk Cumhuriyeti’nin bilim, akıl ve 

çağdaşlaşma yolunda kararlılıkla mücadelesine bütün varlığı ile katıldı… Cehalet ve her 

türlü yobazlığa, din simsarlığına ve ahlaksızlığa karşı gücünün ötesinde savaştı… “ 

Prof. Dr. Şahin Filiz, Yaşar Hocayı bu vurucu tarihi cümlelerle uğurladı. 

Öztürk’ün arkasından “kurtulduk” diyecek kadar, kendini kaybetmiş; akıl ve bilgi 

fukaraları da vardı. 

Taşıdığı bayrağı devralmak için kollarını sıvayanlar da… 

Meydanı boş bulup zırvalamaya başlayanlar ise herkesten önce sahne aldı: 

Bolu’da İl Milli Eğitim Müdürünün 10’uncu Yıl Marşı’nı yasaklaması üzerine, yapılan 

protesto gösterilerinde; polisin göstericilere gaz sıkmasını, haber sitesi Medya 14, din 

temelli bir soru haline getirdi. 

İl Müftüsü İzani Turan’a,  polisin sıktığı biber gazının orucu bozup bozmayacağı 

soruldu. 

Müftü Efendi, kara kaplı kitabını açtı, cevabın yerini bulup, fetvayı verdi: 

                                                           
1 Filozof, yeni (farklı) sonuçlara varan ve bu sonuçları ifade etmek için yeni tanımlar ve yeni bilgi üreten kişidir. 

Filozoflar hayata yeni sözler, cümleler ve bilgiler koyarak insan yaşamında önemli bir yer edinmişlerdir. Öğüt 
verici bilgileri ile insanların hayatlarında daha kolay bir yaşam için uğraş vermişlerdir. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/06/yasayarak-gitti/
https://tr.wikipedia.org/wiki/Felsefe
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/06/yasar_nuri_ozturk_1.jpg
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“İrade dışı bir durum olduğu için oruç bozulmaz” dedi. 

İsmailağa Cemaati’ne sorulan, “taharatte mübalağa yaparak içeriye su kaçsa oruç 

bozulur mu”2  ile aynı ayardaki bu soruyu, Yaşar Hoca duysaydı acaba nasıl tepki 

verirdi? 

Büyük olasılıkla; yine sağ kolunu yana açıp, başını sola doğru çevirerek, sessizce bir 

şeyler mırıldanacaktı! 

Anlayan anladı… 

Yaşar Hocanın “Allah ile aldatmak” adlı kitabı, yüzyılın “uleması”nı çok rahatsız 

etmişti… 

Kitabı okumadan, bugün yaşadıklarımızı anlamamız mümkün değildir! 

2000’li yılların başında yayımlanan ve 43 baskı yapan “Kur’an’daki İslam” adlı 

eserinden, Türk Mühendisler Birliği Derneği’nde verdiği bir konferansta haberdar 

oldum. 

Belli ki, dinci kesimler üzerinde soğuk duş etkisi yapan bu eseri tanıtmak için, Hoca 

bütün davetlere katılıyordu. 

“Time” dergisinin gerçekleştirdiği “20’nci Yüzyılın En Önemli Kişileri” listesinin yüz ismi 

arsında ilk 10 arasına giren Yaşar Hocayı hava alanından alıp, konuşma yapacağa salona 

getirmek görevi, o gün bana düşmüştü. 

Yaşar Nuri Öztürk, yaşarken hakkında 10 doçentlik tezi hazırlanan bir 

akademisyendi.3  Türkiye’nin onurudur… 

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nin Dekanı, daha sonra hiçbir etkinlikte adını 

duymadığım bu kıytırık derneğin bile davetine gelmekten erinmedi… 

Yolda havadan sudan konuşuyorduk. Derneğin yetkilisi veya görevlisi olmadığımı 

anlayınca sordu: 

-Beni almaya neden sen geldin? 

“Dernek başkanı yakın arkadaşımdır. Rica etti. Hem hemşeriyiz de, sizi yakından görüp 

tanımak istedim” dedim… 

Aramızda şu konuşma geçti: 

-O zaman Konferansı sonuna kadar dinle, bitince otele de sen götürürsün. 

                                                           
2 İsmailağa Cemaati‘ne yakın Yavuz Sultan Selim Derneği vatandaşların Ramazan’da dini sorularına yanıt 

vermeye başladı. Gelen sorulardan biri “taharette mübalağa yaparak içeriye su kaçsa oruç bozulur mu” oldu. 
Ömer Faruk Korkmaz yanıtında bu durumda orucun bozulacağını söyledi. 
http://odatv.com/taharette-abartarak-iceri-su-kacarsa-oruc-bozulur-mu-1006161200.html 

3 https://www.youtube.com/watch?v=NAlUoeMGH8U 

http://odatv.com/taharette-abartarak-iceri-su-kacarsa-oruc-bozulur-mu-1006161200.html
https://www.youtube.com/watch?v=NAlUoeMGH8U
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-Peki. 

-Nerelisin? 

-Çaykaralıyım. 

-Aslen ben de Çaykaralıyım. Akrabalarımızın çoğu Çaykara’dadır. Niyazoğulları derler 

bize. Sonradan Sürmene’ye yerleşmişiz ama Çaykara ile alakam hiç kesilmedi. 

Çocukluğumun ilk yıllarında Dernekli Cansız Hocadan4  okudum… 

-Cansız Hoca ile ilgili birkaç fıkra biliyorum. 

-Onlar fıkra değil, hepsi yaşanmış gerçek olaylardır… 

-!… 

-Din ile aran nasıldır? 

-Namaz ile oruç dışında çok iyi! 

-O ikisi Çaykaralılara farz değil zaten! 

(Gülüştük…) 

Yaşar Hocayı konferansı boyunca nefes almadan dinledim. 

O günden sonra bir daha karşılaşmak nasip olmadı. 

Ulusal Kanal’daki hiçbir programını da kaçırmadım ama. 

Hocanın fikirleri gerçekten “turnusol kağıdı”5 gibiydi. 

Kim dindardır, kim dinci, hemen ortaya çıkarıyordu… 

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, Şahin Hoca’nın tarif ettiği gibi bir aydınlanma neferiydi. 

Gerçek bir Kemalist ve Atatürk hayranıydı. 

İslam Dini’nin laiklikle çelişmediğini o kanıtladı… 

İslam Dini’ni yüceltmek bahanesi ile Sosyalizmi kötüleyenlere verdiği: “Sosyalizm 

deyince mızrak yemiş domuz gibi ne böğürüyorsun, ihtiyaçtan artanı paylaş diyen 

Kur’an değil mi?” şeklindeki yanıt, Osmanlı tokatı etkisi yaptı… 

Bilimi ve aklı ikinci plana hiç atmadı! 

Nur içinde yatsın… 

Hocayı yıllar önce okuduğu “Rahman Suresi”6  ile uğurluyoruz…

                                                           
4 http://www.dr.com.tr/Kitap/Cansiz-Hoca/Mehmet-Gunaydin/Edebiyat/Biyografi-Oto-

Biyografi/urunno=0000000442639 

5 https://tr.wikipedia.org/wiki/Turnusol 

6 https://www.youtube.com/watch?v=UuevwQ9hxpw 

http://www.dr.com.tr/Kitap/Cansiz-Hoca/Mehmet-Gunaydin/Edebiyat/Biyografi-Oto-Biyografi/urunno=0000000442639
http://www.dr.com.tr/Kitap/Cansiz-Hoca/Mehmet-Gunaydin/Edebiyat/Biyografi-Oto-Biyografi/urunno=0000000442639
https://tr.wikipedia.org/wiki/Turnusol
https://www.youtube.com/watch?v=UuevwQ9hxpw
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Y-CHP’YE “LGBT KOTASI”!.. 

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Vezneciler saldırısından 

sonra, TAK‘ın1  dağıtılmasını istedi!..2   

Yalanlarınız batsın sizin! 

TAK‘ın son intihar eyleminde; 6′sı polis 12 kişiyi şehit eden PKK’lı canlı bomba Eylem 

Yaşa‘nın, tabutu PKK bayrağına sarılarak defnedildi.3   

Tabutu omuzlayanlar; PKK’nın bölgedeki militanlarıHDP’nin eş başkanlarıdır: 

Kayapınar Belediyesi Eş Başkanı Fatma Arşimet, Mehmet Ali Aydın; Bağlar Belediyesi eş 

başkanları Eşref Güler ile Birsen Kaya Akat ve HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Gülşen 

Özen… 

Ankara’da askeri servis aracına bombalı araçla saldırı düzenleyerek; 35 kişinin ölümüne 

neden olan eylemi de TAK üstlenmişti,4 saldırıda ölen PKK militanı Abdülbaki Sömer‘in 

cenazesini HDP ve BDP milletvekilleri kaldırmıştı…5  

Tunceli’nin Nazimiye ilçesinde; güvenlik güçleri ile girdiği çatışmada öldürülen PKK 

militanı Sıdıka Yıldız‘ın tabutunu da HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer taşımıştı.6  

                                                           
1 Kürdistan Özgürlük Şahinleri (Teyrebazen Azadiya Kurdistan, TAK) 

https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrdistan_%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk_%C5%9Eahinleri 
2 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160616_selahattin_demirtas_rop  

3 http://www.aljazeera.com.tr/haber/hdpliler-canli-bombanin-cenazesinde 

4 http://www.yenisafak.com/gundem/ankaradaki-teror-saldirisini-tak-ustlendi-2434953 

5 http://odatv.com/hdp-bombacinin-cenazesini-kaldirdi-2202161200.html 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/06/y-chpye-lgbt-kotasi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%BCrdistan_%C3%96zg%C3%BCrl%C3%BCk_%C5%9Eahinleri
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/06/160616_selahattin_demirtas_rop
http://www.aljazeera.com.tr/haber/hdpliler-canli-bombanin-cenazesinde
http://www.yenisafak.com/gundem/ankaradaki-teror-saldirisini-tak-ustlendi-2434953
http://odatv.com/hdp-bombacinin-cenazesini-kaldirdi-2202161200.html
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/06/Eylem-Yasa.jpg
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PKK, TAK, HDP, KCK hepsi aynı soyun b.kudur… 

Doğu’nun kanaat önderleri, Y-CHP’nin “kurumsal” olarak bu cenazeye katılmamasını, 

affedilmeyecek bir siyasi hata olarak değerlendirdiler… 

Dersimli Kemal’e haklarını helal etmeyecekler!.. 

Siyasi faaliyetlerini cenazelere katılmakla sınırlayan Y-CHP’nin akıl hocası; Kemal 

Kılıçdaroğlu’nun Parlamentodan Sorumlu Baş Danışmanı Mehmet Bekaroğlu, 

milletvekillerine 22 sayfalık bir mektup yazarak7  izlenecek rotayı açıkladı. 

Sorosçu Kemal’in, hile ile desise ile kadın kotasından Parti Meclisi’ne, oradan da Merkez 

Karar Yönetim Kurulu’na taşıyıp, kontenjandan İstanbul Milletvekili adayı göstererek; 

“tıpış tıpış” seçtirdiği Bekaroğlu’nun, hangi pis işlerde kullanılacağı da açık seçik ortaya 

çıktı. 

Bekaroğlu’nun mektubundaki milletvekillerine tavsiyeleri adeta Kılıçdaroğlu’nun 

talimatı gibi: 

Yerine getirmeyenler, bir daha seçilecek yerden aday gösterilmez ya 

da partiden atılırlar! 

Zaten, Y-CHP’de bir yerlere getirileceklerde aranan en önemli kriter; böyle tehditleri 

göze alamamaktır. 

Kefere Mehmet, paratonerlik yaptığı patronu Kemal Efendi gibi8  Avrupa Yerel 

Yönetimler Özerklik Şartı’na konulan çekincelerin kaldırılmasını şart koşuyor. 

Türk Milleti yerine HDP Milletvekili Leyla Zana’nın yemin ederken söylediği gibi, 

“Türkiye Milleti” kavramı kullanılmalı diyor. 

Tıpkı, ustası Abdullah Öcalan’ın 2013 ve 2014‘te okunan Nevruz mektuplarındaki gibi… 

Bekaroğlu, Kürtlerin ayrı bir “Millet” olduğunu da savunuyor. 

Laiklik konusunda da Meclis Başkanı İsmail Kahraman gibi düşünüyor… 

Bekaroğlu, CHP’nin asıl sorununun 6 Ok olduğunu gizlemiyor. 

Bu kadarını söyledikten sonra, patronuna diyet borcunu ödedi sayılır. 

Dersimli de vaktiyle 6 Ok’un yeniden yorumlanması gerektiğini savunuyordu.9   

Hazret,“Halkçılık” ve “Devletçilik” ilkelerini bir kez olsun ağzına almadı.. 

                                                                                                                                                                                     
6 Mehmet Bekaroğlu’nun mektubu:tarihi_donum_noktasinda_chp (tıklayıp indiriniz) 

7 http://www.yurdumacanfeda.com/tr/?p=80857 

8 http://m.haberler.com/kilicdaroglu-partisinin-18-olaganustu-kurultayi-6451923-haberi/?csface=1 

9 http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/kilicdaroglu-6-ok-yeniden-yorumlanacak-h49207.html 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/06/tarihi_donum_noktasinda_chp.pdf
http://www.yurdumacanfeda.com/tr/?p=80857
http://m.haberler.com/kilicdaroglu-partisinin-18-olaganustu-kurultayi-6451923-haberi/?csface=1
http://www.aydinlikgazete.com/mansetler/kilicdaroglu-6-ok-yeniden-yorumlanacak-h49207.html
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Tabandan gelen sert tepkiler üzerine, 6 Ok‘u yeniden yorumlamanın gündemde 

tutulma işini Bekaroğlu’na devretti. 

Fazilet Parti‘sinden Rize Milletvekili seçilen, Saadet Partisi‘nden Rize Belediye Başkan 

adayı10  olup seçilemeyen Mehmet Bekaroğlu’nun, CHP‘nin ilkeleri ile, 6 Ok’la uzaktan 

yakından ilgisi yoktur. 

CHP’nin “Kadın Kotası” artık CHP’li kadınlar için değil, Atatürk’e “kefere” diyen 

Bekaroğlu gibi tetikçiler için kulanılıyor. 

Bu durumdan rahatsız olan CHP’li bir grup kadın, bu tür için ilk kurultayda Tüzük’e 

“LGBT Kotası”11  konulmasını önereceklermiş! 

Bekaroğlu “Kürt Meselesi” hakkında PKK’dan farklı düşünmüyor: 

“Vatandaşlık” tanımı yeniden yapılmalı diyor, ademi merkeziyetçi bir idari yapı ile 

merkezi hükümette toplanan yetkilerin bir kısmının yerel yönetimleri devredilmesini 

doğru buluyor… 

Bu sözleri: Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan maddelerinin mutlaka 

imzalanmasının, eski Türkçe ile söylenişidir… 

Yani Rizeli Mehmet Efendi, patronu Dersimli Kemal’i tekrar ediyor. 

Tıpkı Dersimli’nin Apo’yu tekrar ettiği gibi…12  

                                                           
10 http://www.haberler.com/mehmet-bekaroglu-rize-den-aday-oluyor-5519415-haberi/ 

11 https://tr.wikipedia.org/wiki/LGBT 

12 Abdullah Öcalan’ın “açılım süreci”nde; İmralı’da HDP Milletvekilleri ile yaptığı görüşmelerde; ortaya koyduğu 

“yol haritası”ndan ve Kandil’e verdiği talimatlardan bu konuda neler düşündüğünü öğrenelim: 
Bu özetler; hem AKP ile HDP’nin birlikte neler yapabileceğini hem de HDP’ye barajı atlatarak AKP’yi iktidardan 
düşürebileceklerini (özellikle de kendilerini solca) sananlara nasıl bir tuzağa düşürüldüklerini gösteriyor. 
23 Şubat 2013 tarihli görüşme notlardan seçme cümleler: 
“Tayyip’in hükümet mekaniği, Kürt hareketine vurduğu kadar kendisine izin veriliyor, alan açılıyor, vesayet 
kurumu, güç odakları tarafından… Sayın Başbakan zekice bu mekaniği teşhis etmiş ve iyi kullanıyor…”… 
“Başbakan komplonun parçasıdır demiyor ama bu yöntemi bir iktidar aracı olarak görüyor. PKK’ya vurdukça 
yerini sağlamlaştırıyor…”… 
“Biz AKP’ye iktidarı altın tepside sunduk.”… 
“AKP hegemonya istiyor. Ben buna alet olmam. Tek şartım hegemonik olmaması.” 
… 
“Ergenekon’un bizden beklentisi 2002′den itibaren savaşı tırmandırmamızdı. Ben AKP’nin tam olarak oturması 
ve olgunlaşması için bilerek bekledim, sabrettim… 
AKP anlar dedik. AKP darbe ile uğraşmasın başını belaya, derde sokmayalım dedik.” 
… 
Başkanlık sistemini düşünebiliriz. Biz Tayyip Bey’in başkanlığını destekleriz. Biz AKP ile bu temelde bir başkanlık 
ittifakına girebiliriz. Yalnız başkanlık ABD’deki gibi olmalı.” 
… 
“Kırk yıldır Türk solunu taşıyorum.” 
… 
Öcalan kendisini ziyarete gelen heyete: “Peki, biz ileride ne yapacağız” diye soruyor. 
Yanıtı ise şöyle veriyor: 

http://www.haberler.com/mehmet-bekaroglu-rize-den-aday-oluyor-5519415-haberi/
https://tr.wikipedia.org/wiki/LGBT
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(12 nolu dipnotu okumadan geçmeyin sakın. Apo’nun bu konudaki fikirlerini 

öğreneceksiniz.) 

Doğruya doğru; Dersimli Kemal, Atatürk’ün kurduğu CHP’nin bütün mesaisini PKK’nın 

projeleri ve stratejilerine harcamıştır: 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı, Yeni Anayasa, “Acılım Süreci”ne katılan PKK 

militanlarının yasal güvenceye kavuşturması, barajı geçmesi için HDP’ye oy verilmesini 

isteme Y-CHP’nin başlıca “yasama” faaliyetleri olmuştur. 

Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki Y-CHP, kalan zamanlarını Fetullah Gülen Cemaati‘ne 

tahsis etmiştir… 

O da Gülen gibi, ABD desteği ile Türkiye’de iktidar olmayı beklemektedir. 

TSK‘ya kurulan kumpasta; “yargı kararlarını bekleyelim” diyen Y-CHP, casusluk 

yapan ve CIA‘nın güdümünde hareket ettiği ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü’nün 

(FETÖ); mali kaynaklarına ve medya kuruluşlarına karşı yapılan 

operasyonları durdurabilmek için Cemaat’in fedailiğine soyunmuştur… 

Neredeyse tüm milletvekilleri; PKK’ya yapılan operasyonlarda; “insan hakları ihlali” 

olduğu ve orantısız güç kullanıldığını kanıtlamak için düzenlenen raporlarda yer 

almaktadır. 

Y-CHP, PKK’ya destek veren sözde aydınların dilekçelerini de sahiplenmiştir. 

Denebilir ki, bu ekip PKK’nın; basın, propaganda ve tanıtım bürosu gibi çalışıyor… 

Bütün bunlar açığa çıktığı için köşeye sıkışan Dersimli, taktik değiştirdi; adeta 

bugünlerde başımıza Dr. Hikmet Kıvılcımlı kesildi. 

Ha bire Kuvayi Milliye’yi savunuyor, olur olmaz yerde “Mustafa Kemal’in Askerleriyiz” 

diye slogan atıyor… 

Bu aralar, Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı ağzına almıyor… 

                                                                                                                                                                                     
“Kürtler kendilerini özgürce ifade edecek ve yönetecektir. Şu anda yasa dayatırsak büyük alerji yaratır. İleride 
olabilir. Mesela AB Yerel Yönetim Özerklik Şartı ki, şerhi kaldırırlar, bu mesele önemli ölçüde çözülür.” 
… 
21 Mart 2014 tarihli görüşmeden aldığım notlar: 
“Diyalog süreçleri önemli olmakla birlikte bir bağlayıcılık içermezler. Bundan dolayı da kalıcı bir barış için yeterli 
güvence oluşturmazlar. Gelinen noktada müzakere sistematiği için yasal bir çerçeve kaçınılmaz olmuştur.” 
… 
“Barış, başta Rojava olmak üzere tüm bölgede ancak demokratik anayasal çözümlerle pekişecektir.” 
… 
PEKİ, SÖYLER MİSİNİZ: 
>–TERÖRİSTLERE YASA ÇIKARTILMASI VE ÇEKİNCE KONAN MADDELERDEKİ ŞERHLERİN “MUTLAKA” 
KALDIRILMASI İÇİN 7/24 MESAİ YAPANLAR KİMLERDİ? 
>–“ABD’DEKİ GİBİ BAŞKANLIK SİSTEMİNİ GETİRECEKSENİZ BUYURUN GETİRİN” DİYEN KİMDİ? 
>–“YENİ ANAYASA” YAPMAK İÇİN ANAYASA UZLAŞMA KOMİSYONU MASASINA YAPIŞIP KALAN, ÜSTÜNÜ BAŞINI 
PARÇALAYANLAR KİMLERDİ? 
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AKP’yi “terör örgütüne yardım ve yataklık” yapmakla suçluyor… 

Yavuz hırsız gibidir; ilk hareketi hep kendi yapıyor; aklınca bu suçlamadan yırtacağını 

sanıyor! 

Ülke bütünlüğünü de savunuyor… 

Sanki Vatan Partisi’nin genel başkanlığına adaylığını koyacak!.. 

Belli ki, görevlerini yapabilmek için Atatürk’ün koltuğuna biraz daha ihtiyacı var. 

Bu nedenle tepki toplayan söylemleri; gericiliği ve Atatürk düşmanlığı tescilli Mehmet 

Bekaroğlu’na bırakıyor… 

Yerseniz tabii… 

Yersiniz, yersiniiiiiz! 

“Bir defa daha deneyelim” diyerek, yine bu büyük ihanete oy verirsiniz, yakın 

çevremden biliyorum… 
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EYYY İRFAN EFENDİLER!.. 
Sen eyyy Şehit Polis Memuru Gökhan Topçu’nun dayısı İrfan Cengiz! 

Sana söylüyorum dinle: 

Silah ruhsatın var mı, Kılıçdaroğlu’na fırlattığın mermiyi kim verdi sana, bunları 

sormayacağım. 

Cinsel taciz ve yaralama suçlarından sabıkalı olduğun söyleniyor, buna da şaşırmadım, 

onları da konuşmayacağız. 

AKP’li olman ise artı puan ama, bu yanını zerre kadar önemsemiyorum… 

Lakin, 12,5 milyon seçmenin temsilcisi olan ana muhalefet partisinin genel başkanına 

dolu mermiyi fırlatma konusunu es geçemem, geçmiyorum… 

Böyle bir hakkı kendinde gördün ya, helal olsun sana!.. 

Sorumlu ve duyarlı yurttaş bilincine sahipsin (!) hatta, çok ötesinde bir yerdesin, aferin! 

Demek, yeğeninin şehit olmasından Kılıçdaroğlu’nu sorumlu tutuyorsun? 

Sana bugün çok kullanılan bir özdeyişi anımsatmak isterim. 

Anadolu’da:“Eşeğini dövemeyen semerini döver” derler!.. 

Bunun ne anlama geldiğini biliyor musun? 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/06/eyyy-irfan-efendiler/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/06/esek.jpg
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Eşeğe gücü yetmeyen semerini döver veya suç ortaklığı ortaya çıkmasın diye, semer 

dövülür, ortaklık gizli tutulur… 

İkisi de aynı kapıya çıkar sonuçta. 

Eşek ve semerini döven aynı ahıra bağlanır, aynı kadrodan emekli olur! 

Birkaç gündür düşünüyorum; etrafımdaki insanlarla konuşuyor, kafamdaki sorulara 

yanıt bulmaya çalışıyorum. 

Özellikle de elinde değnekle dolaşan İrfan’a, hak verenlere sorularım var: 

Terörün artmasından, şehit cenazelerinin yeniden gelemeye başlamasından Kemal 

Kılıçdaroğlu’nu mu sorumlu tutuyorsunuz? 

Peki, öyleyse devam edelim: 

İktidarda olan CHP midir? 

Habur, Oslo, İmralı ve Dolmabahçe’yi ne tez unuttunuz! 

Polisi karakola, askeri kışlaya kapatan AKP hükümetleri değil miydi? 

Hükümet madem “açılım” yapıyordu, hendek ve tünelleri kimler ne için kazdı? 

“Açılım” olacaksa tünele ne gerek vardı? 

Bu sürecin mimarı kimdi? 

