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İSTANBUL ALTIN TEPSİ İÇİNDE… 

CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’a 
ilişkin vaatlerini dinledim. 
 
İmamoğlu: 
 
“İstanbul’un Ankara’dan yönetilemeyeceğini” ve “İstanbul’un kendi 
anayasası” olması gerektiğini özellikle vurguladı. 
 
Bu projenin, Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı (AYYÖŞ) hayata geçirebilmek 
için hazırlık aşaması olduğu bellidir. 
 
Dersimli Kemal de 2011’den önce Hakkâri Mitinginde: 
 
“CHP iktidarında Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan tüm 
maddelerini imzalayacağız” diye açık açık söz vermişti ve bu sözünü 18. Olağanüstü 
Kurultay’da da tekrarlamıştı. 
 
Kılıçdaroğlu, amacının yerel yönetimleri merkezi idareye bağımlı olmaktan kurtarıp, 
karar ve icra organı haline getirmek istediğini hiçbir zaman gizlemedi. 
 
(Görevden alınan HDP’li belediyelerin terör örgütü PKK’ya nasıl lojistik destek verdikleri 
ve adeta örgütün legal birimi gibi çalıştıkları hafızalarımızda canlılığını koruyor.) 
 
*** 
 
Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın imzalanmasını en çok isteyen PKK’dır. 
 
Bu şekilde, merkezi idareye bağımlı olmadan yönetecekleri belediyelerle; PKK’ya finans, 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/12/28/istanbul-altin-tepsi-icinde/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2019/01/%C4%B0mamoglu.jpg


lojistik destek ve istihdam olanaklarını kolaylıkla ve sürekli olarak sağlayabileceklerini 
planlamaktadırlar. 
 
“Bağımsız Kürt Devleti” kurmanın olmazsa olmazı olan” Eyalet Sistemi”ni hazırlık 
safhası da güçlendirilmiş mahalli idarelerdir. 
 
Önceleri AKP’nin de Programında olan bu ABD planını, “Açılım Süreci”nden sonra ne 
yazık ki Y-CHP sahiplenmiştir… 
 
*** 
 
31 Mart Yerel Seçimlerinden önce, Türkiye’nin 16 milyon nüfuslu en büyük kenti 
İstanbul’un belediye başkan adayına Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nı daha yumuşak ve 
masum gibi gözüken cümlelerle ifade etmesinin amacı ne olabilir? 
 
İlk bakışta, Kürtlere göz kırparak oylarını almak gibi görülse de Y-CHP’nin üstlendiği 
misyon itibariyle, kamuoyunun, “Hendek Savaşları”ndan sonra, unutmakta olduğu bu 
konuyu, bu fırsattan yararlanarak tekrar gündeme getirmek ve “ulusalcı” CHP 
tabanını alıştırmak olduğu çok açıktır. 
 
İkinci derecedeki amaç ise Kürt oylarının CHP’de toplanmasını sağlamaktır… 
 
Bu sonuç olsa da olur olmasa da zira Sorosçuların yönettiği Y-CHP’nin, iktidara gelme 
gibi siyasi hedefi hiçbir zaman olmamıştır. 
 
Onları bütün derdi, ulusal birliği zayıflatmak ve Cumhuriyetin niteliklerini 
laçkalaştırarak PKK’nın siyasi kolu HDP’ye alan açmaktır… 
 
PKK’ya kol kanat germekle, gizli ittifak yapmakla iktidar olunamayacağı 8 defa test 
edilmiştir. 
 
*** 
 
Nitekim Reis, bu konuyu gündemine almış ve CHP’yi PKK’nın yanında göstererek karşı 
propagandaya başlamıştır bile. 
 
Bu yarıştan kimin kazançlı çıkacağını ise, 31 Mart akşamı göreceğiz zaten. 
 
Kişisel öngörüme göre, Y-CHP’nin küresel güçler tarafından verilen ödevi (AYYÖŞ) 
yerine getirme uğruna, bir kez daha İstanbul’u AKP’ye altın tepsi içerisinde sunmaktadır. 
 
Yanılmış olmayı ise çok isterim elbette… 



 

KORKU MU SÜRÜ PSİKOLOJİSİ Mİ?.. 

Karadeniz’in dağ köylerinde kış geceleri uzundur; ev sohbetleri meşhur. 
İlkokul öğrencisiydim; gözlerim kapanmasın diye kendimi çok zorluyordum, başarılı 
olamıyordum. 
Çoğu kez uyuya kalıyordum ama aklımda kalan hikayeler acayip ilgimi çekiyordu. 
O gece Dedem konuşuyordu, sanki film izliyordum; sahneler hala gözümün önündedir: 
-Dört kafadar çalışmak için gittiğimiz Kırım’da, orta büyüklükteki bir fırında iş 
bulmuştuk. Bana verilen hamur yoğurma işini hiç beğenmedim; nihayetinde Mehmet 
Ağa’nın tek oğluydum, bedeni olarak çalışmaya pek alışık değildim. Doğrusu söylemek 
gerekirse, hamur işinden de pek anlamıyordum. “Pencül”1 ile memlekete dönmeye karar 
verdik. Boğazı (sanırım Kerç boğazını anlatıyordu) yürüme geçecektik, deniz donmuştu. 
Tükürüklerimiz havada donup misket gibi buzların üzerinde yuvarlanıyordu