PKK’nın silahlarını gömerek sınır dışına çıkacağı halka söylenirken, büyük çapta 

silahlanmayı bu dönemde yapmadılar mı? 

Asfaltların altına döşenen bombaları göremeyen hükümete, hiç tepkiniz olmayacak mı? 

O bombaların üzerine asfalt döken belediyelerin gelirini biz ödemiyor muyuz? 

Bütün bu olup bitenlerden, Devletin haberdar olduğu Oslo tutanaklarından belli değil 

mi? 

Yoksa, bu arada CHP iktidara geldi de biz mi farkında olamadık? 

Eyyyy İrfan Efendi! 

Senin gibi yandaşların hiçbiri, bu sorulara yanıt veremedi, senin bir yanıtın olacak mı? 

Bekliyoruz… 

Öyle hemen savunma pozisyonuna geçme, konuş bakalım!.. 

Örneğin; ben, terörün yeniden azmasının sebebi olarak; AKP’yi işaret etme gibi, kolaycı 

bir yolu seçmedim, seçmiyorum… 

Merak etme söyleyeceklerim çok basit ve anlaşılır olacak, çünkü gerçekleri öğrenmenin 

peşindeyiz: 
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PKK’nın 24 Temmuz‘dan hemen önce “çatışmasızlık” olarak isimlendirdiği 

süreci bitirdiğini; evinde uyuyan iki polisimizi infaz etmesi ve arazide mühimmat 

araması yapan bir askerimizi şehit ederek silahını 78 milyonun başına dayaması ile ilan 

etti… 

Bu yüzden biz ayrıca tebligat beklemedik… 

ABD’nin “kara gücü” olmayı kabul ederek, tetiğe yeniden basan PKK, bu çatışmaların 

tarafı gibi gözükse de, asıl savaştığımız ülkelerin; emperyalist ABD ile AB olduğunu 

görüyoruz artık! 

O kadar da kör değiliz yani! 

Siz İrfan Efendiler, kafanızı kiraya verdiğiniz için, bu gerçekleri kavrayamamış 

olabilirsiniz. 

Büyük olasılıkla, kendinizi hükümet ile suç ortağı gördüğünüzden, eşek yerine semeri 

döverek rahatlama yolunu seçtiniz. 

At gözlüklerinizle görüş alanını iyice daralttınız!.. 

Bu şekilde, belki bir süre daha gerçeklere gözünü kapatabilirsin ama sonuna kadar 

gizlenemezsin… 

Kafanızı kumdan çıkartmanın vakti geldi. 

Ne yaparsanız yapın, sizi de uyandırmaya kararlıyız, çünkü 78 milyona dahilsiniz… 

12,5 milyon seçmeni olan bir partinin genel başkanına dolu mermi fırlatmayı 

alkışlayarak, gerçekte tüm CHP’lileri tehdit ettiğinizin, umarım farkındasınız!.. 

PKK’ya karşı en küçük bir tepkinizi görmedik ama… 

*** 

Kızma bana… 

Bütün suç senin gibi seçmenlerde değil elbette. 

İşlerin bu noktaya gelmesinde, Kılıçdaroğlu’nun da payı vardır kuşkusuz. 

Ona tepki göstermek ise öncelikle bizim hakkımız ve görevimizdir… 

Bu noktada İrfan Efendilerin geri durması lazım. 

Sanki, söylenecek sözleri sakınıyoruz da iş size düşecek. 

O zaman, aç kulaklarını sen de dinle bakalım İrfan Efendi! 

Sen Eyyy Dersimli Kemal! 
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Camiye girerken yuhalanman, bizim adımıza cenazeye getirttiğin çelengin parçalanması, 

ayaklarının dibine dolu mermi atılması, oldukça zorumuza gitti. 

Görünüşe bakılırsa, muhalefeti temsil ediyorsun. 

Her zamanki gibi, bu olayda da gösterilmesi gereken tepkiyi veremedin, veremiyorsun! 

Terörün yeniden azmasının sebebini yukarıda izah ettik. 

Bu kadarını bile dile getirmiyorsun, getiremiyorsun… 

Basiretsiz davrandığı için Erdoğan’ı ve hükümeti eleştirmek herkesin hakkıdır… 

Onlara yöneltilmesi gereken tepkiler, neden sana yöneliyor hiç düşündün mü? 

Yine hükümete “paratoner” olup, şimşekleri üstüne çekmişsin… 

Yoksa gerçek görevin bu muydu? 

Öyle değilse, sen de şu sorulara yanıt ver de görelim: 

İmralı tutanaklarından anlıyoruz ki, PKK’nın “yol haritası” olarak belirlediği ve “açılım” 

adıyla kamuoyuna sunulan eylem planının birinci aşaması; “Ağır çatışma ortamından 

yasal demokratik siyasete çağrı” yapmak; ikinci aşaması ise “anayasal süreç”ti… 

Her ikisini de üzerine aldın, neden? 

“Yeni Anayasa” yapma, PKK’nın dayattığı bir istekti, bu işe CHP’yi neden bulaştırdın? 

17 kez değişen Anayasa’yı, “Darbe anayasası” olarak yaftalayarak, Apo’nun isteğini 

bu bahane arkasına saklanarak yerine getirmek, sana mı kaldı? 

Y-CHP, 5 Haziran seçimlerinden önce, adeta Anayasa Uzlaşma Komisyonu Masasına 

yapışıp kaldı! 

Yakıştı mı CHP’ye? 

İmralı tutanaklarından anlıyoruz ki, PKK’nın açılım sürecinden beklediği 

“meşruiyet”miş… 

Apo’nun açılım için koştuğu 10 şartı,1  halka anlatmak üzerinize vazife miydi? 

Özellikle de özerkliğin hukuki alt yapısını oluşturacak olan “Yerel Yönetimler 

Özerklik Şartı”nı sahiplenmek2  CHP’nin söylemi olabilir mi? 

                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/217001/Ocalan_in_10_maddesi.html 

http://www.dailymotion.com/video/x2ikbrn_kilicdaroglu-10-maddeyi-de-okudum-karsi-cikacak-halimiz-
yok_news?start=6 

2 http://odatv.com/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-

0609141200.html 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/217001/Ocalan_in_10_maddesi.html
http://www.dailymotion.com/video/x2ikbrn_kilicdaroglu-10-maddeyi-de-okudum-karsi-cikacak-halimiz-yok_news?start=6
http://www.dailymotion.com/video/x2ikbrn_kilicdaroglu-10-maddeyi-de-okudum-karsi-cikacak-halimiz-yok_news?start=6
http://odatv.com/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-0609141200.html
http://odatv.com/kilicdaroglunun-soz-verdigi-avrupa-yerel-yonetimler-ozerklik-sarti-bakin-neymis-0609141200.html


168 
 

CHP Programında “terörle mücadele” esas alınmış olmasına rağmen, “Ana muhalefet 

partisi olarak terörün önlenmesi konusunda ne tür katkı isteniyorsa her türlü katkıyı 

vermeye hazırız” diyerek, hükümete “açık çek” verme3  yetkisini nereden aldınız? 

İmralı tutanaklarından öğreniyoruz ki, Öcalan BDP’deki vekillerden bir kısmını HDP’ye 

geçirerek, sözde “Türkiye Partisi” görünümlü yeni bir parti kurmak ve Türk 

emekçilerini örgütleyerek yüzde10 barajını aşmak istiyordu. 

Apo, kendini ziyarete gelen BDP heyetine: “Birkaç vekil oraya geçip işte Taksim sonrası 

beklenen yeni parti doğdu havası yaratılabilir. Bu girişim yüzde 10′u aşabilir” demişti…4  

Nitekim, öyle de oldu, HDP kuruldu ve 5 Haziran seçimlerine girdi… 

Bu partinin barajı aşması için en yoğun çabayı kimler gösterdi acaba? 

Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Hanım bile, HDP’nin barajı aşması için mesajlar veriyordu… 

Genel Sekreter Gürsel Tekin’den Şafak Pavey’e kadar pek çok milletvekili bu ihanetin 

içerisindeydi! 

Sorsalar, Dersimli Kemal işin içerisinde değildi! 

Kimi kandırıyorsunuz siz? 

Grup Başkanvekilinin açık beyanına göre CHP oylarının yüzde 3,5‘u, PKK’nın Meclis’teki 

uzantısı HDP’ye yönlendirilmiştir…5  

Utanmadınız mı hiç? 

Başka partinin propagandasını yapmak, başlı başına partiden atılmayı gerektirecek 

ağır bir disiplin suçu iken; CHP tabanını, HDP’ye oy vermeye yönlendiren, CHP’nin bu 

“ağır topları”na kol kanat geren kimdi? 

CHP’nin iskeletini teşkil eden 6 Ok‘u yeniden yorumlamak isteyen Kemal 

Kılıçdaroğlu’na, Atatürkçü düşünceye bağlı olanların, en ağır tepkiyi göstermesi gayet 

normaldir. 

Çünkü bu sözlerle, CHP’nin mirası reddediliyor ve PKK ile ideolojik bağlantı kuruluyor. 

Halkın bu kadarını anlayamayacağını mı sandınız? 

Nitekim, Öcalan İmralı’dan Kemal’e6 şöyle bir selam göndermişti: “Öcalan’ın Kemalizm’e 

eleştirisi yapıcıdır. Kemalizm güncellenerek faydalı olabilir. Ulusalcılar CHP’yi aşağıya 

çekiyor.” 

                                                           
3 http://arsiv.gercekgundem.com/?p=388558 

4 24 Haziran 2013 tarihli İmralı tutanağı. 

5 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-yuzde-3-bucuk-civarinda-

oyumuzu-demokrasiye-feda-ettik-h63165.html 

http://arsiv.gercekgundem.com/?p=388558
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-yuzde-3-bucuk-civarinda-oyumuzu-demokrasiye-feda-ettik-h63165.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/chp-grup-baskanvekili-engin-altay-yuzde-3-bucuk-civarinda-oyumuzu-demokrasiye-feda-ettik-h63165.html
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Bu selamı emir telakki eden Dersimli Kemal, ulusalcıları birer birer 

partiden ihraç etmedi mi? 

O kadarla kalsa iyi. 

PKK’nın yasallaşması için hükümetin çıkarttığı yasayı da Yeni CHP desteklemiştir… 

Y-CHP’nin, eylem ve söylemleri ile hükümetin; giderek de PKK’nın kuyruğuna takıldığı 

tartışmasızdır. 

Y-CHP’nin hendek savaşlarındaki tutumu kabul edilemez. 

Terör örgütüne “destek” niteliğinde olduğu tartışmasız olan “Aydınlar Bildirisi”nin 

sahiplenilmesi7  de CHP’ye hiç yakışmamıştır. 

Ermeni soykırım iddialarının, ABD ağzı ile “büyük felaket”8  olarak kabul edilmesini 

anlamak mümkün değildir. 

Y-CHP’nin milletvekillerine hazırlattığı; PKK’lılara karşı “orantısız güç” kullanılıyor, 

operasyonlara katılan “askerler yargılanmalıdır” ana fikirli raporları,9  kelimenin tam 

anlamı ile iğrençtir… 

Dolayısıyla bu ve benzer nedenlerle, CHP’lilerin Kemal Kılıçdaroğlu’na tepki göstermesi, 

kınaması, eleştirmesi son derece haklı ve yerindedir… 

Lakin, şehit cenazelerinin gelmesindeki sorumluluğu en son sıralardadır. 

Doğruya doğru demek gerekir… 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun başarılı olduğu tek bir konu vardır. 

O da: Hükümete gösterilmesi gereken tepkiyi, bir şekilde CHP’nin 

üzerine çekmiş olmasıdır!.. 

Zaten bu yüzden değil mi, hükümet her geçen gün oylarını artırmakta, muhalefet yerinde 

saymaktadır… 

Acaba, Dersimli Kemal: “Arkadaşlar, özür dilerim; ben bu işi yapamıyorum, emanetinizi 

alın, başarılı olma iddiasındaki başka bir arkadaşa verin” ne zaman diyecektir!.. 

Onurlu, saygın, güven veren, kişilikli ve dürüst bir liderden beklenen davranış budur…

                                                                                                                                                                                     
6 Bu tabir Abdullah Öcalan’a aittir. 

7 http://www.haber10.com/chp/chp_de_1128_akademisyen_karmasasi-611866 

8 http://odatv.com/eger-selina-hanim-bilmiyorsa-1604151200.html 

9 https://www.facebook.com/notes/cemil-can/asker-yargilanmalidir/612159442280758 

http://www.haber10.com/chp/chp_de_1128_akademisyen_karmasasi-611866
http://odatv.com/eger-selina-hanim-bilmiyorsa-1604151200.html
https://www.facebook.com/notes/cemil-can/asker-yargilanmalidir/612159442280758
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ADALETE GÜVEN GERİSİNİ MERAK ETME SEN! 

Yargı erkinin tepesindeki yargıçların Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rize’de çay 

toplama şovuna katılmaları haklı olarak eleştirildi… 

Gerek Cumhurbaşkanı’nın ve gerekse Yargıtay Başkanı’nın bu eleştirilere verdiği 

yanıtlar, görüntüyü daha da berbat hale getirdi. 

Denebilir ki, bu yanıtlarla yargının bağımsız ve tarafsız olmadığı itiraf edildi… 

Türk Milleti adına egemenliğin bir kısmını kullanan ve zamanı geldiğinde yasama ve 

yürütmenin yargısal denetimini yapacak ve gerektiğinde; Cumhurbaşkanı, Başbakan 

ve bakanları yargılayacak olan mahkemelerin “tarafsız” ve “ bağımsız” olmaları şarttır… 

Tarafsızlığın ve bağımsızlığın sağlanmasının ilk koşulu; yargıçların “Bangalor Yargı 

Etiği İlkelerine”1 uymalarıdır… 

“Hâkim, yasama ve yürütme organlarının etkisi ve bu organlarla uygun olmayan 

ilişkilerden fiîlen uzak olmakla kalmayıp, aynı zamanda öyle görünmelidir de.”2  

“Hâkimin hal ve davranış tarzı, yargının doğruluğuna ve tutarlılığına ilişkin inancı 

kuvvetlendirici olmalıdır: Adaletin gerçek anlamda sağlanması kadar 

gerçekleştirildiğinin görüntü olarak sağlanması da önemlidir.”3  

                                                           
1 2003/43 Sayılı Birleşmiş Milletler BANGALOR YARGI ETİĞİ İLKELERİ, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 

Komisyonu’nun 23 Nisan 2003 tarihli oturumunda kabul edilmiştir. 

2 Değer:1, Bağımsızlık (1.3) 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/06/adalete-guven/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/06/BANGALOR-YARGI-ET%C4%B0%C4%9E%C4%B0-%C4%B0LKELER%C4%B0.pdf
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/06/asker-15.jpg
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Türk yargısının tepesi güven verici değil! 

Bakalım alt kademelerin durum nasıl: 

Tarsus’ta “Uluslararası Protestan Kilisesi Başpapazı ve Ruhani Lideri” olarak görev 

yapan (Deniz Uygar kod adlı)4 İlker Çınar, Cemaat’in kendisini de kullandığını ileri 

sürerek savcılığa başvurdu. 

Başpapaz iken istifa edip, İslamiyet’e dönen Çınar, “Zirve davasını 

Ergenekon’a bağlayan Tarsus Başsavcısı Adem Kul’dur” dedi… 

Kudretli savcı Zekeriya Öz ile TEM Şubede görevli polisler tarafından Avcılar’da bir evde 

bir ay süreyle tutulduğunu ve istenilen şekilde ifade vermeye zorlandığını söyleyen 

eski başpapaz, yalan beyanlarla onlarca kişinin tutuklanmasına ve mahkum edilmesine 

neden olduğunu kabul etti! 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi binlerce yargıç ve savcının halen görevde olması, 

içerisinde bulunduğumuz tehlikenin büyüklüğünü göstermeye yetiyor… 

FETÖ deşifre olmasaydı, suçsuz insanlar boşuna yere hapislerde yatmaya devam ediyor 

olacaktı! 

Bu nedenle, güvenilirlik5 bakımından neredeyse dibe vurmuş olan yargının tepesinde 

bulunanlar, çok daha dikkatli davranmak zorundadırlar… 

Eski Başpapaz’ın bu haberi üzerine, Türkiye’nin yüreği ağzına gelmişken; Başbakan 

Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, “Yargı Cumhurbaşkanlığına 

bağlıdır”6 dedi… 

İyi mi? 

AKP’lilerin bağımsız ve tarafsız yargıyı içerlerine sindiremediği belli. 

Hiç değilse yargıçlar “tarafsız” görünebilseler… 

Belli ki, bir süre daha Milletin verdiği egemenliği kullanma yetkisini kendilerine çok 

görenler kürsülerde oturacak!.. 

*** 

ABD’NİN DOSTU ÇİKARLARİDİR! 

                                                                                                                                                                                     
3 Değer:3, Doğruluk ve Tutarlılık (3.2) 

4 Başpapaza verilen kod adı da oldukça manidar: Adı Deniz, Soyadı: Uygar! 

5 Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e göre, geçmişte yüzde 70′lerde olan yargıya güven yüzde 30′lara düşmüş 

durumda. 
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/524530/Simdi_de_Yargitay_Baskani_itiraf_etti__Yargiya_guven
_yuzde_30_lara_dustu.html 

6 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/numan-kurtulmus-yargi-kurum-ve-kuruluslari-cumhurbaskanligina-

baglidir-1253619/ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/524530/Simdi_de_Yargitay_Baskani_itiraf_etti__Yargiya_guven_yuzde_30_lara_dustu.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/524530/Simdi_de_Yargitay_Baskani_itiraf_etti__Yargiya_guven_yuzde_30_lara_dustu.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/numan-kurtulmus-yargi-kurum-ve-kuruluslari-cumhurbaskanligina-baglidir-1253619/
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/numan-kurtulmus-yargi-kurum-ve-kuruluslari-cumhurbaskanligina-baglidir-1253619/
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PKK’nın Suriye uzantısı PYD‘nin silahlı kanadı YPG‘yi, terör örgütü olarak görmediğini 

açıklayan ABD’nin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, şimdi de “Fetullah Gülen 

hareketini terör örgütü olarak görmüyoruz” dedi…7  

PKK ile YPG arasında bağ olduğunu kabul eden ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mark 

Toner ise, “YPG’nin Suriye kuzeyinde İŞİD’e karşı etkili bir güç olduğunu düşünüyoruz, 

operasyonel katkı ve önerilerimizle destek vermeye devam edeceğiz.” dedi…8  

ABD amacına uygun düştükçe, terör örgütlerini destekliyor ve birlikte çalıştığını 

gizlemiyor artık. 

Nitekim, Merkez Kuvvetleri Komutanı (CENTCOM) Joseph Votel, şu değerlendirmeyi 

yaptı: 

“İrak ve Suriye’de İŞİD’le mücadele kapsamında birçok unsur ile birlikte 

çalışmamız gerekiyor. Bu çerçevede 60′dan fazla ülkenin dahil olduğu İŞİD karşıtı 

koalisyonu ve Suriye Arap Koalisyonu’nu de içeren Suriye demokratik 

güçlerini destekliyoruz.”9   

İŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü komutan Steve Warren ise, Amerikan askerlerinin 

“YPG armaları taşımaları yetkileri dahilinde değil ve uygunsuz” diyerek,10 bir bakıma 

terör örgütlerinin ABD’nin emir ve komutasında olduğunu doğrulamış oldu… 

Bu açıklamalardan anlaşılacağı gibi, güney sınırımızı kan ve ateş çemberine dönüştüren 

“müttefikimiz” ABD’dir. 

Milyonlarca Suriyeliyi yerinden yurdundan eden; binlercesinin Ege Denizin’de 

boğularak can vermesine sebebiyet veren ve okul çağındaki çocukları dilencilik yapmaya 

mecbur bırakan Amerika’nın Ortadoğu için ön gördüğü vahşi siyasetidir… 

Bu siyasetin bir aşamasında; Akdeniz’e çıkışı olan “Bağımsız Kürdistan” devletinin 

kurulması da ön görülmektedir. 

Türkiye’nin bu sözde “dost” ve “müttefiki”; toprak bütünlüğümüzü açıkça tehdit 

etmekte, 40 bin insanımızın ölümünden sorumlu dünyanın en tehlikeli ve acımasız terör 

örgütü PKK’yı ve uzantılarını utanmadan desteklemektedir… 

Ve bütün bu işlerin önemli bir bölümünü İncirlik Üssü‘nden yürütmektedirler… 

                                                           
7 http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/abd-fethullah-gulen-hareketini-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz-

h105678.html 
8 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-ypgye-destek-vermeye-devam-edecegiz-138337h.htm 

9 http://www.hurriyet.com.tr/turklerin-verdigi-destege-mutesekkiriz-40110129 

10 http://www.ulusalkanal.com.tr/m/dunya/abd-ypg-armalarini-tasimalari-yetkileri-dahilinde-degil-ve-

uygunsuz-h105007.html 

http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/abd-fethullah-gulen-hareketini-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz-h105678.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/gundem/abd-fethullah-gulen-hareketini-teror-orgutu-olarak-gormuyoruz-h105678.html
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-ypgye-destek-vermeye-devam-edecegiz-138337h.htm
http://www.hurriyet.com.tr/turklerin-verdigi-destege-mutesekkiriz-40110129
http://www.ulusalkanal.com.tr/m/dunya/abd-ypg-armalarini-tasimalari-yetkileri-dahilinde-degil-ve-uygunsuz-h105007.html
http://www.ulusalkanal.com.tr/m/dunya/abd-ypg-armalarini-tasimalari-yetkileri-dahilinde-degil-ve-uygunsuz-h105007.html
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Almanya Meclisi’nin aldığı; Türklerin Ermenilere soykırım yaptığı şeklindeki hukuk dışı 

kararın arkasında bile, yine ABD vardır… 

Bütün bu olup bitenlere rağmen, hala Amerika’yı Türk dostu gibi gören ve gösterenler; 

aymazdır, haindir… 

Başta İncirlik Üssü olmak üzere Türkiye’deki tüm Amerikan üs ve tesisleri derhal 

kapatılmalıdır…
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YAŞASIN KARŞI DEVRİM!..1  

YAŞASİN “YENİ REJİM”!.. 

Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun azli üzerine: 

“64. hükümete saray darbesi yapılmıştır” dedi. 

Muhalefetin siyasi saptamasına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sivil darbe”si2  ile 

AKP’nin başına; oradan da Başbakanlığa getirilen İzmir Milletvekili Binali Yıldırım’ın, 2. 

Olağanüstü Büyük Kongre’deki konuşmasında; Erdoğan’ın seçildiği 10 Ağustos 2014 

tarihinden bu yana fiilen uygulanmakta olduğu “başkanlık sistemi” için: 

“Bizim yapmamız gereken, bu fiili durumu yasal duruma çevirmek”tir, 3 şeklindeki 

görev tanımı kabul edilemez! 

Cumhurbaşkanı Erdoğan 5 Ağustos 2015 günü Rize’de: 

“İster kabul edilsin ister edilmesin; Türkiye’nin yönetim sistemi değişmiştir. Şimdi 

yapılması gereken bu fiili durumun hukuki çerçevesinin yeni bir anayasa ile 

netleştirilmesi, kesinleştirilmesidir”4  diyerek, içerisinde bulunduğumuz durumu 

özetlemişti… 

                                                           
1 Karşı devrim, bir devrimi yıkmayı ve sonuçlarını yok etmeyi amaçlayan bir karşıt harekettir. 

2 “Sivil darbe” kavramı basın mensupları tarafından uydurulmuş olup, meşru iktidarların hukuka aykırı 

icraatlarına vurgu yapılır. Arkasında askeri güç bulunmadan darbe olamayacağı için “sivil darbe” kavramı mecazi 
anlamda kullanılır. 
Askerî darbe, bir ülkede silahlı kuvvetler mensuplarının silah zoru ile ülke yönetimine el koymasıdır. 

3 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160523_akp_yeni_hukumet 

4 http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-yonetim-sistemi-fiilen-degismistir-29815380 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/05/yasasin-karsi-devrim-1/
http://www.bbc.com/turkce/haberler/2016/05/160523_akp_yeni_hukumet
http://www.hurriyet.com.tr/turkiyenin-yonetim-sistemi-fiilen-degismistir-29815380
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/05/ak-parti-kongre.jpg
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Yeni CHP‘nin ısrarla anlamazdan geldiği bu sözleri, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 

24 Mayıs Sayı günü yaptığı grup konuşmasında anımsatarak, basit bir “anayasa 

değişikliği” çerçevesi içerisinde eleştirmişti. 

Yüzde 49,5 oy oranı ile iktidara gelmiş eski Başbakan Davutoğlu’nun, 

Cumhurbaşkanının isteği üzerine Başbakanlıktan uzaklaştırılması, “parlamenter 

demokratik sistem”lerde5  görülecek bir olay değildir! 

Ana muhalefetin lideri Kemal Kılıçdaroğlu, “Yeni bir darbe olgusu ile Türkiye 

Cumhuriyeti karşı karşıya gelmiştir”6  dedikten sonra: 

“Kanımızı dökmeden başkanlık sistemini getiremeyeceksiniz” diyerek,7  kendi ifadesi 

ile “sert muhalefet” yapmaya başladığını ilan etmiştir… 

İlginçtir; bugüne kadar iktidarın icraatlarına kolaylaştıran Kılıçdaroğlu, fiilen 

uygulanması suç teşkil eden “başkanlık sistemi”nin, yeni anayasa ile hukuki 

dayanağının oluşturulmasına; bugünden sonra, (C grubu Rh negatif) kanını 

dökme pahasına direneceğini söylemiştir… 

Başka bir söyleyişle: 

Kılıçdaroğlu, fiili olarak uygulanmasında pasif tutum takındığı “başkanlık 

sistemi”nin, hukuki dayanaklarının getirilmesi halinde, kanını akıtacağını 

söyleyebilmektedir… 

Son derece iddialı sözler söyleyen Y-CHP liderinin peşine düşerek, kanını akıtacak kaç 

CHP’li çıkacaktır göreceğiz! 

Tarihten biliyoruz ki, böyle durumlarda kanı akıtılanlar; hep zulme karşı 

direnen devrimciler olmuştur. 

Bu ciddi duruşa bakılırsa; Y-CHP, yapılmakta olanın karşı devrim olduğunu da kabul 

etmektedir! 

Karşı devrimin başarılmasında; yoldaki taşları temizleyen, halkı uyarmayarak önlem 

alınmasını geciktiren, tehlikeyi gizleyen, karşı devrimcilerle işbirliği yaptığına kuşku 

duyulmayan birinin, son kertede uyanması ve kanını akıtmaya hazır olduğunu söylemesi 

ne kadar inandırıcıdır? 

Bu sorunun yanıtını pek yakında eylemli olarak alacağız! 

                                                           
5 Parlamenter sistem ya da parlamentarizm yürütme organının yasama organının denetiminde 

olduğu demokratik bir yönetim sistemidir. Parlamenter cumhuriyetlerde ise çoğunlukla seçimle işbaşına gelen, 
yetkileri yine çoğunlukla sembolik olan bir devlet başkanı (cumhurbaşkanı) bulunur. 

6 https://www.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-antalyada-sehide-kelle-diyen-

adamin-onunde-diz-cokenler-kalkmis-simdi-bizi-protesto-ediyorlar-21988.aspx 

7 http://www.imctv.com.tr/kilicdaroglu-kanimizi-dokmeden-sistemi-getiremezsin/ 

https://www.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-antalyada-sehide-kelle-diyen-adamin-onunde-diz-cokenler-kalkmis-simdi-bizi-protesto-ediyorlar-21988.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-antalyada-sehide-kelle-diyen-adamin-onunde-diz-cokenler-kalkmis-simdi-bizi-protesto-ediyorlar-21988.aspx
http://www.imctv.com.tr/kilicdaroglu-kanimizi-dokmeden-sistemi-getiremezsin/
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Özellikle ana muhalefet partisi; AKP’nin son günlerde açık ettiği gizli ajandasını, bir 

türlü görememiş veya sezdiği halde; görmezden gelerek iktidarın yıpranmasını 

beklemiştir!.. 

Kılıçdaroğlu ve ekibinin; iktidarın işini kolaylaştırmak için bu durumu bilerek 

görmezden geldiğini söyleyenler de az değildir… 

Ben de bu ikinci görüşü savunanlardanım. 

Bakınız: 

24 Mayıs 2016 günü yapılan CHP Grup Toplantısında; Kemal Kılıçdaroğlu şu sözleri 

söylemiştir: 

“İşin garip tarafı bunlar diyorlar ki ‘Biz ülkeye demokrasi getireceğiz‘… Kendi içinde 

demokrasi barındırmayan bir parti ülkeye demokrasi getirir mi?”8   

Aynı sözleri, 35. Olağan Kurultay’ın ardından yeni Parti Meclisi üyeleri ile yaptığı ilk 

toplantıda da söylemişti. 

23.01.2016 günü; 10 maddelik “Demokrasi Çağrısı” yapan Kılıçdaroğlu: 

“Kendi içinde demokrasisi olmayan bir siyasi parti ülkeye demokrasi getirir mi” diye 

sormuştu…9  

Kılıçdaroğlu’nun her bulduğu fırsatta halka verdiği mesaj; AKP, halka demokrasi vaat 

etti ve bu sözünü tutmuyor şeklinde olmuştur… 

Kılıçdaroğlu’nun bu sözleri düpedüz iftiradır! 

Recep Tayyip Erdoğan, hiçbir zaman Türk halkına demokrasi vaat etmemiştir! 

Tam aksine demokrasiyi araç olarak gördüğünü,10  defalarca itiraf etmiştir. 

Hiç kuşku yok ki, demokrasinin nihai amacı, insanın özgürleşmesidir… 

Ulusal gelirin hakça bölüşülmesi, kamu hizmetlerinden yurttaşların eşit olarak 

yararlanması, adaletin gerçekleştirilmesi ancak demokrasi ile yönetilen ülkelerde 

olabilir… 

                                                           
8 https://www.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-firavun-duzenini-yikacagiz-

22128.aspx 
9 https://www.chp.org.tr/Haberler/11/genel-baskan-kilicdaroglu-parti-meclisi-toplantisi-oncesinde-konustu-

11925.aspx 

10 Erdoğan, “Demokrasi bizim için amaç değil araçtır. Amacımıza ulaşana kadar demokrasiye bağlıyız” anlayışı 

ile yetişmiş bir siyasetçidir. https://www.youtube.com/watch?v=qY52kEMQyBA 
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı iken de 14 Temmuz 1996 günü Milliyet Gazetesi’nde “Demokrasi bir 
tramvaydır, gittiğimiz yere kadar gider, orada ineriz” demişti. http://t24.com.tr/haber/mehmet-altan-
erdoganin-tramvayi,296969 

https://www.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-firavun-duzenini-yikacagiz-22128.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/11/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-firavun-duzenini-yikacagiz-22128.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/11/genel-baskan-kilicdaroglu-parti-meclisi-toplantisi-oncesinde-konustu-11925.aspx
https://www.chp.org.tr/Haberler/11/genel-baskan-kilicdaroglu-parti-meclisi-toplantisi-oncesinde-konustu-11925.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=qY52kEMQyBA
http://t24.com.tr/haber/mehmet-altan-erdoganin-tramvayi,296969
http://t24.com.tr/haber/mehmet-altan-erdoganin-tramvayi,296969
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Demokrasilerde; çoğunluk iradesine uyulur ama çoğunluğun da çoğu kez yanlış yolda 

olduğu bilinir.11   

Bu yüzden; azınlıkta kalanların düşüncesinin iktidar olabilmesi için, siyasi yollar açık 

tutulur, azınlıkta kalanların düşünceleri güvence altına alınır… 

Recep Tayyip Erdoğan, “Büyük Ortadoğu Projesi”nin12  eş başkanlığını kabul etmiş ve 

bu projenin Müslüman ülkelere dayattığı “Ilımlı İslam”13  için rol üstlenmiştir. 

Erdoğan, demokrasinin olmazsa olmazı olan “Laiklik İlkesi”ne14  de karşıdır…15   

“Millet isterse laiklik tabii ki gidecek” diyen bir liderdir…16   

İktidar partisi ile liderini anlayamayan ana muhalefet, doğal olarak hükümetin yaptığı 

icraatlara isabetli teşhisler koyamamıştır: 

Bu yüzden; Kılıçdaroğlu’na göre, Türkiye’de şeriat tehlikesi yoktur!17   

Tehlikesi olmayan bir durum için önlem anlamaya da gerek görülmemiştir… 

                                                           
11 Çoğunluğun iradesine uymak İslam dinine göre de doğru kabul edilmez. Kuran’da bu konuda onlarca ayet 

vardır. http://www.cemilcan.gen.tr/sample-page/ 
12 Büyük Orta Doğu Projesi veya Genişletilmiş Ortadoğu İnisiyatifi 21′nci yüzyılın ilk on yılında, özellikle 

Müslüman dünyasından İran, Türkiye, Afganistan ve Pakistan ile çeşitli ülkeleri kapsayan, Amerika Birleşik 
Devletleri‘nde Bush yönetimi tarafından ortaya atılan siyasi terimdir. Bu politikanın hedefleri arasına zaman, 
zaman Güney Kafkasya ve Orta Asya‘daki çeşitli ülkelerde dâhil edilmektedir. Bazı konuşmalarda konuşmacılar, 
önemli oranda Müslüman çoğunluğa sahip alanları işaret etmek amacıyla bu terimi kullanırlar fakat bu tür bir 
kullanım evrensel değildir. Büyük Orta Doğu için bazen “Yeni Orta Doğu” ya da “Büyük Orta Doğu Projesi” gibi 
isimler kullanılabilir. 
Terim genişletilmiş şekilde, 2004 yılında G8 zirvesi için Orta Doğu ve Batı arasındaki fırsatların değiştirilmesi 
amacıyla Amerika Birleşik Devletleri yönetiminin hazırlık çalışmalarında yer almıştır. 
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Orta_Do%C4%9Fu_Projesi 

13 Ilımlı İslam, İslam ülkelerinde radikal İslami hareketlerle ilişkili istikrarsızlık ve bunun getireceği siyasi 

sonuçların, Amerikan ve Batı karşıtlığı hareketlerine, güvenlik zafiyetlerine ve olası menfaat kayıplarına sebep 
olmasının önüne geçmek için ABD düşünce kuruluşlarında geliştirilen modernist, Protestan İslam yorumu. 
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki düşünce kuruluşları Ortadoğu’ya komünizm tehdidine karşı öne sürdükleri 
ve köktendinci İslamcıları destekledikleri Yeşil Kuşak Projesi‘ni revize ederek yerine ılımlı İslam’ın desteklenmesi 
fikrini geliştirdiler. Buna göre ılımlı İslamcı grupların İslam coğrafyasında desteklenmesinin gerekliliği öne 
sürüldü. https://tr.wikipedia.org/wiki/Il%C4%B1ml%C4%B1_%C4%B0slam 

14 Laiklik: Toplum ve devlet düzeninin akla ve bilime dayalı olmasıdır. Din-devlet ayırımı ya da din ve vicdan 

özgürlüğü, bu bütünün birer parçasıdır. Laikliğin ortaya çıkışını zorunlu kılan iki temel neden var. Birincisi; farklı 
inançlardan insanların barış içinde bir arada yaşamalarını sağlamak, ikincisi değişen koşullara, aklın ve bilimin 
ışığında çözüm arama yolunu açık tutmaktır. (A.Taner Kışlalı) https://www.facebook.com/notes/cemil-
can/laiklik-nedir/607476726082363 
15 http://www.sabah.com.tr/gundem/2011/09/15/basbakan-erdogandan-laiklik-acilimi 

16 http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-millet-isterse-laiklik-tabii-ki-gidecek-38260315 

17 2002 yılında CHP İstanbul Milletvekili Kemal Derviş’in dile getirdiği “Türkiye’de şeriat tehlikesi yoktur” 

(http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=53915) tezi, 2010 yılında bizzat Kılıçtaroğlu tarafından tekrar 
edilmiş; (http://www.internethaber.com/kilicdaroglundan-sava-imali-sozler-309845h.htm) daha sonraki 
yıllarda CHP Örgütlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Matkap’a da 
söylettirilmiştir. http://www.radikal.com.tr/yazarlar/oral-calislar/kilicdaroglu-dersim-katliamini-savunanlari-
asabilir-mi-1079522/ 

http://www.cemilcan.gen.tr/sample-page/
https://tr.wikipedia.org/wiki/B%C3%BCy%C3%BCk_Orta_Do%C4%9Fu_Projesi
https://tr.wikipedia.org/wiki/Il%C4%B1ml%C4%B1_%C4%B0slam
https://www.facebook.com/notes/cemil-can/laiklik-nedir/607476726082363
https://www.facebook.com/notes/cemil-can/laiklik-nedir/607476726082363
http://www.sabah.com.tr/gundem/2011/09/15/basbakan-erdogandan-laiklik-acilimi
http://www.hurriyet.com.tr/erdogan-millet-isterse-laiklik-tabii-ki-gidecek-38260315
http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=53915
http://www.internethaber.com/kilicdaroglundan-sava-imali-sozler-309845h.htm
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/oral-calislar/kilicdaroglu-dersim-katliamini-savunanlari-asabilir-mi-1079522/
http://www.radikal.com.tr/yazarlar/oral-calislar/kilicdaroglu-dersim-katliamini-savunanlari-asabilir-mi-1079522/
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Aynı şekilde, Kılıçdaroğlu “Yargıda ve poliste Cemaat yapılanması vardır 

diyemem”18  sözleri ile bir başka büyük tehlikeyi de gizlemiştir. 

Doğal olarak bu tehlikeye karşı da halk uyarılmamış ve hiçbir önlem alınmamıştır… 

Daha sonra, Fetullah Gülen Cemaati’nin, neredeyse Emniyet ve Yargının tümünü ele 

geçirdiği gerçeği ortaya çıkmıştır. 

Devlet, savunma refleksi ile Polis Akademisi’ni ve polis kolejlerini kapatmaktan başka 

çare bulamamıştır! 

Cemaat, TSK‘ya ve yurtseverlere kumpas kurup; ortalığa iyice korku saldıktan sonra, 

devleti tümüyle ele geçirme aşamasındayken, bu faaliyetleri ancak durdurulabilmiştir… 

Kılıçdaroğlu’nun tehlikeli görmediği Cemaat, bugün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

olarak yargılanmaktadır… 

Kemal Kılıçdaroğlu ve ekibi, Türkiye aleyhine casusluk ettiği ve Türk Ordusuna karşı 

kumpas kurduğu ortaya çıkan Cemaat’e karşı yürütülen operasyonların tümüne, 

“hukukun üstünlüğünü savunma” bahanesi ile sürekli kol kanat germiştir… 

Atatürk’ün CHP’sini, CIA‘nın operasyon birimi olduğu tartışma götürmeyen FETÖ’nün 

arkasına yerleştirmiştir. 

Baykal’ın, sanıklarının açıktan avukatlığını yaptığı ve iki CHP milletvekilinin de tutuklu 

bulunduğu “Ergenekon” ve “Balyoz” davalarında; Kılıçdaroğlu, yargı kararının 

beklenmesi gerektiğini savunarak, pasif tutum takınmıştır… 

Dersimli Kemal, bu süreçte TSK’nin kahraman komutanlarını hep yalnız bırakmıştır. 

Bu tutumu ile sanki ortada “bağımsız ve tarafsız bir yargı” varmış inancının 

yerleşmesine sebebiyet vererek, yapılanların meşru göstermiştir… 

Bir taraftan ABD destekli Cemaat, devleti ele geçirmeye çalışırken, diğer taraftan 

AKP, karşı devrimi tamamlamıştır!.. 

Yeri gelmişken söyleyelim: 

Karşı devrimin gerçekleşmesinde payı bulunanlardan biri de hiç kuşku yok ki, CHP’nin 

eski Genel Başkanı Deniz Baykal‘dır… 

Baykal, AKP’nin iktidara gelmesinin yaratacağı tehlikeler hususunda 

halkı uyarmamıştır; tam aksine, Cumhuriyete bağlı güçlerin gevşek davranmasını 

teşvik edecek sözler etmiştir.19  

                                                           
18 http://www.istanbulgercegi.com/kim-hangi-cesaretle-kemal-bey-368454.html 

19 Mehmet Sevigen’in evinde Erdoğan’a milletvekilliği yolu açılmasına karşı çıkanlara: “İki aydan fazla 

dayanamaz gider” demiştir…  

http://www.istanbulgercegi.com/kim-hangi-cesaretle-kemal-bey-368454.html
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Cumhuriyet’in ilkelerine sahip çıkacak yürekli, inançlı Kemalistleri, partiden “tek ses 

çıkması” gibi budalaca bir gerekçe ile tasfiye etme yoluna gitmiştir… 

Cumhuriyet’e bağlı, Atatürkçü Düşünce’yi benimsemiş yiğit 

insanları örgütsüz bırakmıştır! 

Y-CHP’nin küçümsediği ve bir türlü kabullenemediği karşı devrimi, AKP kadroları; 

“kalkınma hamlesi, terörle mücadele ve demokratikleşme” gibi masum kavramlarla 

gizlemiştir. 

AKP, karşı devrimi, “Sessiz Devrim”20  olarak isimlendirilmiştir… 

Gerçekten yapılan karşı devrim mi? 

Bu sorunun doğru yanıtı, başka soruların yanıtları ile ortaya çıkabilir: 

“Kuvvetler ayrılığı” kaldı mı? 

Kalmadı: Çünkü yürütme, tek elde, uzun adamda toplandı… 

Yargı, yürütmenin başının peşine takılıp, Rize’ye çay toplamakla meşgul… 

Yasama organına üyeleri halk seçmiyor: 

Bu iş, siyasi partilerin genel başkanlarının tekelinde kalmış… 

Yüzde 10 seçim barajı nedeniyle, halk beğenmediği partilere “tıpış tıpış” oy vermek 

zorunda bırakılmış!.. 

Her seçimde seçimlerin güvenliği tartışılıyor! 

Anayasa Mahkemesi, Sayıştay, Devlet Denetleme Kurumu ve Başbakanlık Denetleme 

Kurumu bağımsız ve tarafsız olarak görevlerini yapamıyor. 

Ezici çoğunlukla iktidara gelen parti, bu durumu değiştirmek istemiyor! 

O halde; bunun adı demokrasi olamaz! 

Daha başka kanıtlar aramaya gerek yok… 

Karşı devrimin boynuzu çıkacak değil herhalde!.. 

AKP’nin yaptığına bal gibi de karşı devrim denebilir! 

Bu adı kullanmak ise, öyle kolay değildir… 

Çünkü teşhisi “karşı devrim” koyan, siyasi görevlerini de ona göre belirleyecektir. 

Nitekim Kılıçdaroğlu da Bahçeli gibi olayı “Başkanlık Sistemi”ne geçiş gibi 

isimlendirerek; asıl tehlikeyi gizleme ve küçük gösterme çabası içerisine girmiştir! 

                                                                                                                                                                                     
http://www.milliyet.com.tr/2007/07/25/son/sonsiy27.asp 

20 https://www.akparti.org.tr/site/haberler/10-yilda-sessiz-devrim/61956#1 

http://www.milliyet.com.tr/2007/07/25/son/sonsiy27.asp
https://www.akparti.org.tr/site/haberler/10-yilda-sessiz-devrim/61956#1
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Buna bağlı olarak, kendi görevini de Salı günleri, grup toplantısı yapmakla belirleyip, 

sınırlamıştır. 

Öte yandan da; partinin dinamik tabanını oyalamak için, kan akıtılmadan son noktanın 

konulamayacağını savunmak zorunda kalmıştır. 

Yani devrimcilere; iş henüz bitmiş değildir, biraz daha uyumaya devam edin, demek 

istemektedir… 

Aksi halde; karşı devrimi; yavaşlatmak, durdurmak ve geriye döndürmek 

için örgütlenme ihtiyacı ortaya çıkacaktır ki, bu da Y-CHP’nin ve Dersimli Kemal 

döneminin sonu olacaktır… 

Mustafa Kemal’in askerlerinin bugün için önünde duran en acil iş: Yukarıda özetlenen 

duruma uygun strateji belirlemektir… 

Nutuk atmakla karşı devrim durdurulamayacağı görülmüştür! 

İçerisinde bulunduğumuz ahval ve şerait şöyle özetlenebilir: 

Kurtuluş Savaşı ve Lozan’dan beri, Cumhuriyet Devrimi‘ni21 yıkmak için fırsat 

kollayan küresel güçler, 93 yıl plan yaptıktan sonra, Cumhuriyet düşmanlarının bir 

kısmını kontrol altına alarak iktidara getirilmişlerdir. 

Bir kısım işbirlikçiler de kaset operasyonları ile yönetimleri düşürülen muhalefet 

partilerine yerleştirilmiş ve böylece halkın karşı devrime direnmesinin önü 

alınmıştır!.. 

Ne yazık ki, yaşadığımız Türkiye’nin gerçeği budur… 

CHP’yi Atatürk’ün partisi olmaktan çıkarmayı görev belleyen; başta Atatürk ve İnönü 

olmak üzere; kurtuluş ve kuruluşun kahramanlarının 

itibarsızlaştırılmasında sessiz kalan; CHP’nin şanlı mirasını reddeden; Dersim 

İsyanı’nın başı, emperyalizmin sadık uşağı, şaki Seyit Rıza’ya iadeyi itibar yapmaya 

çalışan; CİA’nın kucağında yetişip, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine casusluk yaptığı 

kesinleşen Cemaat’e, kol kanat geren; Atatürk’ün partisini PKK’nın basın 

bürosuna çeviren; Apo’nun “yol haritasını” sahiplenen; CHP Programına rağmen, 

terörle müzakereye “açık çek” veren; Mustafa Kemal’in askeri olmak 

yerine, yurttaşı olmayı tercih eden; Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan 

maddelerin tümünü imzalamayı vaat ederek, dış güçlere göz kırpan; olası iktidara 

gelmesi halinde, ekonomiyi, sermayenin temsilcisi Kemal Derviş‘e teslim 

edeceği sözünü veren; 1 Kasım seçimleri ile 14 yıllık AKP zulmünden tam kurtardık 

derken, geçmişe sünger çekerek, AKP ile koalisyon hükümeti kurmak için kırk takla 

                                                           
21 Devrim, inkılâp ya da ihtilâl, sözcükleri ile bir durumdan başka bir duruma geçiş, evrim, dönüşümü anlatılır. 

Darbe sözcüğü ise çoğunlukla askeri darbeleri anlatmak için kullanılır. 
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atan ve bu şekilde AKP’nin tüm yolsuzlukların aklamaya hazır olan Dersimli Kemal’in, 

halkla ve CHP’nin “Halkçılık İlkesi” ile uzaktan yakından bir ilgisi yoktur, olamaz da… 

Dolayısıyla Dersimli Kemal’in sözlerine değer vererek, zaman kaybetmenin anlamı 

olamaz! 

Etkili muhalefet yapmadığı/yapamadığı bellidir. 

Vaktiyle bu konuda kendisini eleştirenlere “Harakiri mi yapacağız” diyerek22  yanıt 

vermişti! 

Onun “kan dökme” edebiyatını ciddiye alınır bir yönü yoktur; koltuğunu garantiye 

almak ve küresel güçlere olan diyet borcunu ödeyebilmek için bu sözleri söylediğine 

kuşku yoktur… 

Karşı devrimcilerin en has adamı Soroscu Kemal Kılıçdaroğlu’dur… 

Atatürk’ün partisini en kısa zamanda bunların elinden alıp, yeniden halkın partisi haline 

getirmek, savsaklanamaz bir yurttaşlık ödevi olarak karşımızda durmaktadır... 

Aksi halde, yenilgimiz kaçınılmazdır… 

                                                           
22 http://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglundan-onemli-aciklamalar-24774206 

http://www.hurriyet.com.tr/kilicdaroglundan-onemli-aciklamalar-24774206
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DOKUNULAMAZLAR!  

 Haber manşetten verildi: Dokunulmazlıklar kaldırıldı! 

Gerçekte kaldırılan bir şey yok ki… 

Meclis’teki PKK’lıları yargılamak için anayasa değişikliği gerekmiyordu. 

AKP’nin çoğunluğu, dokunulmazlıkların kaldırılmasına yeterdi! 

Oylamada CHP fire verdi. 

Verir, sürpriz değildir… 

CHP, Y-CHP olunca rotasını kaybetti… 

HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, çıtayı biraz daha yükseltti. 

Yükseltir; “çözüm süreci”1  ile köpeksiz köy buldu, o günden beri değneksiz dolaşıyor!.. 

Erdoğan Artvin’e gitti. 

Gelir… 

*** 

Şehit cenazesinde Kılıçdaroğlu’na yumurta fırlatıldı. 

Dersimli, daha ilk yumurtada bunu yaptıranın kim olduğunu biliyorum dedi. 

                                                           
1 https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6z%C3%BCm_s%C3%BCreci#cite_note-resmigazete.gov.tr-2 

https://tr.wikipedia.org/wiki/%C3%87%C3%B6z%C3%BCm_s%C3%BCreci#cite_note-resmigazete.gov.tr-2
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/05/K%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daroglu1.jpg
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Siyaseti tekellerinde görenler, bu açıklamayı derhal yorumladılar. 

İhale, Melih Gökçek üzerinde kaldı. 

Kılıçdaroğlu susarak, bu suçlamaya da onay verdi. 

Doğru da olabilir tabii… 

Öyle bile olsa; muhalefet, bütün hukuk dışılıkların ve asayiş olaylarının sorumlusu 

olarak hükümeti işaret etmek zorundadır. 

İktidar alternatifi ancak böyle olunabilir… 

Dersimlinin hükümeti hedef almaması, CHP’deki “düşük profilli” genel başkan 

meselesini yeniden akla getiriyor! 

Yumurtayı attıran Gökçek olsa bile, sorumlusu doğrudan AKP hükümetidir! 

Nihai siyasi hedefi: Belediye başkanlığı olan biri, işte böyle hedef küçültür… 

  

*** 

  

“Kölelik Yasası” olarak tarif edilen ve işçilerin “kiralanmasına” olanak veren yasa, 

Meclis’ten geçti… 

Abdullah Gül’ün veto ettiği yasayı, Erdoğan okumadan onayladı! 

Hükümet, “kıdem tazminatı”nın fona devredilmesi konusunda da kararlıdır. 

Bakan Soylu, harıl harıl çalışıyor. 

Öngörülen düzenleme gerçekleşirse, işçilerin hak kaybı yüzde 55‘i bulacakmış… 

Emekçilerin örgütlülük durumu, “karşı devrim”in oturması için “başkanlık” veya 

“partili cumhurbaşkanlığı” meselesinden çok daha önemlidir… 

Nobel ödüllü bilim adamı Prof. Aziz Sancar: “Bana en çok dokunan hediye; 

İsveç’teki işçi, emekçi kardeşlerimden geldi. Onların bana hediye ettiği kahve takımı 

ofisimde” diyerek, emeğin önemine vurgu yaptı…2  

İlginçtir: Türkiye’deki emekçi örgütleri; işçi-memur sendikaları, dernekler ve 

odalar; Atatürkçü düşünceyi öne çıkaran Sancar’ın dünya çapındaki başarısını hala 

duymadılar! 

                                                           
2 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/537428/Aziz_Sancar_Gozunuzu_seveyim_politikayla_ugrasmayi
n.html 
 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/537428/Aziz_Sancar__Gozunuzu_seveyim_politikayla_ugrasmayin.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/537428/Aziz_Sancar__Gozunuzu_seveyim_politikayla_ugrasmayin.html
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Onlar, senede bir gün; 1 Mayıs’ta; Taksim Meydanı’nda, İşçi Bayramı’nı nasıl kutlarız 

diye, 364 gün eylem planı yapmakla meşguldür… 

Heeey! 

Sendika ağaları yeter artık… 

Emekçilerin daha fazla dayak yiyecek hali kalmadı!.. 

Sanki Türkiye’deki “emekçi örgütleri”nin en önemli diğer işi: Emperyalizmin “kara 

gücü” PKK’yı, kendi kazıp düştüğü hendekten kurtarmaktır. 

Bunun için ha bire bildiri yazıp, kamuoyu ile paylaşıyorlar… 

Kim ne derse desin, Türkiye’deki emekçiler örgütsüzdür! 

Emekçiler örgütsüz olunca da karşı devrim amacını kolayca gerçekleştiriyor… 

  

*** 

  

Y-CHP’nin işi referanduma havale etmeden anayasa değişikliğine “evet” demesi bir 

bakıma iyi oldu. 

En azından referandumun önü kesildi… 

Aksi halde, “başkanlık” veya “partili cumhurbaşkanlığı” konusu “milletvekili 

dokunulmazlığı” ile birlikte halkoyuna sunulabilirdi… 

Büyük olasılıkla da kabul edilecekti. 

Dokunulmazlık konusunda yapılan değişiklikler3  ise, pratikte bir işe yaramayacaktır! 

                                                           
3 İŞTE DEĞİŞTİRİLEN MADDELER 

MADDE 1 – 7/11/1982 tarihli ve 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasına aşağıdaki geçici madde 
eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 20 – Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte; soruşturmaya veya soruşturma ya da kovuşturma 
izni vermeye yetkili mercilerden, Cumhuriyet Başsavcılıklarından ve Mahkemelerden, Adalet Bakanlığına, 
Başbakanlığa, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veya Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Başkanlığına intikal etmiş yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyaları 
bulunan milletvekilleri hakkında, bu dosyalar bakımından, Anayasanın 83 üncü maddesinin ikinci fıkrasının 
birinci cümlesi hükmü uygulanmaz. 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren onbeş gün içinde; Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden 
Kurulu Karma Komisyon Başkanlığında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında, Başbakanlıkta ve Adalet 
Bakanlığında bulunan yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin dosyalar, gereğinin yapılması amacıyla, 
yetkili merciine iade edilir.” 
MADDE 2 – Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve halkoylamasına sunulması halinde oylanır. 
TEKLİFİN ATIFTA BULUNDUĞU 83. MADDE 
4. Yasama dokunulmazlığı 
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Zira aleyhteki düzenlemeler geçmişe yürümeyeceği için PKK’ya yardım ve yataklık 

yapan milletvekilleri yargılanamayacaklar… 

Değişiklikler, gelecekteki milletvekillerini de kapsamıyor. 

Mevcut milletvekilleri ve PKK adına sürece katılanlar için zaten özel yasa4  çıkartılmıştı: 

Bu düzenleme nedeniyle “Çözüm Süreci” ndeki faaliyetleri nedeniyle kimse 

yargılanamaz!.. 

Geriye ne kalıyor: İhaleye fesat karıştırmak, hırsızlık, rüşvet, resmi evrakta sahtecilik, 

kalpazanlık vb gibi adi suçlar… 

Bana sorarsanız, asıl dokunulmazlığı olanlar bu suçları işleyenlerdir. 

Onlar “dokunulamazlar” olarak bilinirler… 

Yakın geçmişte yaşadık ve gördük. 

 *** 

 Kobra tipi helikopterimiz yerden atılan Rus veya ABD yapımı bir füze ile düşürüldüğü 

kesinleşti… 

Bunu da AKP’nin ilklerine ekleyiniz… 

İki pilotumuz şehit oldu. 

Füzeyi fırlatanın PKK’lı olduğuna kuşku yok! 

Terör örgütünün Meclis’teki uzantısı HDP milletvekillerinin terör örgütünü; övme, 

propagandasını yapma, yardım ve yataklık suçlarından yargılanmalarına başlanacağını 

sananlar, pek yakında yanıldıklarını görecekler… 

İktidarın da onların da arkasında küresel güçler var! 

                                                                                                                                                                                     
MADDE 83. Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri, Meclis çalışmalarındaki oy ve sözlerinden, Mecliste ileri 
sürdükleri düşüncelerden, o oturumdaki Başkanlık Divanının teklifi üzerine Meclisce başka bir karar alınmadıkça 
bunları Meclis dışında tekrarlamak ve açığa vurmaktan sorumlu tutulamazlar. 
Seçimden önce veya sonra bir suç işlediği ileri sürülen bir milletvekili, Meclisin kararı olmadıkça tutulamaz, 
sorguya çekilemez, tutuklanamaz ve yargılanamaz. Ağır cezayı gerektiren suçüstü hali ve seçimden önce 
soruşturmasına başlanılmış olmak kaydıyla Anayasanın 14 üncü maddesindeki durumlar bu hükmün 
dışındadır. Ancak, bu halde yetkili makam, durumu hemen ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bildirmek zorundadır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi hakkında, seçiminden önce veya sonra verilmiş bir ceza hükmünün yerine 
getirilmesi, üyelik sıfatının sona ermesine bırakılır; üyelik süresince zamanaşımı işlemez. 
Tekrar seçilen milletvekili hakkında soruşturma ve kovuşturma, Meclisin yeniden dokunulmazlığını kaldırmasına 
bağlıdır. 
Türkiye Büyük Millet Meclisindeki siyasi parti gruplarınca, yasama dokunulmazlığı ile ilgili görüşme yapılamaz ve 
karar alınamaz. 

4 Dört maddeden ibaret olan bu yasayı, aşağıdaki bağlantıdan lütfen okuyunuz: 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-1.htm 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/07/20140716-1.htm
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 TÜRKİYE’NİN KURULTAYI! 

AKP, 14 yılda halka “ileri demokrasi”yi anlatamadı ama 15 Mayıs Pazar günü 

uygulamalı olarak gösterdi. 

“İleri demokrasi”de halkın iradesine yer yok. 

İktidarın en önemli yönetim araçları: TOMA, polis ve biber gazıdır… 

“Gezi olayları”nda kulağı üzerine yatan kesim, MHP olağanüstü kurultayı ile gerçeği 

görmüş olmalı… 

AKP iktidarında; halkın iradesine iktidarın isteklerine uyduğu kadarına değer veriliyor. 

Çerçevenin dışına çıkıldığında devreye kamu gücü giriyor: 

Sanki polis ve bağımsız olmayan mahkemeler bunun için var! 

Halkın gerçek iradesinin ne olduğuna onlar karar veriyor! 

Aydınlık gazetesinin 13 Mayıs Cuma günlü nüshasında bir haberi birkaç kez okudum. 

Mutlaka yanlış yazılmıştır diye düşündüm. 

Cumartesi günü düzeltilmesini bekledim. 

Pazar gününü yine bu konuya takılıydım. 

Değişen bir şey olmadı. 

Haber doğruydu: 

İşe yeni başlayan bir muhabirin yaptığı hata değildi. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/05/turkiyenin-kurultayi/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/05/mhp_toma.jpg
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Bu kez, icra dairelerinin hukuka aykırı işlemlerini iptal etmek ve düzeltmekle görevli 

icra mahkemesinin işlemini icra dairesi düzeltiyordu! 

Hukuk devleti bir kez daha öldü! 

“İleri demokrasi”nin yargı erkinde ete kemiğe bürünüşü bu şekilde oluyordu!.. 

Artık Yargıtay’ın elindeki bir dosya için en alt düzeydeki mahkemeler tedbir kararı 

verebiliyor. 

Ankara 2. İcra Mahkemesi, haklı ve yerinde olarak MHP ile ilgili verilen ve hukuka aykırı 

olduğu tartışmasız olduğu için kaldırılan 25. icra müdürlüğünün işlemini kaldırdı. 

Burada kadarı normaldi. 

Bu defa, icra müdürlüğü, icra hâkimliğinin işlemini durdurdu! 

İcra müdürlüğünün bu kararını, Ankara Valiliği TOMA ile infaz etti. 

AKP’nin ileri demokrasi dediği buydu. 

Bu yüzden, MHP’nin kurultay isteyen delegeleri kongrenin yapılacağı salona 

giremediler… 

Kamuoyu yoklamalarına göre, tabanının en az yüzde onunu AKP’ye kaptıran MHP’nin 

mevcut yönetimi, bu durumdan gayet memnundur. 

Hükümete yıllardır verdikleri desteğin karşılığını bu şekilde aldılar… 

*** 

Lakin, şu andan itibaren bu hareketi durdurmak olanaksızdır! 

Hatta; denebilir ki, MHP cephesinde yakılan çoban ateşi, CHP’ye de sıçrayacak! 

Muharrem İnce ve arkadaşlarının başlattığı girişim bunun habercisidir. 

Sırça köşkte oturan delege ağalarının keyfi bayağı kaçacak!.. 

“Karşı devrim”in önündeki taşları temizlemekle görevli Dersimli ve ekibinin, bugünden 

dizleri titremeye başladı bile. 

Koltuklarını korumak için “sertleşecek”lermiş!.. 

Kılıçdaroğlu’nun “kan”lı cümleler kurması bu yüzden olsa gerekir. 

CHP tabanı, bu tuzağa bir kez daha düşecek mi göreceğiz! 

*** 

101 şirket, 684 şahıs ve 21 aracının Türkiye’de kazandığı paraların Panama’daki “off-

shore” hesaplarına yatırıldığı ortaya çıkmış. 
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Milletin a..sına koyan Mehmet Cengiz ile Bilal oğlana burs bağlayan Remzi Gür gibi 

yandaşlar çoğunluktadır… 

Milli damat Dr. Berat Albayrak’ın üst düzey yöneticiliğini yaptığı Çalık Grubu zaten işin 

içerisinde! 

Vahşi kapitalizmin kuralıdır: Kriz dönemlerinde “sıcak para” olarak Türkiye’ye giren bu 

paralar, yüksek faiz alarak geldikleri yerlere dönerler… 

Hükümetimiz, “cari açığı” genellikle bu şekilde kapatır. 

Türkiye’yi soyan bu ekibe; Türk halkı adına övgüler dizilir, ödüller verilir… 

Resmen “tefecilik” yapan bu imtiyazlı kişilerin paralarına “yabancı sermaye” adı 

verilmiştir. 

Türkiye’yi “yabancı sermaye” için cazip hale getirmek, Türk halkına hep bir marifetmiş 

gibi sunuldu… 

Bu duruma muhalefet bile sesini çıkartamaz! 

Tam aksine durumu, bir mecburiyetmiş gibi halka anlatır. 

“Yabancı sermaye” hükümet kanadından her zaman aferin alır… 

Panama belgelerinde isim isim yazılı olan kapitalistler, Türkiye’de de her zaman iktidarı 

belirler… 

Kılıçdaroğlu, emekçi kesimin desteğini alarak, iktidara gelme umudunu yitirdiği için 

“yabancı sermaye”nin toplantılarına katılıyor… 

Onların çıkarlarını koruduğu çok bellidir: 

TOBB’nin kongresinde, “Bütün yükü benim sırtıma yükleyerek demokrasi arayışı içine 

girmemelisiniz” diyerek yakınması1  bu nedenledir… 

TOBB’u TÜSİAD kadar “yürekli” olmamakla suçlaması, halktan bir beklentisi 

olmadığının bir başka kanıtıdır… 

6 milyon işsiz, 17 milyona yaklaşan yoksul halka söyleyecek sözü kalmamıştır… 

Dersimlinin, sermayenin temsilcisi olduğu artık tartışma konusu bile değildir! 

O, sadece sermayenin çıkarlarını korumakla görevli bir emir eridir… 

Altı Ok’un vazgeçilemezi olan “Halkçılık” ve “Devletçilik” ilkelerini, yeniden 

yorumlayıp, değiştirmek istemesi de bu yüzden olsa gerekir. 

                                                           
1 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/531539/Kilicdaroglu__Baskanlik_sistemini_kan_dokmeden_bu_
ulkede_gerceklestiremezsiniz.html 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/531539/Kilicdaroglu__Baskanlik_sistemini_kan_dokmeden_bu_ulkede_gerceklestiremezsiniz.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/531539/Kilicdaroglu__Baskanlik_sistemini_kan_dokmeden_bu_ulkede_gerceklestiremezsiniz.html
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Halkın partisi CHP, “Yeni CHP” olarak değiştirilip “yabancı sermaye”nin partisi haline 

getirildikten sonra, yüzde 25 bandına sıkışıp kaldı. 

Y-CHP, Türk halkı için açık cezaevine dönüştürülmüştür… 

Çıkmaz sokak halindedir… 

Dolayısıyla, olağanüstü MHP kurultayı, tüm emekçilerin kurtuluşu için başlangıç kabul 

edilmelidir… 

Bu nedenle MHP’nin kurultayı Türkiye’nin de kurultayıdır… 
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DAVUTOĞLU’NUN BAŞINI KENDİ “SIĞ” SİYASETİ YEDİ!.. 

AKP’nin 7 Haziran yenilgisinden sonra, 1 Kasım’a kadar geçen süre içinde, oy oranını 

yüzde 49.5‘a çıkarmasında Ahmet Davutoğlu’nun payı olmadığını kimse söyleyemez… 

5 Mayıs günü yaptığı veda konuşmasında; oy oranının yüzde 52, 53 hatta 54′e çıktığını 

iddia etti. 

Kuşkusuz bu rakamların hepsi aynı anda doğru olamaz ama, AKP’nin oy oranında, bir 

miktar artış olduğu kesindir! 

Bu açıdan bakıldığında; Davutoğlu başarılı bir genel başkandı denilebilir. 

O halde, bütün siyasi partilerin genel başkanlarında bulunan; il ve ilçe başkanlarını 

görevden alma ve atama yetkisini, MKYK’da budamanın ne gereği vardı? 

Demek ki, sorun, salt il ve ilçe başkanlarının görevden alınıp, atanması değildi… 

Düşürülen Rus uçağının paraşütle atlayan pilotunu “biz vurduk”1  diye övünen Alpaslan 

Çelik, şimdi nerelerdedir? 

Savaş silahları ile İzmir’de dolaşan ve kahramanlar gibi karşılanan ülkücü Çelik, neden 

tutuklandı? 

Kim ne söylerse söylesin; öldürülen Rus pilot için verdiğimiz ilk kurban Alparslan Çelik 

ise, ikincisi Ahmet Davutoğlu’dur… 

Nokta. 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/ucak-dustu-komutan-aaya-acikladi-pilotlardan-biri-elimizde-40018089 

http://www.hurriyet.com.tr/ucak-dustu-komutan-aaya-acikladi-pilotlardan-biri-elimizde-40018089
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/05/61203-clinton-dan-davutoglu-na-tesekkur.jpg
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İddia ediyorum ki, Vladimir Putin, Alparslan Çelik’in tutuklanmasını yeterli 

bulmamıştır: “Rus uçağının düşürülmesi emrini bizzat ben verdim”2  diyen 

Davutoğlu’nun da kellesini istedi!.. 

Aksi halde, gerginlik sürecekti, Erdoğan bunu göze alamadı: 

Yüz turistten 96‘sı gelmedi, en önemli gelir kapılarımızdan biri, can çekişiyor. 

Turistik oteller, birer birer satılığa çıkartıldı. 

Narenciye ve sebze üreticilerimiz perişandır… 

Davutoğlu’nun “Stratejik Derinlik”3 siyaseti yüzünden, etrafımızda bir 

tek dostumuz kalmadı… 

ABD’nin gözden çıkarttığı Erdoğan’ın, tek dayanağı; yüzde 49,5’lik kitle tabanıdır. 

Bu tabanı bir tek ekonomik kriz dağıtabilir! 

Yolsuzluk, hırsızlık, hukuk dışılık, partizanlık vs, vs… 

Geçiniz efendim, geçiniz… 

O konu defalarca test edilmiştir. 

Açlık başlayınca, Erdoğan’ın altından dünya kayıp gidebilir… 

Yüce Divan‘da yargılanmasını gerektirecek bir sürü suç dosyalanmışmış… 

Geçiniz… 

“Savaş suçları” ve “saldırı suçları”na bakmakla görevli Lahey’deki Uluslararası Ceza 

Mahkemesi,4  Erdoğan’ın uykularını kaçırıyor mu? 

FETÖ, “Ne istediler de vermedik” döneminde; ihtiyaç duyduğu kanıtları toplamış, 

dosyaları hazırlamıştır mutlaka. 

Erdoğan yönetimindeki Türkiye’nin; Libya, İrak ve Suriye’deki tutumu yöneticilerin 

tümünü, çok rahatlıkla sanık sandalyesine oturtabilirler… 

Bu işin, örneği çoktur ama şakası yoktur… 

Onu da geçelim bir kalem. 

Bilal İtalya’da barınamadığına göre, Erdoğan için başka Türkiye yoktur! 

                                                           
2 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/431535/Davutoglu__Ucagin_vurulmasi_emrini_bizzat_ben_verd
im.html 

3 http://kutucugum.com/emel-supurur/e-kitap-a-harfi-12280/ahmet-davutoglu-stratejik-derinlik,27535.pdf 

4 http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=45 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/431535/Davutoglu__Ucagin_vurulmasi_emrini_bizzat_ben_verdim.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/431535/Davutoglu__Ucagin_vurulmasi_emrini_bizzat_ben_verdim.html
http://kutucugum.com/emel-supurur/e-kitap-a-harfi-12280/ahmet-davutoglu-stratejik-derinlik,27535.pdf
http://www.ucmk.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=196&Itemid=45
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İçerideki tek seçeneği, yağan yağmurda beraber yürüdüğü yüzde 49,5′lik kitle tabanı, 

dışarıda ise ABD komplolarına karşı destek alabileceği Rusya gibi güçlü bir ülkedir. 

“Başkanlık Sistemi”ne geçiş ve bunu gerçekleştirebilmek için zorunlu görünen “yeni 

anayasa” çalışmasını da aynı kapsamda değerlendirmek gerekir… 

Bu yüzden, Erdoğan’ın başarısız olduğu defalarca test edilen “Stratejik Derinlik 

Siyaseti”nden bir an önce kurtulması gerekiyor. 

Dolayısıyla, yol arkadaşı Ahmet Davutoğlu gözünü kırpmadan feda edilebilir. 

Üstelik bugüne kadar yaşanmış ve halkın onay vermediği, “açılım” gibi saçmalıkları da 

üzerine yıkıp, geçmişini sıfırlayabilir… 

“Paralel Yapı”nın günah keçisi ilan edildiği gibi… 

Denebilir ki, Davutoğlu’nun başını yiyen, “derinlikli” sandığı, kendi sığ siyasetidir!5  

Davutoğlu’nun FETÖ ile mücadelede ağırdan alması; yargı kararı ile olmadığı tespit 

edilen “Ergenekon” ile “FETÖ”yü aynı kefeye koyması, hangi safta yer aldığını 

göstermesi bakımından elbette önemlidir. 

Nitekim, veda konuşmasında: ”Hayatta inanmadığım hiçbir şeyi savunmadım, inandığım 

hiçbir şeyden de geri adım atmadım” sözleri ile kararlılığına vurgu yapmak zorunda 

kalmıştır. 

Kabul etmek gerekir; Davutoğlu, icraatını inandığı gibi yapmıştı… 

“Ergenekon” mu vardır, yoksa “FETÖ” mü yoktur sorusunun yanıtını, açık açık 

veremediği için, tutumuna bakarak bulunduğu safı belirleyebiliriz: 

Yargı‘da hala 5000 civarında “F tipi” hâkim ve savcı olduğu söyleniyor. 

Ordu içinde ise henüz temizliğe başlanmadı. 

Bir tek Emniyet‘in üst düzeyindeki yapılanma dağıtıldı. 

İlk fırsatı bulduğunda, Erdoğan’ın kellesini alacak olan “Paralel Yapı” pusudadır; yer 

altına çekildi, uygun zamanı bekliyor… 

“F Tipi”, neredeyse her birimde varlığını sürdürüyor!.. 

Oysa, Başbakanlık Makamı’nda oturan kişi, Erdoğan’a karşı birkaç başarısız hamle 

yapan CIA‘nın Türkiye’deki kolu FETÖ’nün varlığına inanmıyor!.. 

                                                           
5 Davutoğlu’nun, Hakan Fidan’ı milletvekili yapmaya kalkışarak Erdoğan’ı Ak Saray’a hapsetme planı, başkanlık 

sistemine karşı durması, PKK ile yeniden masaya oturmayı seslendirmesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile 
mücadeleyi savsaklaması vb. gibi olaylar, Erdoğan ile arasında güven bunalımı yaratmış olabilir, süreci 
hızlandırabilirler. Lakin bunların hiçbiri, Erdoğan’ın sır küpü ve suç ortağı Davutoğlu’nu feda etmeyi gerektirecek 
ağırlıkta kabul edilemez. 
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Milli Güvenlik Siyaset Belgesi‘ne terör örgütü olarak giren Cemaat’i, tehlikeli 

görmeyen Davutoğlu’nun eline, siz olsanız Başbakanlık görev ve yetkilerini verir 

misiniz? 

Devletin güvenlik siyasetinin hükümetinki ile örtüşmediği nokta, dananın kuyruğunun 

koptuğu yerdir… 

Davutoğlu’nun azledilişini böyle değerlendirmek gerekir… 

Davutoğlu, 24 Temmuz‘da başlayan “Türkiye-ABD Savaşı”nı da ciddiye almamış 

veya ABD’nin safındaki yerini terk etmemiştir. 

Bu yüzden de milli kuvvetlerle karşı karşıya geldi. 

Başbakanlıktan ayrılması bu nedenledir. 

Nokta. 

*** 

ABD, Türkiye’deki önemli bir adamını kaybetti… 

İlk açıklamaları şöyledir: Davutoğlu iyi bir ortaktı…6  

Beyaz Saray’a yakın Foreign Policy dergisi ise haberi: “Amerika Ankara’daki adamını 

kaybetti” şeklinde verdi…7  

Tercihini küresel güçlerden yana kullanan Davutoğlu’nun, “Cumhurbaşkanımıza son 

nefesime kadar vefa ilişkisini sürdüreceğim”8   şeklindeki sözleri, bir anlam yüklü 

değildir! 

Tıpkı Erdoğan’ın birkaç gün önce ve hiç sırası değilken söylediği:”600 bin insan katil, 

terörist Esad tarafından öldürüldü” sözlerinin bir anlamı olmadığı gibi…9  

*** 

Gelelim muhalefet cephesine: 

Ana muhalefet partisinin genel başkanı, Davutoğlu’nun görevden alınmasını “4 Mayıs 

saray darbesi” olarak nitelendirdi…10  

                                                           
6 http://www.ntv.com.tr/dunya/beyaz-saray-basbakan-davutoglu-abdnin-iyi-bir-ortagiydi,oU0_O37-

hku0djWPRF4aaA 

7 http://odatv.com/amerika-ankaradaki-adamini-kaybetti-0605161200.html 

8 http://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/davutoglu-cumhurbaskanimizla-son-nefesime-kadar-vefa-iliskisini-

surdurecegim 

9 http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/05/07/erdogan-600-bin-insan-katil-terorist-esad-tarafindan-

olduruldu 

10 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/527169/_4_Mayis_Saray_darbesi.html 

http://www.ntv.com.tr/dunya/beyaz-saray-basbakan-davutoglu-abdnin-iyi-bir-ortagiydi,oU0_O37-hku0djWPRF4aaA
http://www.ntv.com.tr/dunya/beyaz-saray-basbakan-davutoglu-abdnin-iyi-bir-ortagiydi,oU0_O37-hku0djWPRF4aaA
http://odatv.com/amerika-ankaradaki-adamini-kaybetti-0605161200.html
http://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/davutoglu-cumhurbaskanimizla-son-nefesime-kadar-vefa-iliskisini-surdurecegim
http://www.sabah.com.tr/webtv/turkiye/davutoglu-cumhurbaskanimizla-son-nefesime-kadar-vefa-iliskisini-surdurecegim
http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/05/07/erdogan-600-bin-insan-katil-terorist-esad-tarafindan-olduruldu
http://www.ahaber.com.tr/gundem/2016/05/07/erdogan-600-bin-insan-katil-terorist-esad-tarafindan-olduruldu
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/527169/_4_Mayis_Saray_darbesi.html
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Bir hafta önce PKK’ya karşı “orantısız güç” kullandığı için, askerin yargılanmasını 

isteyen bir rapor11  hazırlatan Kılıçdaroğlu, hala hayal aleminde yaşıyor… 

Ne var ki, “görev bilinci” ile hareket etmeyi ihmal etmiyor! 

Sosyal medyada; “hükümeti devirmeye teşebbüsten” binlerce kişiyi tutuklatan 

Erdoğan, tek başına hükümeti devirdi, suç bile olmadı, şeklinde espriler yapılıyor… 

Toplum mizaha duyarlı… 

Kılıçdaroğlu’nun: “Kaderin bir cilvesi olarak demokrasi adına Davutoğlu’nu 

savunmanın kendilerine düştüğünü” söylemesi,12  böyle durumlarda Karadenizlilerin 

söylediği “Şaşıran doğrusunu söyler” özdeyişini hatırlattı… 

Ne yazık ki, bugün ülkemizde iktidarı savunan bir muhalefet var. 

MHP Lideri Devlet Bahçeli de beklendiği gibi giderayak: “Hükümete verdiğimiz fiili 

destek hukuki boyut alabilir” dedi…13  

O zaman sormazlar mı adama: 

Madem muhalefet de iktidarı destekliyor, muhalefete ne gerek vardı? 

*** 

Davutoğlu, veda konuşmasında herkese hakkını helal etti!..14   

Türk halkı, 20 aylık başbakanlığı döneminde, Davutoğlu’nun ne kadar hakkını yedi? 

Yine o bize hakkını helal ediyor, iyi mi!? 

Üzerimizde kul hakkı olmadan, rahat rahat, huzur içerisinde ölebiliriz artık… 

Kilis’e atılan “kaktuşa“ roketleriyle somutlaşan “Stratejik Derinlik” saçmalığını, 

Türkiye’nin başına bela eden bir adama, ana muhalefet partisinin genel başkanı: 

Hakkımı helal ediyorum diyor!..15   

Dersimli Kemal, Y-CHP’ye “tıpış tıpış” oy vermek zorunda kalan CHP’lilerin adına 

konuşuyor tabii, buna yetkisi var zaten! 

Seyit Rıza’nın bile kemiklerini sızlatan torunu, CHP’lilerin fikrini almadan, hükümete 

haklarını helal edebiliyor! 

Oylarımızı AKP’ye vermemizi istemediğine, şükrediyoruz! 

                                                           
11 http://www.aksam.com.tr/siyaset/chp-askerlerin-yargilanmasini-istedi/haber-512565 

12 http://www.aydinlikgazete.com/politika/28-subata-benzetti-h87207.html 

13 http://haber.sol.org.tr/toplum/bahceli-hukumete-verdigimiz-fiili-destek-hukuki-boyut-alabilir-155199 

14 http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1933281-davutoglu-sesi-titreye-titreye-veda-etti 

15 http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1933009-kilicdaroglu-davutogluna-hakkimi-helal-ediyorum 

http://www.aksam.com.tr/siyaset/chp-askerlerin-yargilanmasini-istedi/haber-512565
http://www.aydinlikgazete.com/politika/28-subata-benzetti-h87207.html
http://haber.sol.org.tr/toplum/bahceli-hukumete-verdigimiz-fiili-destek-hukuki-boyut-alabilir-155199
http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1933281-davutoglu-sesi-titreye-titreye-veda-etti
http://www.haber7.com/ic-politika/haber/1933009-kilicdaroglu-davutogluna-hakkimi-helal-ediyorum
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Yeri gelmişken söyleyeyim: Ben ikisine de hakkımı helal etmedim, etmeyeceğim… 

İktidar muhalefete, muhalefet iktidara hakkını helal ettiğine göre, bugüne kadar yapılan 

muhalefetin, göstermelik olduğu da ortaya çıkmıştır. 

Gerçekte; Y-CHP ile Y-MHP‘nin, AKP iktidarlarına payanda oldukları bir kez daha 

görülmüştür. 

Karşı devrimin iyice yerleşmesi için, kendilerine verilen görevleri hakkıyla yerine 

getirdiler. 

“Hendek Savaşları” da Türkiye’de safları iyice belirginleştirmiştir… 

Biz, her zamanki gibi Türkiye tarafındayız… 

ABD’nin kara gücü PKK ile birlikte, bu hainler o hendeklere gömülmedikçe, bu Millet 

rahat bir uyku uyuyamayacaktır… 

Bizim için de başka Türkiye yoktur!.. 
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HA TOSYA HAKİMİ HA YALOVA KAYMAKAMI!.. 

Bizi korkutan; serseri mayın gibi ortalıkta dolaşan birkaç yargıç değil ki… 

Cemaat sempatizanı ve Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olmak üzere, 5000 

civarında yargıç ve savcımız var. 

Hukuk formasyonu bulunmayan bu kadar militan devletten maaş alıyor. 

Kimin; nerede ve ne zaman bunlardan hangisine toslayacağı şansına kalmış… 

“İnlerine gireceğiz inlerine” diyen Erdoğan, yargıda gerekli ayıklamayı henüz 

yaptıramamış! 

Anayasa ve yasaları takmayan militan yargıçlar var; kendi imamlarından emir ve talimat 

alıyorlar… 

Bilenler bilirler, örgüt üyeleri “Emir demiri keser” düsturu içerisinde hareket eder… 

Böyle biri size rast gelirse eğer, bağlı olduğu “imam”ın vicdanına kaldınız. 

Asın derse asılır, kesin derse kesilirsiniz… 

Yaşamınız, ilgili imamın veya onay makamı olan eski vaizin iki dudağı arasındadır… 

*** 

FETÖ soruşturmasından tutuklu bulunan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet 

Karaca ve polis şefleri Ali Fuat Yılmazer ile Ömer Köse’nin de aralarında bulunduğu 70 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/05/meral.jpg
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kişinin “yetkisiz” ve “görevsiz” mahkemeden hukuksuz tahliyesine verilen kararı1  

unutmadık ki… 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın “Yok hükmünde”2  olduğunu tespit ettiği bu 

kararı veren gözü kara 32. Asliye Ceza Mahkemesinin eski Hâkimi Mustafa Başer, şimdi 

Silivri Cezaevi’nde tahliyesini sağlamaya çalıştığı arkadaşlarının yanındadır… 

Hukukta “yokluk” veya “yok hükmünde” ifadesi, mahkemenin görev alanına girmediği 

halde, verilen karar için de kullanılabilir… 

Ceza mahkemelerinin boşanmaya karar vermeleri veya hukuk mahkemelerinin cezaya 

hükmetmeleri yok hükmünde kararlara örnektir… 

Hukuk devletinde, Yalova Kaymakamı’nın yetkili ve görevli mahkeme yerine geçerek 

karar vermesini kimse ipine takmaz!.. 

Bir de “merci tecavüzü”3  vardır ki, bunu daha çok idareye karşı dava açan yurttaşlar 

yaparlar… 

Konumuz dışındadır… 

*** 

Temyiz incelemesi için Yargıtay’a gönderilmiş bu dosya hakkında; dosyayı gönderen 

mahkeme, karar bozularak veya onanarak önüne gelmedikçe, bu dosya ile ilgili bir daha 

karar veremez!.. 

Bu duruma mahkemenin “dosyadan el çekmesi” diyoruz… 

Yargıtay’daki bir dosya hakkında; ihtiyati tedbir,4  tahliye vb. gibi kararları, sadece ve 

sadece temyiz incelemesini yapacak olan ilgili daire verebilir… 

                                                           
1 http://www.aydinlikgazete.com/politika/tahliye-kumpasi-yargidan-dondu-h68578.html 

2 Yokluk (inexistence), geleneksel kamu hukuku öğretisinde, bir hukuki işlemin “çok ağır bir sakatlık” ile malul 

olması olarak nitelenmektedir. Fonksiyon gaspı, yetki gaspı ve ağır ve bariz yetki tecavüzü ile malul olan 
işlemler yok hükmünde kabul edilmektedir. (Metin Günday, İdare Hukuku Dersleri, s.168, 173) 
Yok olan işlem, hüküm ifade etmeyeceğinden kimsenin hukuki durumunda herhangi bir değişiklik yaratmaz. 
(Sabri Tandoğan, Objektif ve Subjektif Tasarruflarda Yokluk, s.33-155) 
Yok hükmündeki işlemlerin dava edilmeleri de gerekmez. Sadece tespitinin yapılması yeterlidir. 
3 İdari Merci Tecavüzü: İdari tasarrufların kanunlarda belirtilen bir kısmının, öncelikle idari makamlar huzuruna 

götürülmeden ve bu makamlar atlanarak doğrudan doğruya yargı yoluna başvurulması şeklindeki usulsüzlüğün 
adıdır. 

4 İhtiyati Tedbir Kararı: MK m. 390′a göre ihtiyati tedbir dava açılmadan önce esas hakkında yetkili ve görevli 

olan mahkemeden, dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden talep edilebilir. 
http://www.erdem-erdem.com/articles/hukuk-muhakemeleri-kanunu-ile-ihtiyati-tedbire-getirilen-yenilikler/ 
Mahkemece verilen bir hükmün, temyiz incelemesi sonuna kadar infazını durdurabilmek için, Yargıtay’dan 
“tehiri icra kararı” başka bir söyleyişle “yürütmenin durdurulmasına” karar vermesi istenebilir. 
İcra İflas Kanunu Madde 36′da; yerine getirilmesi “kesinleşmesine bağlı olmayan” ilamlara ilişkin icra 
takiplerinin -güvence karşılığında Yargıtay’dan alınacak- “yürütmenin durdurulması” (tehiri icra) kararı 
ile durdurulması düzenlenmiştir. 

http://www.aydinlikgazete.com/politika/tahliye-kumpasi-yargidan-dondu-h68578.html
http://www.erdem-erdem.com/articles/hukuk-muhakemeleri-kanunu-ile-ihtiyati-tedbire-getirilen-yenilikler/
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Alt derece mahkemelerinin Yargıtay özel dairelerinin yerine geçerek verdikleri 

kararlar, doğal olarak “yok hükmünde” kabul edilir. 

Mevzuatımıza göre; MHP kongresinin toplanmasına ilişkin olarak Ankara 12. Sulh 

Hukuk Mahkemesi’nce verilen kararın infazı için kesinleşmesi gerekmemektedir… 

İcra İflas Kanunu’na göre, bir kararın -güvence karşılığında- infazını durdurabilmek için 

yine Yargıtay’dan “yürütmenin durdurulması kararı” (tehiri icra kararı) talep etmek 

gerekir…4 

Basına yansıdığı kadarı ile MHP Genel Merkezi temyiz dilekçesinde, bu yönde 

talepte bulunulmamıştır. 

Bu noktadaki eksiklik, Tosya Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurularak giderilemez! 

Temyizdeki bir dosya için, asliye hukuk mahkemelerinin hiçbir şekilde yetki ve görevi 

yoktur. 

MHP Genel Merkezinin yaptığı açıkça; kanuna karşı hiledir ve hukuk hileyi korumaz! 

Bu konuda en ufak bir kuşku bulunmamaktadır. 

Böyle durumlar, insanın aklına “tecavüz” sözcüğünü getiriyor… 

Tahmin edeceğiniz gibi bu defaki tecavüz, “adalet hanıma” yapılmıştır! 

Gemerek ve Tosya Asliye Hukuk Mahkemeleri, Yargıtay’daki bir dosya hakkında ihtiyati 

tedbir kararı vermiş olmakla, doğrudan “adalete tecavüz” etmişlerdir… 

Bunun başka açıklaması olamaz! 

Gemerek ve Tosya hâkimleri, ihtiyati tedbir yoluyla bütün işlemleri durdurma kararı 

verdiler! 

Cesaretin böylesi, Türk hukuk tarihinde bir daha görülmedi… 

Görüldüğü gibi tecavüz, sadece Ensar Vakfı‘nın hocalarına özgü değildir! 

Nitekim, “Tosya kararı” MHP Genel Başkan adaylarından Meral Akşener’in aklına, 

meşhur Temel fıkrasını getirdi: 

Akşener: “Bu iş “kafasına” göre imam arayan Temel’in işine benziyor” diyerek, haklı 

olarak o fıkraya gönderme yaptı…5 

*** 

Bugün yok hükmünde karar vermekle meşhur olan Hâkim Mustafa Başer de adalet 

sistemimizden memnun değildir! 

                                                           
5 O meşhur “Temel ile İmam” fıkrasını merak edenler takip eden bağlantıdan öğrenebilirler: 

http://www.diyadinnet.com/Fikra-3542&Bul=temel-ile-imam 

http://www.diyadinnet.com/Fikra-3542&Bul=temel-ile-imam
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Silivri Cezaevi’nden avukatları ile gönderdiği mektupta: 

Nöbetçi mahkeme olmaması nedeniyle görevli olmayan Bakırköy 2. Ağır Ceza 

Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı çıkartıldığından yakındı… 

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa ve 2802 Sayılı Kanun’un 88. maddesine aykırı 

davranarak, “ağır cezalık” ve “suçüstü hali” koşulları oluşmadan, savunması dahi 

alınmadan, aleyhindeki deliller tarafına yansıtılmadan tutuklandığını söyledi… 

Kararı veren meslektaşlarının suç işlediğini ileri sürdü…6 

Dinleyen olmadı tabii… 

Adaletin ırzına bir kez geçildi mi alışkanlık yapıyor demek ki, tecavüzlerin arkası bir 

gelmiyor… 

Yargıtay Başkanı: 

Yargıya güven yüzde 70‘ten 30‘a düştü boşuna demiyor… 

*** 

Hal böyle olunca; MHP‘nin olağanüstü kurultay toplanması ile ilgili kararı hakkında, 

ihtiyati tedbir kararı veren Gemerek ve Tosya Asliye Hukuk Mahkemelerinin kararları 

için, aklınıza ne geliyorsa diyebilirsiniz artık… 

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi; delegelerden yeterli imza toplandığı halde, 

olağanüstü kurultayı toplamayacağını ilan eden MHP Genel Merkezi’nin hukuka aykırı 

tutumu karşısında, üç kişilik çağrı heyetine görev verip, kurultayın toplanmasına karar 

verdi… 

Karar son derece doğru ve yerindedir… 

Tüzel kişiliklerde, temsil organları görevlerini yapmazlarsa eğer, ilgililer mahkemeye 

başvurarak; “temsil kayyımı” atanmasını talep edebilirler. 

Bazı hallerde “idare kayyımı” atanması da talep edilebilir ama, o konumuz dışındadır… 

“Çağrı heyeti” olarak isimlendirilen üç kişilik kayyımın görevini, mahkeme belirlemiştir. 

Verilen delege listesi ve talep edilen gündem ile olağanüstü kurultayı toplayıp, tüzük 

değişikliğini karara bağlayacaklar. 

Genel başkanlık seçimi için ayrı bir kurultay daha gerekir! 

Bahçeli kaybedeceğinden o kadar emindir ki, karşı çıkmaya tüzük değişikliğinden 

başlamıştır… 

                                                           
6 http://www.hurriyet.com.tr/tutuklanan-hakim-mustafa-baser-silivri-cezaevi-nden-mektup-gonderdi-

28935376 

http://www.hurriyet.com.tr/tutuklanan-hakim-mustafa-baser-silivri-cezaevi-nden-mektup-gonderdi-28935376
http://www.hurriyet.com.tr/tutuklanan-hakim-mustafa-baser-silivri-cezaevi-nden-mektup-gonderdi-28935376
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Yapılacak olan değişiklik; son derece haklı bir talepten kaynaklanıyor ve demokrasiye 

saygılı bütün partilerin tüzüğünde bulunması gerekir: 

Parti yönetimini belirleyen kurultay delegeleri, seçtikleri yöneticilerin daha 

sonra yetersiz olduğunu anlarsalar, olağan kongreyi beklemeden onları 

değiştirebilmelidirler… 

Olağanüstü kurultayda, MHP’nin Tüzüğünde bulunmayan bu hüküm, şimdi Tüzüğe 

eklenmek istenmektedir. 

Devlet Bahçeli ve ekibi, bu değişiklik olmasın diye adeta kıyameti kopartmaktadırlar… 

Belli ki, görevleri henüz bitmemiştir!? 

Bahçeli’nin “yeni” ve uygun bir imam arayışı da bu yüzden olsa gerekir… 

Ankara’dan kalkıp, pirinç için taa Tosya’ya kadar acaba neden gidilmiştir! 

Bahçeli ve ekibi, kendilerini seçen iradeyi; varlık nedenlerini, meşruiyet kaynaklarını 

tanımıyorlar… 

Bundan çıkan sonuç: Kendilerinin de tanınmayacak konumda olmalarıdır! 

Ülkücülerin hangi iradeye saygılı oldukları ve ne kadar kararlı olduklarını, pek yakında 

öğreneceğiz… 

Gelinen bu aşamada kongre mutlaka yapılmalıdır. 

Bahçeli ve ekibi ile esen sert rüzgârlara bağlı olarak Dersimli Kemal şimdiden 

kaybetmiştir… 

Çünkü MHP’nin olağanüstü kongresi CHP’yi de tetiklemektedir… 
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HER EŞEKTEN ÜÇ POST ÇIKAR! 

TSK’nın geçmişinde darbeler var diye, “Ergenekon Terör Örgütü”nün varlığını peşinen 

kabul etmek; daha önce hırsızlık suçundan mahkûm olan birine, şehirde yapılan tüm 

hırsızlıkları yüklemek gibi saçmadır… 

Hırsızın, hırsızlığı sabittir diye, onu işlenmemiş gasp suçundan da sorumlu tutup, 

ilelebet hapse tıkmak, adaleti katletmektir. 

Ceza bireyseldir ve suçu işleyene verilir. 

Cezanın amaçlarından biri de ıslahtır… 

Daha önce suç işledi diye, kişiyi toplumdan dışlamak veya intikam hisleri ile ağır 

cezalara çarptırmak, toplumsal tatmini sağlasa da çağ dışıdır… 

Nokta. 

*** 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/04/her-esekten-uc-post-cikar/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/04/kravatli_esek.jpg
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2007 yılında Oval Ofis’te Tayyip Erdoğan’ın Bush ile anlaşarak, düğmeye basması ile 

başlayan “Ergenekon Davası”, Türk yargısına çarparak param parça oldu… 

Bu şekilde ABD’nin “yargı gücü” de hendeklere gömüldü!.. 

Türk halkı, yürekli hukukçularının olağanüstü çabaları ve sanıkların kahramanca 

duruşları ile Türkiye Cumhuriyeti’ni teslim alıp, yok etmeye yönelik; bu dış kaynaklı ve 

planlı davadan şimdilik kurtuldu… 

İhanet senaryosunu hazırlayan sahtekârlar, bu davada (yalan, sahtecilik, ahlaksızlık, hile 

ve savunma hakkının kısıtlanması gibi) çağ dışı uygulamaların hemen hemen tümüne 

başvurdular… 

Onlar için önemli olan; dünya tarihinde ilk defa emperyalizmi yenen Türk Ordusu’nu, 

başına çuval geçirip, teslim almaktı… 

Muhalefeti kaset operasyonları ile zaten ele geçirip, borazanları haline getirmişlerdi. 

Türk aydınlarını da susturduktan sonra, işgali tamamlayacaklardı. 

Ömürleri yetmedi. 

İhanet işlerinde; birinci derecede rol alan; daha sonra Erdoğan’ın “ne istediler de 

vermedik” diyerek yakındığı, iktidar ortağı Fetullah Gülen Cemaati idi… 

*** 

Öz yeğenini pazarlamaktan hüküm giymiş olan Osman Yıldırım‘a oynatılan rol, durumu 

bütün çıplaklığı ile anlatmaya yettiği için, bu yazıda Yargıtay’ın “bir kuzudan üç post 

çıkarttılar” diyerek eleştirdiği yerel mahkeme kararının, hukuki-teknik ayrıntılarına 

girmeyeceğiz! 

Yıllarca teröre karşı mücadele vermiş komutanları mahkûm ettirmek için, tanık olarak 

dinlenen PKK’nın 18 yıl dağda çatışmış militanı Parmaksız Zeki, (Şemdin Sakık) gibiler, 

bu işin tuzu biberi oldu… 

Bilenler bilir, Danıştay saldırısının azmettiricisi olarak hüküm giyen “Osmanım”, 

komutanların yargılandığı davada “gizli tanık” olarak dinlenmişti… 

Gizli tanığın ifadeleri, başka kanıtlarla doğrulanması gerekir… 

Başka kanıt uydurulamadığı için “Osmanım”, gizli tanık olarak anlattığı yalanları 

doğrulamak için bu defa “tanık” olarak da dinlendi… 

Yani, tanık Osman Yıldırım, gizli tanık Osman Yıldırım’ın anlattıklarını doğruladı… 

Böylesi tiyatro yazarlarının bile aklına gelmez! 
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Savcı Zekeriya Öz ile Özel Görevli Ağır Ceza Mahkemesi hâkimlerinin canı ciğeri olan 

Osman’a; mecburen hem “sanık”, hem “tanık” hem de “gizli tanık” olarak görev 

verildi… 

Bu kadar işi yapmaya zekâsı yeterli miydi, onu bilemem! 

İşte o meşhur mahkeme, bir eşekten üç postu böyle çıkartmıştır… 

Yargıtay da “bir kuzudan üç post çıkarttılar” diyerek, özel görevli mahkemeyi kibarca 

eleştirmiştir… 

“Ergenekon Davası”nda sanıkların hazır ettiği tanıklar ise hiç dinlenmemiştir! 

AB ve Atlantik yargısı, bu davaya özgü olarak “Savunma hakkı”na zerre kadar değer 

vermemiştir. 

Bu şekilde, “vicdani kanı”ya ulaşan Özel Görevli 13. Ağır Ceza Mahkemesi, karar 

duruşmasında sanıkların başına dolu yağar gibi cezaları yağdırdı… 

“Yüzyılın Davası” diye sunulan bu kumpas davası, özetle böyle işlemiştir… 

Bu ihanetin içine gönüllü olarak atlayan, “hâkim” ve “savcılar” şimdi firardadır... 

Kalan ömürlerini, ABD’de CIA‘nın koruması altında geçirecekler! 

Yine bilenler bilirler, dava dosyasına giren toplam belge sayısı, 120 milyon sayfayı 

aşmıştı… 

Hazırlık soruşturmasında görev yapan “F Tipi” polislerden biri, Amerika’nın arkalarında 

olmasından kaynaklanan özgüven ve şımarıklıkla; bu davada hâkim ve savcıların konu 

mankeni olduğunu afkırıyordu: 

Bu utanmaz, rezil: 

“Soruşturma Ergenekon olduğu zaman s…kerim hâkimini de savcısını da...” 

diyerek, meslektaşlarına da gözdağı vermişti… 

Bunu duyan polislerin en küçük şüphesi kalmamıştı: 

Bu soruşturma, düğmeye basılan yerden, Oval Ofis’ten yürütülüyordu… 

Öyle bile olsa, emperyalizmin “rest”i görüldü;3 bin 868 klasörden üretilen ve 16 bin 

798 sayfa tutan gerekçeli kararla, Amerika’nın kumpası hendeğe gömüldü; tarihin 

çöplüğündeki yerini aldı! 

*** 

Bir gerçeğin daha altını çizip, bu bahsi bitirelim: 
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CİA’nın kucağında oturup, din duygularını emperyalizmin hizmetine sunan, kendi 

ülkesine ihanet etmekte en küçük bir tereddüt göstermeyen eski Vaiz Fetullah Gülen’in 

etkisinde kalanlar, geç de olsa, vicdan muhasebesi yapmaya başladılar… 

“Allah! Allah!.. Allah! Allah! “diyerek düşmana taarruz eden Türk Ordusu’nun, Camileri 

bombalayacağı yalanına inanan bu zavallı güruh, 21 Nisan Perşembe günü, öğleden 

önce, eşekten düşmüş karpuza döndü… 

Yine de dini ve dince kutsal sayılan değerleri siyasete bulaştıranların, bu 

olaydan ders aldığını, hiç sanmıyorum. 

Hani bir musibet, bin nasihatten iyiydi? 

Nerede!.. 

Hiç değilse; demokrasinin olmazsa olmazı, “Laiklik İlkesi”nin, önemi kavranmış 

olsaydı… 

ABD BU HENDEK SAVAŞİNİ DA KAYBETTİ 

ABD’nin Kandil’deki “kara gücü”nün komutanı Cemil Bayık, militanlarına emirler 

yağdırıyor: 

“Örgütteki çözülmeyi telsiz konuşmaları ile ifşa etmeyin. 

Kahramanca direnişe devam ettiğiniz görüntüsünü verin ve sık sık dile getirin; bize 

yakın medya organlarıyla paylaşın. 

Telsizleri nadir kullanmaya devam edin. 

Arkanızda yaralı bırakmayın, her şeyi döküyorlar, susturun. 

Tecrübe kazanmış, güvendiğiniz YPS’lileri yanınızda kırsala götürün. 

İhanet eden halkla ilişki kurmayın, yakaladıklarınızı cezalandırarak bölgeyi terk edin. 

Yakın, patlatın ve binalardan öyle çıkın. 

Vakit bulamadığınızda da kazdığınız tüneller dâhil her şeyi tuzaklayın…” 

İSLAMİN EN BÜYÜK DÜŞMANLARİ 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Hz. Peygamber, Tevhit ve Vahdet temalı Kutlu 

Doğum programında konuştu: 

“DAEŞ, Boko Haram, El-Kaide‘nin tüm zulümleri sadece Müslümanlara karşıdır. 

Bu örgütlerin İslam’a verdiği zararları, İslam düşmanları dahi vermemiştir” dedi… 

Doğrudur, fakat eksiği var: 

Diğer İslami örgütler de öyledir… 
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Y-CHP’NİN “SAĞCILIK İLKESİ” 

Y-CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı MHP’li Mansur Yavaş CHP’den 

istifa etti. 

Fetullah Gülen’in 2011 Genel Seçimlerinde Y-CHP’den seçtirdiği Faik Tünay da CHP’den 

ayrılıp gitti. 

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde “tıpış tıpış” oy vermek zorunda bırakıldığımız MHP 

Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Osmanlı hanedanı mensuplarına ömür boyu maaş 

bağlanması için yasa teklifi verdi… 

Atatürk’ün partisine mensup insanları, sağ partilere oy vermeye mecbur bırakan 

Kılıçdaroğlu’nun, dolaylı yola sapmadan, doğrudan sağa oy vermemizi ne zaman 

isteyeceğini çok merak ediyorum!.. 

Bu adam Yargıtay’ın bozma kararı üzerine: “Geçmişte yaptığımız eleştirilerin ne kadar 

haklı olduğunu gösteriyor” demez mi! 

Kafayı yiyeceğim. 

Birisi, dişe dokunur bir tek eleştirisini göstersin, bileklerimi keseceğim… 

*** 

Yetmezmiş gibi, bir de AKP’nin dokunulmazlıkların kaldırılması konusunda yapacağı 

düzenlemeye “evet” diyecekmiş! 

Düzenlemeyi anayasaya aykırı bulan Dersimli Kemal; bu aykırılığa rağmen, “evet” 

diyecekmiş! 

Aksi halde, AKP, CHP’yi teröre destek vermekle suçlayabilirmiş!? 

Anayasaya aykırılığı desteklemenin gerekçesi bu kadardır… 

Mantığa bakar mısınız; anayasaya aykırı bir düzenlemeye “hayır” demeyi, halka 

anlatamazmış ama “evet” demeyi anlatabilir!… 

Kılıçdaroğlu, halkı kendi gibi sanıyor galiba? 

“KARŞI DEVRİM”İN MAHKEMELERİ 

Karşı devrim mahkemelerinde; karşı devrimcilerin mahkûm olmasını beklemek, hayal 

dünyasında gezinmekten farksızdır… 

Bekleyiş, rüyada koşmak gibidir, bir türlü bitmez… 

Kaldı ki, adamlarına mahkûmiyet kararları verilse bile, infazında sorun yaşanacağı 

kesindir. 

Bu konudaki son örneğimizi, İzmir’in Urla ilçesinden vereceğiz. 
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Y-CHP‘li Belediye Başkanı Sibel Uyar, Danıştay’ın nihai kararını beklemeden, genel 

merkezin başını sallaması ile vatandaşın 74 evini başlarına yıktı. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın arkadaşı Latif Topbaş‘a ait kaçak villalar hakkında, 

İzmir 2. İdare Mahkemesinin verdiği ve Danıştay tarafından da onanan, kesinleşmiş 

yıkım kararını ise, uygulamıyor… 

Dersimlinin “halkçı belediyecilik” dediği budur işte… 

İlaveten; Sibel Hanım, 2015 yılında, çocuklara tecavüz olayları ile gündeme gelen Ensar 

Vakfı‘nın DHMİ’nden devraldığı tesislere “gençlik kampı” kurmasına da izin vermiştir… 

Dersimli Kemal’in kadroları bir bir kendilerini gösteriyor… 

Oylarımız yine de Y-CHP’ye!.. 

“ENSAR YARGİSİ”! 

Ensar Vakfı‘nın tecavüzcü öğretmeni Muharrem Büyüktürk, mahkemedeki 

savunmasında: 

“İki yıl Ensar Vakfı’nda, 3 yıl KAİMDER’de kaldım. 

Bu dönem hiç şikâyet çıkmadı. 

Çocuklar 6 ay yalnız kaldılar. 

Aralarında cinsel ilişkiye girmişler. 

Ailelerini uyardım, hakkımda şikâyette bulundular… 

Sınav dönemlerinde, teselli için yanlarında yatıyordum” dedi… 

Müdahil avukatların, ihmali olan tüm yetkililerle, Ensar Vakfı ve KAİMDER’in 

soruşturmaya dahil edilme isteği reddedildi… 

Mahkeme, ilk celsede Büyüktürk’e 508 yıl hapis cezası vererek yargılamayı bitirdi. 

Öğretmen Muharrem “paralelci” değil ki! 

Böylesine hızlı ve savunmaya izin verilmeyen bir yargılama ilk defa görülüyor! 

Sanığın “savunma hakkı kısıtlandığı” için, kararın Yargıtay’dan dönme olasılığı 

oldukça yüksektir. 

Temyiz üzerine, Yargıtay “onama” kararı verse de, Anayasa Mahkemesi’ne 

yapılacak bireysel başvuru sonucu “hak ihlali” kararı almak mümkün gözüküyor. 

Anayasa Mahkemesi dahi başvuruyu reddetse, Avrupa İnsan Hakları 

Mahkemesi, sözleşmenin ihlal edildiği sonucuna varıp, Türkiye’yi mahkûm edebilir… 

Toplumda infial yaratan bir suçluyu mahkûm edelim derken, mahkûm olabiliriz!.. 
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İyi mi! 

Yargının bağımsız ve tarafsız olmasının ne kadar önemli olduğu ve hala Türkiye’nin 

gündeminin ilk sırasında bulunduğu, her gün yaşadığımız bu olaylardan görülmektedir…
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DOĞU’NUN ÇOCUKLARI 

Almanya İçişleri Bakanlığı, 2015 yılında ailesiyle birlikte ülkeye giriş yapıp, 

hakkında kayıp ihbarı bulunan yaklaşık 6 bin çocuğun akıbetini bilmediğini açıkladı! 

Almanya’ya gelen sığınmacı çocuklarından 8 bin 6‘sı, ailesi ya da yakınları 

tarafından kayıp olarak bildirilmişti… 

Bu çocuklardan; 2 bin 171‘ine ulaşılırken, 5 bin 835 çocuktan haber alınamıyor… 

Organ mafyası veya fuhuş çetelerinin eline düştüğünden korkulan Doğu’dan gelen 

sığınmacı çocuklar için, medeniyetin beşiği Batı’da kılını kıpırdatan yok!… 

Son haftalarda Ensar Vakfı‘nda yaşananlar ile Avrupa’da kayıp olan bu çocukların 

başına gelenlerin hesabı, bu dünyada sorulabilecek mi bilmiyorum… 

Bu büyük günahı işleyenlere, oylarıyla destek veren “Müslümanlar”, öteki dünyalarında 

“aldatıldık” diyerek, kurtarabilecekler mi? 

“STRATEJİK DERİNLİK” 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, “Stratejik Derinlik”ten vazgeçiyor! 

MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ı, Rusya’ya gönderdiler… 

Bugüne kadar Suriye’de “Eset’le olmaz” diyen asrın lideri, şimdi Esat’lı çözüme 

yanaşmış gibi… 

İran’a göz kırptılar: Alt düzeyde sürdürülen temaslar, bir anda Cumhurbaşkanlığı 

düzeyine çıkartıldı… 

AKP’nin “sıfır sorunlu” dış politikası değişiyor: 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/04/dogunun-cocuklari/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/04/islam-isbirligi-teskilatindan-irana-sok_1.jpg
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ABD’nin “kara gücümüzdür” dediği PKK/PYD‘ye karşı operasyonlar aralıksız 

sürdürülüyor… 

ABD’nin Müslüman toplumları bölmek ve emperyalizmin hizmetine sokmak için 

görevlendirdiği has elemanı Vaiz Fetullah Gülen, terör örgütü lideri olarak kırmızı 

bültenle aranmaya başlandı… 

Bir zamanlar yere göğe kondurulamayan Cemaat, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

olarak yargılanıyor… 

Rus Lideri Putin, bir TV programında; Erdoğan için sorulan soruya, yardım isteyen 

herkese elini uzatacağı yanıtını vererek, iki ülke arasında uçak düşürülmesi ile başlayan 

krizi sonlandıracağı mesajını verdi… 

ABD, işine gelmeyen bu gelişmelere çomak sokma görevini Suudi Arabistan Kralı Selman 

Bin Abdülaziz’e verdi… 

Kral, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 13. İslam Zirvesi Konferansı için kalkıp İstanbul’a 

geldi… 

Beklendiği gibi Selman, sonuç bildirisine damgasını vurdu… 

Bildiriyi sanki İsrail için kaleme aldılar: İran’ı hedef tahtasına oturttular. 

İran’ın bölge ülkelerinin içişlerine müdahalesinden duyulan üzüntüye dikkat 

çekildi…1  

Destek verdiği Lübnan Hizbullah’ı, isim verilmeden terörist olarak nitelendirilip 

kınandı… 

Buna rağmen: 

Erdoğan ile Ruhani, Cumhurbaşkanlığı sarayındaki görüşme sonunda: “Suriye ve 

İrak’ın toprak bütünlükleri ve siyasi birliklerinin mutlaka korunması konusunda 

görüş birliği içinde bulunduklarını” memnuniyetle ifade ettiler… 

Erdoğan: Dışarıdan yapılan dayatmalara karşı bölge içinden çözümlerin 

geliştirilmesini savundu. 

7 mutabakat metni de imzaladılar. 

ABD’NİN “İSLAM ORDUSU” 

Suudi Arabistan öncülüğündeki İslam Ordusu‘nun görev yeri: ABD ve AB’nin çıkarlarına 

zarar veren bölge ülkeleri olarak belirlendiği tartışmasızdır… 

                                                           
1 http://odatv.com/irandan-istanbuldaki-o-bulusmaya-cok-sert-elestiri-1504161200.html 

http://odatv.com/irandan-istanbuldaki-o-bulusmaya-cok-sert-elestiri-1504161200.html
http://odatv.com/irandan-istanbuldaki-o-bulusmaya-cok-sert-elestiri-1504161200.html
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Acı olan, Birinci Dünya Savaşı’nda Türkleri arkadan vuran Arapların öncülüğündeki 

emperyalizmin bu vurucu gücüne, bizim de katılmış olmamızdır… 

Hâlbuki Türk Ordusu, emperyalizmi ilk defa yenen ordu olarak tarihe adını 

yazdırmıştı… 

İslam Ordu’sunun komuta kademesinde kimlerin oturduğu, bizimkilerin Suudi Kralı 

karşısında “esas duruş” göstermelerinden bellidir. 

Kral Abdülaziz, Ortadoğu’da ABD çıkarlarını korumakla görevlidir ve 

Obama’yı temsil etmektedir… 

Tam da komşularımız ile ilişkileri düzeltme adımları atmışken, Suudiler sonuç bildirisi 

ile hamlemizi sabote ettiler… 

En ufak bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde; ayan beyan bellidir ki: İslam Ordusu, 

Suudilerin komutasında, İsrail’in hizmetinde ve ABD’nin emrindedir… 

Bu sıralar, Türkiye’nin Suudilerin desteklediği muhalif gruplara Stringer füzeleri 

verdiği de söylenmektedir. 

Bu iddia doğru çıkarsa eğer ve füzeler ABD ile Rusya gibi devletlere karşı kullanılırsa, 

bölge ülkeleri ile ilişkilerimizi kolay kolay düzeltemeyiz… 

ABD’nin, Türkiye’yi böyle bir sonuca götürebilmek için Kral Selman’a o sonuç 

bildirgesini yazdırdığına kalıbımı basarım… 

İslam İşbirliği Teşkilatı sonuç bildirgesi, tıpkı düşürülen Rus uçağı gibidir! 

MUHALEFET SERTLEŞİYOR! 

Kemal Kılıçdaroğlu, Ahmet Hakan’ın programında; iktidar mensupları için “Hırsızların 

altına yattılar mı yatmadılar mı” sözlerini bilerek kullandığını söyledikten sonra, ses 

çıkartmıyorlar diye sivil toplum kuruluşlarından (STK) şikâyet etti… 

“Diliniz mi sürçtü” sorusuna, “Hayır, ben üniversitede konuşmuyorum, halka 

konuşuyorum, halkın anladığı dildir” diyerek, “altına yattılar” sözlerini sahiplendi!.. 

Dersimli, şimdi ana muhalefet görevini STK’ların yapmasını bekliyor. 

Onlar muhalefet yapacak, kendisi iktidar olacak! 

Beklentisi budur… 

Geçmişte de “etkin muhalefet yapamıyor” eleştirilerine; “harakiri mi yapalım” diye 

yanıt veriyordu! 

Ülkenin “darbe” koşulları içinden geçtiğini sanan Kılıçdaroğlu, STK’ları işin içine sokana 

ve karşı devrim yapıldığını anlayana kadar, AKP işi bitirir zaten… 
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“Balyoz” ve “Ergenekon” davalarını görmezden gelen; hatta gizlice destek olan, 

“Türkiye’de şeriat tehlikesi yoktur” ve “Yargıda Cemaat yapılanması olduğunu 

söyleyemem” diyerek, eğitim ve öğretim birliğinin bozan 4+4+4 yasasına karşı 

gelmeyen Kılıçdaroğlu’nun, ülkenin bu noktaya gelmesindeki günahı, en az iktidar 

kadardır… 

Artık kabul edelim: Küresel güçler, iki kaset operasyonu ile muhalefet partilerine ele 

geçirip kontrol altına aldılar. 

CIA‘nın kucağında oturan Cemaat’in marifetiyle, Emniyet ve Yargıyı ele geçirdiler… 

Yeni muhalefet partilerinin oluşmasını da işgal altında olan partiler engellediler… 

İktidarın sahipleri, sahte deliller üreterek iki uyduruk dava ile üzerimize ölü toprağı 

serptiler… 

Silahlı Kuvvetler’in yüksek rütbeli subayları ile yurtsever aydınları tutukladılar… 

Süleymaniye’de başına çuval geçirilen Türk Ordu’su, bu kumpas ile iyice etkisiz hale 

getirildi… 

Meclis’teki sözde muhalefet partileri, bütün bu olanları “yargı kararını beklemeli” 

diyerek seyrettiler!.. 

CHP’deki eksen kayması ve ihanet düzeyindeki aymazlıklara karşı, yapıcı eleştirileri 

“partiye zarar veriyor” veya “şimdi zamanı mı?” gibi, ilk bakışta haklı gözüken 

savunmalarla karşılayıp, sıradanlaştırdılar!.. 

Yabancı unsurları, muhalefet partilerinin yönetim kademelerine kadar taşıdılar; 

yılların deneyimli kadrolarını tasfiye ettiler! 

Kim ne derse desin, bu dönemde AKP’nin tabanını aldatmasından daha ağırı, muhalefet 

partilerinde yaşandı… 

Şimdi bu işbirlikçiler; “çıtayı yükseltmekten” ve “sertleşmekten” söz ediyorlar. 

Anlaşılıyor ki, karşı devrim hukukunu tam olarak yerleştiremedi, biraz daha zamana 

ihtiyaçları var… 

Hal böyle olunca, ayarlanmış muhalefete yeniden görev düşüyor, iş bölümünde halkı 

oyalamak onların ödevi idi… 

Demek ki Yeni CHP ile Yeni MHP, yeni vitrinleri ile ve “sertleşme” numaraları ile bir 

süre daha halkı aldatmaya devam edecekler! 

Türk halkı, dört defa yuttuğu bu dolmayı, bir kez daha yutar mı, yaşayıp göreceğiz!..
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BİR DÖNEM SONA ERİYOR! 

Devlet Bahçeli, MHP’nin genel başkanı olmadığını bir kez daha kanıtladı… 

İradesiyle seçildiği delegenin bugünkü özgür iradesine zerre kadar değer vermiyor! 

Bu durum kendi değerini de gösteriyor tabii… 

Hazret, MHP’lilere dayatılmış ve atanmış bir müdür gibi konuşuyor. 

Dersimli Kemal’in CHP’lilere dayatıldığı gibi. 

Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin olağanüstü kongre kararına “Kimse olağanüstü 

kongre beklemesin” diyerek direniyor… 

Bahçeli, “Kolay kolay partiyi teslim etmeyiz” diyor… 

Devlet Bey, MHP’yi MHP’lilere teslim etmeyi sakıncalı gören bir anlayışın temsilcisidir!.. 

Belli ki, devleti yıllardır stepnesi olduğu AKP’nin sürekli yönetmesini istiyor… 

Dolayısıyla ülkenin iç savaşın eşiğine gelmesinde ve 14 yıldır yaşadığımız rezaletlerin 

tümünde suç ortağı olduğu tartışmasızdır! 

Yolsuzluklar, hırsızlıklar, iç ve dış güvenlik sorunları, çocuk istismarları ve Ege 

denizindeki boğulmalara kadar, bütün olumsuzluklarda payı vardır… 

İddialı bir söz gibi görülebilir belki: MHP cephesinde esen rüzgâr, kurtuluşumuzu 

müjdeliyor… 

Bu değişim isteği, CHP’nin halka kapalı demirden kapılarını da açacak gibi! 

Genel Başkan adaylarından Koray Aydın; Nazım Hikmet Kültür Merkezi’ndeki 

konuşmasında, parti içi demokrasiden söz etti… 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/04/bir-donem-sona-eriyor/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/04/mhp_22.jpg
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Genel başkanlığa seçildiğinde, yargıç denetiminde ön seçim yaptıracağını vadetti… 

Lider sultasından şikâyet etti… 

Aydın, MHP yönetimini, temkinli bir dille fakat en kritik yerlerinden eleştirdi…1  

Bu tür söylemler, MHP’nin “ilk”leridir ve Türkiye siyaseti için son derece önemlidir… 

Yaşadığımız sıcak gelişmeler, Devlet Bahçeli kadar olmasa bile, ülkenin bu duruma 

gelmesinde ağır sorumluluğu bulunan Dersimli Kemal’in de suyunu ısıtıyor… 

Kılıçdaroğlu’nun hain bir projenin ürünü olarak Atatürk’ün partisinin başına getirildiği, 

nihayet bizim cephede de anlaşılmaya başlandı… 

Kılıçdaroğlu, CHP’nin başına atanmış bir müdürdür… 

O da küresel güçlerin has adamıdır Bahçeli gibi! 

Baykal kasetinin zorunlu bir sonucu olarak tarihe geçeceğine zerre kadar kuşkum 

yoktur… 

Şimdi en saygın MHP’lilerin acı ama gerçek bir tespitini paylaşma sıradır: Bugün için 

MHP’nin başında bir MİT ajanı oturuyor!.. 

Bir başka yakıcı gerçek de şudur: CIA‘nın yan kuruluşu Stratfor’un TR-705 kulak 

numaralı elemanı Sezgin Tanrıkulu, yıllardır Atatürk’ün partisini yönetiyor!.. 

Devlet Bahçeli ile Dersimli Kemal, bu oyunda sadece birer figür, bir vitrin süsüdür… 

CASUS TANRİVERDİ!.. 

Silah Fabrikası Müdürü Mustafa Tanrıverdi, MKE’ye ait MP-5 ve üretimine yeni 

başlanan MPT-78 piyade tüfeğinin, çizim ve tüm üretim planlarını 1 milyon 200 bin lira 

karşılığında, ABD’li bir firmaya satmak istenirken suçüstü yakalandı… 

İhbarı yapan ise Türk asıllı Amerikalı silah tüccarıdır. 

Şikâyet numarası ile planları bedavaya getirmiş de olabilir! 

MPT-76, NATO standartlarındaki en çok testi geçebilen ve dünyada birinci sırada yer 

alan bir Türk silahtır. 

2013 yılında AKP Siyaset Okulu’ndan mezun olan Tanrıverdi, “Ben de bir hata yaptım” 

dedi… 

İyi ki, “aldatıldım” demedi! 

Yoksa yeri, başımızın üstündeydi! 

                                                           
1 http://www.haberfedai.com/haber/33606/koray-aydin-ankarada-govde-gosterisi-yapti 

http://www.haberfedai.com/haber/33606/koray-aydin-ankarada-govde-gosterisi-yapti
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Tanrıverdi’nin, “Devlete ait gizli kalması gereken fenni keşif, buluş ve sinai 

verilerden yararlanma” ve “rüşvet alma” suçlarından yargılanacak olmasına 

bakmayın siz. 

İşlediği suçun konuşma dilimizdeki karşılığı casusluktur… 

GÜL’ÜN KORUMALARİ 

“İyi şeyler olacak” diyerek; “açılım”ı müjdeleyen, Bahçeli’nin olağanüstü çabaları ile 

Cumhurbaşkanlığına seçilen Abdullah Gül, Nusaybin’de şehit olan polislerden 

ikisinin, yakın korumaları olduğunu söyledi… 

Yakın korumalar, Gül’ün yakını değil elbette… 

Abdullah Gül, yakınlarından bir tek şehit göstermez! 

Oğulları şehit olan babaların, babaları şehit olan çocukların acısını yüreğinde duyabilir 

mi hiç? 

Gül, “açılım”ın mimarı olarak yaptığı iş ile övünebiliyor mu bugün? 

Onu söylesin… 

KİMLİK BİLGİLERİMİZ 

Kimlik bilgilerimiz internette dolaşıyor! 

Bilgileri çalan olağan şüpheli, Fetullah Gülen Cemaat’inden bir mürittir… 

Kozmik odalara giren, istihbarat arşivimizi çalan, savaş sırlarımızı yurt dışına kaçıran, 

olası bir açık işgal halinde sivil halkın direnişini örgütleyecek yurtseverlerin isimlerini 

deşifre eden “F Tipi”nin, kimlik bilgilerimizi ele geçirememiş olması düşünülebilir mi? 

Diyeceksiniz ki, 2009 yılında siyasi partilere verilen bu bilgilerin, aradan 6 yıl geçtikten 

sonra yayınlanması ne işe yarayacak? 

Halkı huzursuz etmenin ötesinde, bazı önemli sonuçları da olacak kuşkusuz. 

Bekleyip göreceğiz… 

KARŞİ DEVRİM 

Eğitim Bir-Sen‘in: “Kemalist ruhu eğitim müfredatından arındırmalıyız” talebinden 

sonra, MEB Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın orta öğretim sınıfları için hazırladığı 

Tarih dersi kitabı da karşı devrimin kesintisiz devam ettiğinin kanıtıdır… 

Tarih dersi program taslağında; “Türkiye Cumhuriyeti” ve “Türk Milleti” ifadeleri 

geçmiyor… 

“Kurtuluş Savaşı”na yer verilmiyor… 

“Atatürk Devrimleri”nden tek kelime söz edilmiyor… 
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Bu gerçeklerin üzerini örtmek için, belden aşağı bir tartışmadır gidiyor: 

Ne yazık ki, bu seviyesiz ödev Y-CHP’lilere verilmiştir, onlar da verilen rolü bir güzel 

oynuyorlar… 

Atatürk’ün partisini yönetenler, haftalardır kim kimin “önüne yatmış” polemiğinin 

dışına bir türlü çıkamıyor!.. 

Dersimlinin savunması kabahatinden çok kötüdür! 

Küfürü bir marifet sayan; aciz, fanatik birkaç ruh hastası geri zekâlıyı tatmin etmekten 

başka, hiçbir işe yaramayan, “birilerinin önüne yatma” sözleri, Dersimli Kemal’in 

kendisine değil de eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’e aitmiş… 

Kemal efendi, bir bakıma AKP’lilerin kaldırım seviyesindeki sözlerini kullanmayı 

kendine hak sayıyor. 

Ne farkın var onlardan o zaman, be çiğ adam! 

Yüzde yüz haklı konumdan, savunma pozisyonuna düşmek hangi aklın karıdır?
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ÖNCE MHP KURTARILACAK!.. 

“İKİNCİ KURTULUŞ”UMUZ MHP‘NİN KURTARİLMASİ İLE BAŞLAYACAKTİR!.. 

 TSK’nın 24 Temmuz itibariyle PKK’ya karşı başlattığı operasyonlarda, başarılı sonuçlar 

elde etmesi, emperyalistleri bayağı telaşlandırdı. 

Özellikle de R.T. Erdoğan’ın ani bir dönüşle “açılım”dan vazgeçip, “terörle mücadele”ye 

yönelmesi Batı cephesindeki paniği artırdı. 

Küresel güçler, güvenlik güçlerinin başarısını gölgelemek ve ordu ile hükümet arasında 

güven bunalımı yaratmak için, masa başında üretilmiş yalanları piyasaya sürdüler… 

Bu aralar Batının kalemşörleri, Türkiye yönetiminde askerlerin ağırlık 

kazandığı tezini işliyorlar… 

TSK’nın “darbe” yapacağı söylentisi ile sürdürülen kampanyayı, ABD’nin hatırı sayılır 

Türkiye uzmanları yürütüyor: 

Eski Pentagon yetkilisi Michael Rubin, American Enterprices İnstitute’de yayımlanan 

makalesinde; Türkiye’de darbe olması durumunda, ABD’nin darbe yönetimiyle 

çalışmaya devam edeceğini yazdı… 

Eski Başkanlardan Ronald Reagan’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Norman A. Bailey ise, 

Ankara Garı’ndaki patlamadan hemen sonra yaptığı açıklamada; Bence en mantıklı 

senaryo Türkiye’de askeri darbedir. Darbeyi Kemalistler ve Aleviler de destekler dedi… 

Son elli yılda “darbeler” konusunda kazandığımız deneyimden sonra, Kemalistler ile 

Alevilerin darbeleri destekleyebileceğini düşünmek çok uçuk bir fikir. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/04/once_mhp_kurtarilacak/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/04/mhp-muhaliflerjpg.jpg
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Ne var ki, bu tez Bailey’in kişisel fikri değil! 

Erdoğan’ın 14 yıldır geliştirdiği nefret dili ve kendine muhalif olan kesimi ötekileştirme 

çabaları, işi bu noktaya kadar getirdi denebilir. 

“Dindar ve kindar” bir nesil yaratma projesi karşısında konumlanan yığınlar, siyasi 

yollarla AKP’den kurtulma olanağının varlığı inancını bu kadar kolay yitirebilir mi? 

Gerçekten de Kemalist ve/veya Alevi kesim içerisinde darbeye umut bağlayanlar var mı? 

Sanmam ama yine de bu sorunun yanıtını, aracısız olarak kendilerinin vermesi gerekir! 

*** 

Bu aşamada, “darbe” gibi emperyalizmin ekmeğine yağ sürecek durumları akla bile 

getirmemek gerekir. 

AKP iktidarından ve emperyalizmin sömürü ağından çok daha kolay kurtuluş yolumuz 

bulunmaktadır: 

İç ve dış desteği iyice azalan bu iktidarı, normal yoldan değiştirmek, eskiye göre çok 

daha kolay hale gelmiştir: 

Bu konudaki en geçerli ve somut kanıt, 7 Haziran seçimleridir… 

Halkın iktidardan düşürdüğü Batı işbirlikçilerini, halkın bu açık iradeye rağmen, ele 

geçirilmiş MHP, beklenmedik bir hamle ile yeniden iktidara taşıdı. 

İşe buradan başlamak gerekir. 

Bundan böyle, AKP’nin iktidardan düşürülmesinden çok, MHP yönetiminin derhal ve çok 

acil olarak değiştirilmesi konuşulmalıdır… 

MHP yönetiminin, yeniden geleneksel çizgisine bağlı olanların eline yeniden geçmesini 

sağlamak, gündemin birinci sırasındaki maddesidir. 

Bu konuda “milli” unsurların seferberlik ilan etmesi, MHP’ye en karşı olanlardan en 

yakın duranlara kadar, herkesin destek vermesi ulusal bir ödev olarak karşımıza 

çıkmaktadır… 

Bu görev, Çanakkale Savaşı kadar önemlidir! 

Başka bir söyleyişle, ikinci kurtuluş savaşımızın ilk cephesi, MHP’yi düşmana hizmet 

eden bir araç olmaktan çıkartmak olmalıdır… 

Çünkü, ne kadar seçim yapılırsa yapılsın, Dersimli Kemal yönetimindeki Y-CHP’nin, 

oylarını artırması imkânsız gibi görülmektedir. 

Artırsa bile, AKP’nin tabanından bir tek oy alabilmesi olası görülmemektedir. 
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Bu hesapta, Y-CHP’nin oturduğu yüzde 25′lik banttaki durumunu koruması, “başarı” 

kabul edilebilir. 

AKP’yi destekleyen yüzde 50 oranındaki “sağ” görüşlü seçmen kitlesinin önemli bir 

kesimi, daha önce MHP’nin tabanıydı… 

MHP’nin güven veren bir ekiple, bu seçmeni yeniden kazanması pek de zor 

olmayacaktır. 

MHP’nin AKP’den geri alabileceği bir oy, CHP’nin yeni kazanacağı iki oydan çok daha 

değerledir. 

Bu nedenle, daha kolay ve olası görülen birinci yol tercih edilmelidir… 

Yüzde 10′luk seçim barajı nedeniyle, seçmenin “diğer” partilere yönelmediği, son iki 

seçimde açık ve net olarak görülmüştür. 

Örneğin; 7 Haziran seçimlerinde, 190 bin civarında oy alan Vatan Partisi’nin 1 Kasım 

seçimlerinde 30 bin oy kaybına uğramasının açıklaması, başka hiçbir şekilde yapılamaz. 

En nitelikli seçmen tabanına sahip olan Vatan Partisi’nin bile, 30 bin seçmeni, oyunu 

CHP’ye vermek zorunda bırakılmıştır. 

İktidar ve muhalefet partilerinin barajı düşürmeyecekleri gün gibi ortada olduğuna göre, 

bütün hesapların bu yalın gerçekliğe göre yapılması gerekmektedir… 

Sonuç olarak; AKP’nin tabanını parçalayacak olan tek örgütlü yapı olan MHP’nin, Devlet 

Bahçeli gibi bir işbirlikçinin elinden alınması ve bağımsızlığa önem veren, milli değerlere 

bağlı, gerçek MHP’lilerin eline teslim edilmesi ulusal bir görev olarak karşımızda 

durmaktadır. 

Bu noktada MHP’yi işgalcilerin elinden kurtarmak, Türkiye’yi ikinci kez kurtarmanın 

birinci adımı olacaktır… 

*** 

PKK CEPHESİNDE GÜNAH KEÇİSİ ARANİYOR!.. 

Genelkurmay Başkanlığı, Y-CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm’ün “kirli savaş” 

olarak nitelendirdiği, 265 gün devam eden terör operasyonlarının bilançosunu açıkladı: 

22 Temmuz 2015′ten bu yana sürdürülen operasyonlarda, çoğunluğu 

PKK’lı, 4 bin 432 terörist öldürüldü. 

Bu süre içerisinde; güvenlik güçleri 377 şehit verirken, 300‘e yakın sivil de yaşamını 

kaybetti… 

Genelkurmay’ın bu açıklamasını “abartılı” bulan PKK sevicilere kötü bir haberim var: 
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Kandil’deki liderlerinden Murat Karayılan, örgütün yayın organı ANF’de yayınlanan 

mesajında yenilgiyi kabul etti. 

PKK içerisindeki telsiz konuşmaları ise gerçeği su üzerine çıkarttı. 

Dinleyelim bakalım kendi aralarında neler konuşuyorlar: 

“Kandil’de ve ‘öz yönetim’ ilan edilen yerlerde 24 Temmuz’dan bu yana yaşanan 

çatışmalarda; (ölüm, yakalanma ve örgütten kaçma şeklinde) 5 binin 

üzerinde kayıp verdik… 

Uzun yıllar içerisinde elde ettiğimiz güç, birkaç ayda heba edildi… 

Ergenekon’la TSK bitti diye düşündük, TSK hesabını yanlış yaptık, TSK’nın gücünü hafife 

aldık… 

Sadece insan kaybı değil, büyük miktarda silah ve mühimmat kaybımız oldu. Yüz 

milyonlarca dolarlık silah ve mühimmat kaybettik… 

Kandil mahvoldu… 

Artık orada barınmak zor, İrak topraklarını terk etme noktasına geldik. 

Kandil ve Türkiye’deki silah depolarımız imha oldu, yılların birikimi yok oldu. 

Bölgede özellikle 2009 yılı sonrasında adım adım sağlanan halk desteği, hendek 

politikası nedeniyle bitti… 

Halk desteğini çekince şiddete başvurduk. 

Kaybettiğimiz halkı, geri kazanmamız artık çok zor. 

Psikolojik üstünlüğü kaybettik. 

Yenilgi sorgulamayı da beraberinde getirdi… 

Kadroların önderliğe inancı kalmadı…” 

Konuşmaları yoruma hacet kalmadı, her şey son derece açık ve anlaşılır haldedir… 

*** 

REZA ORTAKLARİNİ SATABİLİR Mİ? 

İran’da idam cezasına çarptırılan Babek Zencai, mahkemede konuştu: 

“Kullandığım kara paranın bir bölümünü, aklanma komisyonu olarak veriyordum. 

Dubai ve Türkiye yüzde 5‘er alıyor, bana yüzde 2 kalıyordu. 

Böylece Türkiye’deki yetkililere Reza Zarrap üzerinden 8,5 milyar dolar ödedim. 

İsimleri Reza biliyor. 
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Ben sadece dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’a yüzde 0,7 oranında komisyon 

verdiğimi söyleyebilirim…” 

Bu suçlamaları Reza teyit ederse, bizimkiler nasıl bir savunma yapabilirler çok merak 

ediyorum. 

“Bu işler oldu ama, bundan dolayı Hazine zararımız oluşmadı” demek yeterli olabilir mi? 

Zencai’nin aklama komisyonu olarak “verdik” dediği paraların tümü, kara para aklaması 

için rüşvet olarak verilmiş… 

“Rüşvet” suçunda Hazine’nin ne zararı olabilir ki?! 

Ona bakılırsa, hırsız evimizi çaldığında da Hazine’nin bir zararı doğmuyor!.. 

Ceza kanunumuzdan bu suçları çıkartalım da olsun bitsin… 

Ülkemizde suçu ve suçluyu savunan bir kesim oluştu, üstelik hepsi de seçmen. 

Yüzde 50′nin içerisindeler… 
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“ÜÇÜNCÜ YOL”UN UMUTSUZ YOLCULARI!.. 

 

Şeyh Sait ve Seyit Rıza‘nın çocuklarından selam getirdiğini söyleyerek, Diyarbakır 

Bağlar İlçesindeki Nevruz Parkı’nda konuşmasına başlayan HDP Eş Genel Başkanı 

Selahattin Demirtaş; Kandil’deki PKK yöneticisi Murat Karayılan’ın çağrısını tekrarladı: 

“Dolmabahçe mutabakatında dile getirdiğiniz çözüm yoluna bağlıyız. HDP olarak bizler, 

bütün arkadaşlarımızla birlikte yeniden çözüm masasına dönülmesi için inisiyatif 

almaya hazırız” dedi… 

Selahattin’in talebi, biraz da tek taraflı “ateşkes” ilanına benziyor… 

PKK‘dan gelen bu talebi Y-CHP dışında kimse duymadı ve ciddiye almıyor. 

Y-CHP Sözcüsü Selin Sayek Böke: 

”… gelin bu sorunu Meclis’te bütün siyasi partileri bir masanın etrafında oturtarak 

meşru zeminde çözelim. Gelin toplumsal mutabakat komisyonunu yarın kuralım” 

diyor… 

Böke, PKK’yı meşrulaştırmak için adeta yırtınıyor… 

Açıkça PKK’yı sahiplenemiyor tabi. 

Kıvırmaktaki becerisine şapka çıkarmak gerekir. 

Hatun, Mecliste bütün partileri bir araya getirmek istiyor. 

PKK‘nın Meclis’teki uzantısı HDP’yi ayırmıyor, zaten çağrı onun için yapıyor. 

Y-CHP, dokunulmazlıkların kaldırılması gündeme geldiğinde de ipe un sermişti. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/03/ucuncu-yolun-umutsuz-yolculari/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/03/selin_sayek_boke_2.jpg
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Bir taraftan AKP’yi terör örgütüne yardım ve yataklık yapmakla suçluyordu, diğer 

taraftan bütün dokunulmazlıklar kalksın diyerek; işi yokuşa sürüp, terör örgütünün 

Mecliste’ki uzantısı HDP’ye kol kanat geriyordu… 

PKK‘yı meşrulaştırmak ve Türkiye Cumhuriyeti’ne muhatap yapmanın en sinsi yolu 

budur her halde. 

Böke’nin gündemde tutmaya çalıştığı “Toplumsal Mutabakat Komisyonu” ise, PKK 

lideri Abdullah Öcalan’ın eski önerisidir… 

Atatürk’ün kurduğu parti, ne yazık ki onu da sahiplenmiştir… 

Y-CHP sözcüsü Sakarya’daki konuşmasında; özellikle “güvenlikçi politikalar”la terör 

sorunun çözülemeyeceğine vurgu yapıyor. 

AKP‘nin iktidara geldiği 2002′yılından önce, terörün silahlı mücadele ile bitirilmiş 

olmasını, sanki önerdiği “Toplumsal Mutabakat Komisyonu”nun marifeti imiş gibi 

gösteriyor! 

Yeni CHP’nin önerdiği “Üçüncü Yol” teorisi; PKK’nın her köşeye sıkıştığında başvurduğu 

“tek taraflı ateşkes” yalanının işlemediği hallerde kullanılacağı can simididir! 

Açıkça görülüyor ki, terör örgütünün gençlik yapılanması YPG için “kendi halkını 

koruyan bir örgüttür” diyen Dersimli Kemal, PKK’nın kazdığı hendeklerde 

mevzilenmiştir… 

Emperyalizmi ve onun kara gücü PKK’ya, taze kan sağlamakla görevli bir elemandır! 

Nitekim, CHP’nin son Genel Başkanı Deniz Baykal’ı bile çileden çıkartmıştır. 

Baykal, 80′inden sonra gerçek CHP‘yi aramak üzere yola çıkmak zorunda bırakılmıştır. 

Burdur’da partililerle bir araya gelen eski genel başkan, “Türkiye’nin CHP’ye ihtiyacı var. 

Ama hangi CHP’ye?” diye sorduktan sonra, “O bildiğimiz, bu memleketi kurtarmış, 

Atatürk’e ve onun düşüncelerine inanan, gerçek CHP’ye” diyerek, yanıtı yine kendisi 

vermiştir… 

Baykal’ın oldukça geç söylenmiş bu sözleri, Yeni CHP’nin ne olmadığını anlamak için 

yeterlidir… 

*** 

PROFESÖR ARİ, KENDİNİ TARİF ETMİŞTİR! 

Sebahattin Zaim Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bülent Arı, okumamış 

olanların ferasetine güvendiğini söyleyerek, aslında kendini tarif etti!.. 

Arı, acaba okumadan mı profesör olmuştur? 
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Okuyarak bu kadar “anlayışsız” veya “sezgiden yoksun” nasıl olunur, anlamak 

mümkün değil! 

Hazret, “feraset” sözcüğünü “zekâ” anlamında kullandıysa, zaten bir çuval inciri berbat 

etmiştir… 

Hoca; Emine hanımı öveyim derken, Davutoğlu’nu yerin dibine soktu! 

Katıldığı bir TV programında, okuma oranının artmasından duyduğu endişeyi dile 

getiren Profesör, “Erdoğan giderse tam bir felaketle karşı karşıya kalırız” diyen bir bilim 

adamıdır… 

Türkiye’nin en tehlikeli kesiminin okumuş kesim olduğunu belirten Bülent Efendi, 

“Ben daha çok cahil ve okumamış tahsilsiz kesimin ferasetine güveniyorum bu ülkede: 

Yani ülkeyi ayakta tutacak olanlar; okumamış, hatta ilkokul bile okumamış, üniversite 

okumamış cahil halktır” demişti… 

Bu beyanı sonunda, YÖK başkanlığına veya Milli Eğitim Bakanlığına getirilmesi 

beklenirken, “Görüntüler montajdır” diyerek, üniversitedeki görevinden istifa etmesi 

sürpriz oldu tabi… 

Yeni ve Yakın Çağ Tarihi doktoru olan Arı’nın, montajı ispatlamadan istifa etmesi, 

inandırıcı olmadığı gibi, bir bilim insanına hiç yakışmadı! 

*** 

BUNDAN SONRASINA RIZA(MIZ) YOKTUR! 

İngiliz gazetesi İndependent, Reza Zerrab’ın ABD’de tutuklanmasının 

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı zor durumda bırakabileceğini yazdı: 

Gazete, “Erdoğan’ın uykularını kaçıracak bir tutuklama oldu” şeklinde yorum yaptı. 

FBI Bölge Direktörü Diego Rodriguez, “Reza Zarrab’ın tutuklanması, Türkiye’deki 

ortaklarına ciddi bir mesajdır” dedi. 

Hükümet sözcüsü Ömer Çelik, yapılan yorumları: 

“Cumhurbaşkanı ve bazı arkadaşlarına karşıtlık üretmek üzere yapılan hastalıklı 

faaliyetler” olarak değerlendirdi. 

Ankara’da, Reza’nın ortağı, Babek Zencai’nin İran’da idam cezasına çarptırıldıktan sonra 

korktuğu ve bu yüzden ABD’den korunma istediği konuşuluyor. 

Doğruluk payı yüksek olan bir değerlendirme. 

ABD yönetiminin Zerrab’ı, Türkiye’ye karşı kullanacağı kesindir. 

Bu yüzden, Zerrab’ın önünde yatanların paniklemesi doğal kabul edilmelidir. 
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Onun bu zor günlerinde; yanında duranlar, altında ve üstünde yatanlar kim bilir 

nerelerdedir? 

AKP, Zerrab’ın tutuklamasının ardından, bir gece yarısı operasyonu ile “gizlilik yasası” 

çıkarttı: 

TBMM‘nde “Kişisel Verilerin Korunması Yasa Tasarısı”na, Meclis Adalet Komisyonu’nda 

hiç gündeme gelmeyen bir madde eklendi. 

Bundan böyle, Türkiye’nin menfaatlerinin ciddi şekilde zarar göreceği 

durumlarda, kişiler hakkında yabancı ülkelerin istediği veriler paylaşılmayacakmış! 

Kişilerle ilgili verilerin, Türkiye’nin menfaatine aykırı olup olmadığına, hangi ölçüye 

göre, kim karar verecek? 

O da belli değildir! 

*** 

ALİŞKANLİK YAPMAZSA!?.. 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sema Ramazanoğlu Hanımefendi, Ensar Vakfı’nın 

Karaman Şubesi’nde, 2 yıl süren çocuklara tecavüz olaylarını, “Bir kereden bir şey 

olmaz” diyerek tek eylem kabul etti! 

Sosyal medyada “Alışkanlık yapmazsa tabi” diyerek, Bakanı “ti”ye alanlar milyonu aştı… 

Karaman’dan sonra, bir skandal da Artvin’de patlak verdi! 

Yusufeli Anadolu İmam Hatip Lisesi Kuran öğretmeni Rüstem Efendiyi, 14 yıl önce 

tecavüz ettiği öğrencilerinden biri deşifre etti: 

Tecavüzlerin en az 14 yıl devam etmesi üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı ne 

diyeceğini şaşırdı tabi… 

Yusufeli olayını, Karaman olayı üzerine koyarak, ikisini bir tek eylem olarak savunmaya 

kalkışsa, bu hesaba, öğretmen Rüstem’in avukatı eski AKP Artvin İl Başkanı “yok artık” 

diyerek itiraz edebilirdi!? 

MHP‘nin çocuk istismarını önlemek amacıyla Meclis’te komisyon kurulması isteğine ise 

en çok karşı çıkan, o gün genel kurulu yöneten AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet 

Aydın’dı. 

Aydın’ın, vaktiyle Ensar Vakfı’nın Adıyaman Şubesi’nde konuşmacı olarak katıldığı 

ortaya çıktı. 

Tecavüzcü öğretmenleri protesto eden KTÜ öğrencilerini, polisin yere yatırıp dövmesi, 

işin tuzu biberi olarak kayıtlara girdi… 
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Polisten “Ensar dayağı” yiyen kızlar, vize sınavlarında başarı gösterebilirler mi bilinmez 

ama “tecavüz” sözcüğünü bir daha ağızlarına almayacaklarından eminim!.. 

Sema Hanım ise, elbette ki tecavüzcüleri savunmuyordu. 

AKP’ye yakın bir vakfı korumak isterken çam devirdi; gündem yarattı, sosyal medyada 

alay konusu oldu… 

İş kazasıdır ve onun sorunudur… 

Siyaseti karşıtlık üzerinden yapanların bu tür gafları görmezden gelinemez elbette… 

Ne ekerseniz, onu biçeceksiniz bayanlar beyler! 

Ne demiş eskilerimiz: 

“En büyük hatayı yapın ama en küçük hatayı savunmayın!” 
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DÜŞMAN SAFINDA GÖREV ALANLAR! 

Terörün sorumlularını işaret edip, onları sabah akşam eleştirerek sorunumuzu 

çözemeyiz. 

Hükümetin bütün başarısızlığına rağmen; halkın hala yapabilecekleri var: Terör 

eylemlerinden sonra dik durmak, çok korkmuş olmamıza rağmen bunu belli etmeden 

yaşamak, her zeminde terörü ve teröristleri lanetlemek, terör örgütlerinin arkasındaki 

emperyalist güçleri teşhir etmek ilk akla gelenlerdir. 

Devlet de görevini eksiksiz olarak yerine getirirse, başarılı olacağımız kesindir. 

AKP hükümeti, bu başarının sonuçlarını ilk seçimlerde oya çevirecek diye, yurttaşlık 

ödevlerimizi yerine getirmekten kaçınamayız. 

Korku, panik ve kargaşa yaratacak sözler etmek; terör örgütünün ekmeğine yağ 

sürmektir. 

Henüz Kızılay’da patlayan canlı bombanın şokunu atlatamadan, İstiklal Caddesi’ndeki ile 

sarsıldık. 

Belli ki emperyalist devletler, güvenlik güçlerinin Güneydoğu’da PKK’ya karşı elde ettiği 

başarılardan paniğe kapıldılar: Hain projelerinin sekteye uğrayacağı endişesi ile 

düğmeye bastılar, patlayan canlı bombaların hepsi ABD yapımıdır… 

*** 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/03/dusman-safinda-gorev-alanlar/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/03/HBDH_B.jpg
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“Açılım”a derhal dönülmesini isteyen CIA‘nın Türkiye uzmanı Hanry Barkley‘in, 5 ay 

önceki sözleri gerçekleşti: Barkley, 1 Kasım seçim sonuçlarının 7 Haziran gibi olmaması 

halinde, “İstiklal Caddesi’nde de bomba patlarsa Türkiye ne yapacak? Türkiye’nin 

turizme ihtiyacı var ”1  diyerek, Türkiye’yi tehdit etmişti… 

ABD için dış politika üreten CFR‘nin kıdemli üyesi emekli Büyükelçisi James Jeffrey, 

“Türk hükümeti PKK’yı tamamen mağlup edemez. PKK da Türk hükümetinin herhangi 

bir siyasetini değiştirmesi yönünde zorlayamaz”2  diyerek, Türkiye Cumhuriyeti ile PKK 

terör örgütünü denk gösterme çabası içindedir… 

Morton Abramowitz ile Eric Edelman, “Açılım” masasına dönmemiz için adeta 

yırtınıyor: 11 Mart günü Washington Post’a yazdıkları makalede; “Erdoğan ya reform 

yapmalı ya da istifa etmeli” diyecek kadar ileri gittiler.3   

Bu kişiler sıradan gazeteci-yazar değiller. 

İkisi de ABD’nin eski Ankara Büyükelçisi olarak görev yapmıştır. 

Dolayısıyla istekleri, kişisel değerlendirme olarak kabul edilemez. 

Bu densizliği, ABD’nin iç işlerimize doğrudan müdahale ettiğinin en açık kanıtı olarak bir 

tarafa not edelim… 

*** 

19 Mart günü, İstiklal Caddesi’nde patlayan canlı bomba Mehmet 

Öztürk’ün, IŞİD bağlantılı olduğu ortaya çıktı. 

Almanya, bu eylemin yapılacağını biliyordu: Alman Konsolosluğu ile lisesini bir 

günlüğüne kapattılar. 

Nitekim, 24 saat geçmeden Beyoğlu Kaymakamlığı önünde patlama gerçekleşti. 

13 Mart günü, Kızılay’daki canlı bomba eylemini gerçekleştiren Seher Çağla Demir’in 

ise PKK üyesi olduğu kesinleşti. 

Kızılay saldırısının, 17 Şubat günü Merasim Sokak’ta askeri servis araçlarına yapılan 

saldırı ile benzerlikleri de oldukça fazla… 

ABD Büyükelçiliği de Kızılay’daki patlamadan birkaç gün önce, Bahçelievler civarında 

dolaşmayın diye yurttaşlarını uyarmıştı! 

Güya sosyal medyadan öğrenip, Türk makamlarına teyit ettirdikleri bu istihbarata göre, 

Ankara’da canlı bombalar patlayacaktı. 

                                                           
1 http://odatv.com/ya-istiklal-caddesinde-bomba-patlarsa-1903161200.html 

2 http://www.aydinlikgazete.com/pkk-eylemlerini-artiracak-roportaj,113.html 

3 http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/abdli-iki-eski-elciden-erdogana-sert-elestiri-1132075/ 

http://odatv.com/ya-istiklal-caddesinde-bomba-patlarsa-1903161200.html
http://www.aydinlikgazete.com/pkk-eylemlerini-artiracak-roportaj,113.html
http://www.sozcu.com.tr/2016/gundem/abdli-iki-eski-elciden-erdogana-sert-elestiri-1132075/
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Hayati önemdeki bu bilgi, bir de Bilal’in TÜRGEV’ine gitti. 

CHP Milletvekili Murat Demir’in verdiği soru önergesinden anlaşıldığına göre, TÜRGEV 

de patlamadan birkaç saat önce, öğrencilerini Kızılay’a gitmemeleri konusunda 

uyarmıştı!.. 

Sahipsiz kalan Türk halkını ise hala uyaran yok! 

*** 

Güvenlik güçlerinin operasyonları ile iyice köşeye sıkışan ABD’nin karagücü PKK 

ile 10 örgüt, “Halkların Birleşik Devrim Hareketi” adı altında birleşerek, emperyalist 

devletler safında yerlerini aldılar. 4  

“Sol” ve “Devrimci” unvanını kullanan pek çok örgütün, gerçekte sol ve devrimcilikle bir 

ilgilerinin olmadığı, bu vesile ile bir kez daha anlaşıldı. 

Adında hangi yanıltıcı ifade bulunursa bulunsun, terör örgütü PKK ile işbirliğine giden 

tüm örgütlerin, taşeron oldukları ve arkalarında ABD’nin olduğu da bütün çıplaklığı ile 

ortaya çıktı. 

Ortadoğu’daki başlıca terör örgütlerinin hamisi ve kullanıcısı ABD’dir. Nokta. 

Çıkarları gerektirdiği zaman; terör örgütü olan PYD’yi, “model ortak” ve “müttefik” 

olarak gördükleri Türkiye Cumhuriyeti’ne tercih edebiliyorlar! 

IŞİD‘i emperyalist devletlerin kurduğu, ABD Savunma İstihbarat Başkanı 

Emekli Korgeneral Michael Flynn‘nin beyanları ile sabit hale 

geldi. Flynn, sonunda İŞİD’ı Batı istihbarat örgütleri ile İsrail’in yarattığı” gerçeğini itiraf 

etti.5  

İŞİD’in ABD ve İsrail hedeflerine karşı bir tek eyleminin olmaması, bu tespitin en önemli 

ikinci kanıdır. 

Aynı şekilde PKK’nın da Amerika’nın “karagücü” olduğu da, Obama’nın beyanı ile 

sabittir. 6 

Bütün bunlar açıkça ortaya koymaktadır ki, yaşamakta olduğumuz terör, ABD ile 

Türkiye arasında 24 Temmuz’da başlayan savaşın bir sonucudur. 

Savaştan kaçma şansımız yok, kabulümüzdür. 

Üzücü olan, düşman saflarına geçen hainlerin çokluğudur… 

                                                           
4 http://www.dayanisma.net/2016/03/14/daglarda-halklarin-birlesik-devrimci-hareketinin-kurulusuna-taniklik-

baki-gul/ 

5 http://www.haberler.com/abd-li-general-obama-isid-i-bilerek-7602764-haberi/ 

6 http://www.aydinlikgazete.com/dunya/obama-pkk-kara-gucumuz-h73476.html 

http://www.dayanisma.net/2016/03/14/daglarda-halklarin-birlesik-devrimci-hareketinin-kurulusuna-taniklik-baki-gul/
http://www.dayanisma.net/2016/03/14/daglarda-halklarin-birlesik-devrimci-hareketinin-kurulusuna-taniklik-baki-gul/
http://www.haberler.com/abd-li-general-obama-isid-i-bilerek-7602764-haberi/
http://www.aydinlikgazete.com/dunya/obama-pkk-kara-gucumuz-h73476.html
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“B PLANI”NIN UYGULAYICILARI 

Konuşmak için her fırsatı değerlendiren ve bunun için sürekli ortam hazırlayan Erdoğan, 

acaba eşi Emine Hanımı neden sahaya sürdü? 

Eğitimi, tecrübesi, yeteneği ve birikimi belli olan bir ev hanımının; Cumhuriyeti enkaz, 

Osmanlı haremini ise okul gibi göstermesinin aşırı tepki çekeceği belli değil mi? 

Erdoğan’ın, Atatürk Orman Çiftliği’nde çocukların “biraya özendirildiği” şeklindeki 

iftirası karşılığını bulmayacak mıydı? 

Diyanet’in işini gücünü bırakıp, ateistlerle evlenilemeyeceği şeklinde verdiği son fetva, 

kabul edilebilir mi? 

Okul müdürlerinin liseli kızların eteklerine el uzatmasının sırası mı şimdi? 

*** 

Türkiye gündeminin birinci sırasında: 

13 ilçede öz yönetim ilan eden terör örgütü PKK’ya karşı, güvenlik 

güçlerinin operasyonları vardır. 

ABD’nin “karagücüm” dediği PKK’ya karşı, TSK ve özel harekâtçı polislerin başarılarını 

konuşmak ve 78 milyon Türk halkının arkalarında olduğunu hissettirmek zamanıdır. 

Etnik bölücülere ve destekçilerine, bu topraklar üzerinde başka bir silahlı gücün 

yaşayamayacağı mesajını vermenin tam sırasıdır. 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/03/b-planinin-uygulayicilari/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/03/harem_1_2.jpg
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AKP’nin Suriye politikasının fiyaskoyla sonuçlandığı bütün çıplaklığı ile ortaya çıktı: 

Hükümetin İran’dan başlayarak, hatalı dış politikasını düzeltme yoluna girmesi 

sevindiricidir tabi… 

Suriye’nin toprak bütünlüğünü savunmak ve Esat’ın geleceğine Suriye halkının karar 

vereceğini söylemek noktasına gelmek kolay olmamıştır. 

Yurtseverler, ulusal çıkarlarımızla örtüşen bu değişikliklere tereddüt 

göstermeden destek olmak zorundadır. 

Kilis’e düşen roket mermileri ile MİT TİR’larında yakalananların benzerliği şaşırtıcı olsa 

da; Türkiye’nin İŞİD’e karşı obüs topları ile vurma noktasına gelmesi, Şam’daki Emevi 

Camiinde Cuma namazı kılmaktan vazgeçtiğimizi gösterir. 

Rusya ile devam eden uçak krizinin maliyeti, kartopu gibi her geçen gün büyüyerek 

üstümüze geliyor. 

Suriyeli sığınmacılar üredikçe, sorunları da çoğalıyor. 

Bu yüksek faturayı da fakir Türk halkının ödeyeceği belli değil mi?.. 

Ege denizinin, “ölüm denizi” olarak anılması, biraz da bizim öngörüsüzlüğümüzden oldu. 

Sorumluluğumuz az değildir… 

ABD ve AB’nin yerinden yurdundan ettiği insanları, Türkiye’ye postalama çabası başarılı 

olursa, Anadolu’nun toplama kampına dönüşeceği kesindir. 

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan Fetullahçı Terör Örgütü‘ne karşı mücadelede, 

henüz arzu edilen noktaya gelinemedi… 

“Paralel Yapı” da denen, ABD uzantılı bu örgütün TSK’ya bile sızdığı söyleniyor. 

Yargıda görevli, 5000 civarında savcı ve yargıçları olduğu biliniyor! 

Cumhurbaşkanı, üyelerinin çoğunu Abdullah Gül’ün seçtiği AYM kararlarını sanırım 

biraz da bu nedenle tanımıyor! 

Kandil’in destekleme sözü verdiği Gül ve arkadaşlarından, 

AKP’yi bölmeleri bekleniyor… 

Bu şekilde gelecek iktidar, Türk halkının olamaz tabi… 

Hükümetin tökezlemesi halinde, üzerine ilk çullanacak olan eski ortakları pusuda 

bekletiliyor… 

*** 

Meclis’teki muhalefetin maskesi ise çoktandır düştü: 

Devlet Bahçeli, geleceğini AKP’nin “B Planı”na bağlamış. 
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Erdoğan’ın, yeni anayasa yapma planını, kayıtsız koşulsuz destekliyor. 

Hükümetin Meclis’te ihtiyaç duyacağı oyu, vermeye hazırdır! 

Yeter ki, hükümet mahkemeyi etkileyip kurultayın toplanmasını engellesin. 

Bağımsız olmayan yargıya, böyle işleri yaptırmak her zaman mümkündür! 

*** 

HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılmasına, MHP hükümetten daha hevesli 

görünüyor… 

Bahçeli her zamanki gibi, partisini hükümetin yedek lastiği gibi kullanıyor. 

Bu Meclisi, yeni bir anayasa yapma konusunda yetkili gören Dersimli, önceki dönem 

kadar rahat değildir. 

Tabandan gelen baskılara eskisi gibi direnemiyor. 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasından kalkmak zorunda kalan Y-CHP yönetimi, HDP 

için elinden geleni yapıyor: 

Hükümetin HDP milletvekillerini suçladığı gibi, Y-CHP de AKP hükümetini suçluyor. 

Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın yaptığı, ev sahibini yakalayan yavuz hırsızınki 

ile aynıdır… 

Sanki “Açılım”a açık çek veren Kılıçdaroğlu değilmiş gibi, pişkin pişkin hükümet üyeleri 

hakkında, terör örgütüne yardım ve yataklık yaptıkları için suç duyurusunda 

bulunabiliyor!.. 

Yıllarca Öcalan’ın propaganda bürosu gibi çalıştırılan Y-CHP, HDP milletvekillerinin 

dokunulmazlığının kaldırılmasını, bütün suçlar için ele alma şartına bağlayarak, 

konuyu sulandırmaya çalışıyor. 

Apo’nun “Kemal’e selamımı söyleyin…” şeklinde başlayan talimat cümleleri 

unutulmadı ki! 

5 Haziran seçimlerinden önce, barajı atlaması için destek verdikleri HDP’ye, bu noktada 

yapabilecekleri yardım, ancak bu kadar olabilir… 

Anlaşılan; küresel güçler, PKK’nın hendekte boğulmasından sonra, uzantısı HDP’nin 

Meclis’teki işini Y-CHP’ye yaptıracaklar… 

*** 

ABD ve AB’nin TBMM’nde sözcülüğünü yapan Kılıçdaroğlu’nun işi zordur. 

Gidişattan memnun olmayan Baykal, bu yüzden sahneye çıkmak zorunda kaldı. 
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Eski genel başkan, “CHP’de yönetim sorunu olduğunu bilmeyen kalmadı” diyerek, acil 

yönetim değişikliğine işaret ediyor. 

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, “CHP kimsenin babasının malı değil” diyerek, 

Dersimliye karşı aday olacağının işaretini verdi… 

*** 

Türkiye’nin içinde bulunduğu bu tablo karşısında; gündemi hala Cumhurbaşkanı 

Erdoğan belirliyor. 

İçerisinde bulunduğu zor durumu, herkesten çok daha iyi bildiği için, iktidardan düşmesi 

halinde başına gelecekleri de tahmin edebiliyor! 

Dışarıda güvenebileceği bir tek dostu kalmadı! 

Tek dayanağı, onu Cumhurbaşkanlığına taşıyan fanatik taraftarlarıdır. 

Onlar arasında dağılma başlarsa eğer, tepe taklak yuvarlanacağını çok iyi biliyor! 

O bakımdan, mesaisinin çoğunu tabanını bir arada tutmaya harcıyor. 

14 yıldır mağduriyet edebiyatı ile desteğini aldığı bu kesimi, elinin altında tutmak 

zorundadır. 

Aslında başka seçeneği de yok gibidir!.. 

*** 

O bakımdan, eşini sahaya sürmek zorunda kaldı. 

Emine Hanım; ha bire yalan, yanlış ve iftira niteliğinde sözler ediyor! 

Türk halkına, tarih dersi vermeye zorlanıyor… 

Atatürkçü düşünceye ve Cumhuriyet’in niteliklerine bağlı duyarlı kesimlerin, bu duruma 

sessiz kalmayacağı açıktır. 

Cevap verirken, burunlarından soluyacakları ve kantarın topuzunu kaçıracakları 

kesindir! 

Nitekim öyle de oluyor! 

Erdoğan’ın “B Planı”nda her kesim, bir şekilde beklenilen rolü oynamaya devam 

ediyor… 

Buradan yeni bir mağduriyet alanı yaratılacağı görülüyor!.. 

Erdoğan, yine mitinglerde “mahremime girildi” diye ağlamaya başlayacaktır! 

Ardından baskın seçim! 

*** 



233 
 

İlk genel seçimde; AKP 400 milletvekili alabilir mi?.. 

Bu sayıyı bulursa eğer, hiç kuşkunuz olmasın saltanat o an geri gelir! 

O gün karşıdevrimin hukuku tescillenir! 

AKP’nin “başarısı” için kullanılacak malzemelerin tümü hazırlanmıştır: 

Hükümetin, “Açılım”dan vazgeçip, PKK ile mücadeleye geçmesi iyi puan getirir. 

HDP milletvekillerinin dokunulmazlığını kaldırması ve partinin kapatılması halkın 

bayağı hoşuna gidecektir… 

Muhalefetin PKK ve Cemaat’e kol kanat germesi, AKP’yi yeniden umut haline getirir… 

“Paralel Yapı”nın devletten temizlenmesi ayrı bir artıdır. 

Türkiye’ye beyzbol sopası gösteren Obama’ya, Erdoğan’ın “Eyy Amerika…” diyerek 

efelenmesi, antiemperyalistlerin yüreğine su serper. 

Bu eylemlerin ne kadarı oya döner bilinmez ama AKP’nin en azından bir dönem daha 

iktidarını garantiler… 

*** 

Bağıra bağıra gelen bu senaryoya karşı muhalefetin bir planı var mıdır? 

Muhalefet kanadında, esaslı bir program ve yönetim değişikliği olmadan, gidilecek 

seçimlerin galibi bugünden bellidir! 

Yüzde on barajı zaten yerinde durmaktadır. 

Ele geçirilip, ayarlanmış muhalefet, ancak AKP’nin daha güçlü olarak yeniden iktidara 

gelmesine katkı sağlayabilir!.. 

Gerisi, külahıma anlatılacak hikâyedir!.. 
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“ZAMAN” HER ŞEYİN İLACIDIR!.. 

İstanbul 6. Sulh Ceza Mahkemesi, “Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet 

yapılanması’nın (FETÖ/PDY) faaliyetlerine destek olacak şekilde 

kullanıldığı yönünde kuvvetli deliller bulunması” nedeniyle ZAMAN gazetesinin de 

içinde bulunduğu Feza Gazetecilik A.Ş.ye kayyum ataması, Meclis’teki muhalefeti neden 

rahatsız etti?.. 

“Suçun bir şirketin faaliyetleri çerçevesinde işlenmekte olduğu hususunda kuvvetli 

şüphe varsa” o şirkete, CMK’nun 133. maddesine göre “kayyım” (kayyum)atanması 

mümkündür. 

TCK’nun 54. maddesinde “suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine 

tahsis edilen eşyanın”, 55. maddesinde ise “suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun 

konusunu oluşturan ekonomik kazançların” müsaderesi düzenlenmiştir… 

O bakımdan konuya hâkim olmadan, soruşturma dosyası içerisindeki kanıtları 

görmeden, peşin yargılarla ortaya atlayıp, sırf hükümete muhalefet olsun diye, “medya 

özgürlüğü” yok ediliyor iddiasında bulunmak; son tahlilde suç örgütüne “yardım ve 

yataklık etmek” ve “suç örgütünün propagandasını yapmak” suçlarını oluşturabilir… 

Bu bağlamda Y-CHP milletvekilleri; Gürsel Tekin, Enis Berberoğlu ve Barış Yarkadaş’ın 

ZAMAN gazetesinin yönetim katına girmeye çalışan polislere direnmesi son derece 

anlamlıdır! 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2016/03/zaman-her-seyin-ilacidir/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2016/03/Zaman_1.jpg
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Yeri gelmişken belirtmek gerekir ki, PKK’ya yapılan operasyonların sona erdiği Cizre’ye, 

4 Mart 2016 günü giden Y-CHP milletvekilleri; Zeynep Altıok, Sezgin Tanrıkulu, Fikri 

Sağlar, Ali Şeker ve Fatma Kaplan Hürriyet’in “Üç Adımlı” (Toplumsal Mutabakat 

Komisyonu, Ortak Akıl Heyeti ve Gerçeklerle Yüzleşme Komisyonu) önerileri de 

sorunludur. 

Bu önerilerin, terör örgütü PKK Lideri Abdullah Öcalan’ın 2015 Nevruz mesajında 

açıkladığı; önerilerle örtüşmesi tesadüf olarak kabul edilemez!.. 

Kemal Kılıçdaroğlu’nun, 5 Mart 2016 günü ATO Kongre Merkezi’nde düzenlediği 

“Türkiye’nin Geleceği İçin Büyük Buluşma” toplantısındaki sözleri de ibretliktir. 

ZAMAN gazetesine kayyım atayan hâkimi “siyasi organın elemanı” olmakla suçlayan 

Kılıçdaroğlu, Can Dündar’ın serbest kalmasını sağlayan Anayasa Mahkemesi’ni 

savunması suya tersten dalan ördek misali, şaşkınlığının çarpıcı kanıtıdır… 

Bu toplantıda, PKK’ya destek bildirisine imza atan akademisyenlere de sahip çıkan 

Kılıçdaroğlu’nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Tek parti döneminde Atatürk Orman 

Çiftliği’nde ellerine bira şişeleri tutuşturulmuş çocuk fotoğrafları görürsünüz” şeklindeki 

sözlerine itiraz etmeyerek onay vermesi, bilinçaltında yatan Atatürk düşmanlığını bir 

kez daha ortaya koymuş bulunmaktadır… 

Dersimlinin Ankara’dan verdiği mesajlar evlere şenliktir: 

Kılıçdaroğlu’na göre, “Sivil darbenin ön hazırlıkları yapılıyor”!.. 

Yani korkulacak çok fazla bir şey yoktur. 

CHP Anayasa Uzlaşma Masası’ndan kalktığına göre, sivil darbe de gerçekleşmez! 

Verdiği durum tespitine göre, güya her şey kontrolü altındadır… 

Hâlbuki, sayesinde “sivil darbe” dediği karşıdevrim tamamlanmıştır. 

Şimdi son rötuşları yapılmaktadır… 

Fiilen “başkanlık sistemi”ne geçilmiştir. 

AKP, fiili duruma göre anayasa yapmaya zorluyor… 

Dersimli Kemal, bir kez o masaya oturarak, kurucu olmayan bu Meclis’te yeni anayasa 

yapma yetkisinin bulunduğunu da kabul etmiştir! 

Bundan sonra masadan kalkması çok fazla bir şey ifade etmeyecektir. 

Bu noktada MHP’nin durumu daha da ibretliktir: 

5 Haziran seçimlerinde; 80 milletvekili kazanan MHP, PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP 

ile bir arada bulunmamayı gerekçe göstererek, muhalefet partilerinin hükümet 

kurmasına yanaşmamıştır. 
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1 Kasım seçimlerinde milletvekili sayısını yarıya düşürdükten sonra, AKP’nin yeniden 

iktidar olmasını sağlamış, fakat HDP ile Anayasa Uzlaşma Komisyonu masasına 

oturabilmiştir… 

“İlkesizliğin bu kadarına da pes” diyerek bu işin içerisinden çıkmak kolaycılığa 

kaçmaktır! 

Kurultay isteyen teşkilatları kapatan Bahçeli’nin, üstelik de sağlık durumu son derece 

bozukken, ısrarla CHP’yi masaya oturtarak, yeni anayasayı yapmak için olağanüstü çaba 

harcaması, ancak ve ancak savsaklanamaz “görev” anlayışı ile açıklanabilir!.. 

MHP’nin Fetullahçı Terör Örgütü’nün finans kaynaklarına, propaganda kuruluşlarına 

karşı yapılan operasyonları kınamasını ise açıklamak olanaklı değildir… 

TSK’ya, Atatürkçülere, iktidara muhalif olanlara ve Kemalistlere yönelik kumpas 

operasyonları yapılırken, ZAMAN gazetesi bu yapılanları övüyordu. 

Masa başında üretilmiş sahte belgeleri yayımlıyorlardı… 

Masum insanları peşinen suçlu ilan edip, Türk Ordusu’nun savaş yeteneğini zafiyete 

uğratan Ergenekon ve Balyoz gibi davalar ile kahraman askerlerimizi 

itibarsızlaştırıyorlardı… 

ABD’nin Pensilvanya eyaletinde; CİA’nın kucağına oturan liderleri, karşıdevrimin 

lokomotifi gibi hareket ediyordu… 

TSK’nın kozmik odalarına girip, savaş planlarını yurt dışına bunlar çıkardı… 

Emniyeti, akıl almaz komplolarla ele geçirip, istihbarat arşivini bunlar kaçırdı… 

Bütün bu operasyonlar yapılırken ZAMAN gazetesi, FETÖ’nün kamuoyunu yönetme 

merkezi olarak çalıştı… 

Bu yapılanların üzerinden yıllar geçmedi ki, hiçbirini unutmuş değiliz!.. 

Sicili ihanetlerle dolu olan bir örgütün, finans kaynaklarına ve propaganda kuruluşlarına 

tedbiren el koyulması kadar doğal bir şey olamaz!.. 

Bu noktadan sonra yargılamaların sonunu beklemek gerekir… 

Masa başında üretilmiş delillerle açılan Ergenekon ve Balyoz davalarında 

“yargılamanın sonunu beklemek gerekir” diyerek, hukuksuz uygulamaları 

görmezden gelen muhalefetin, gözümüzün önünde yapılan hukuksuzluklar için, aynı 

sabrı gösterememesi, suç ortaklığının itirafı gibi değil mi?.. 

Bugün muhalefet diyetini ödüyor! 

Y-CHP ve Y-MHP yönetimlerinin kaset operasyonları ile dizayn edilmiş olduğuna başka 

kanıt aramaya gerek yok!.. 
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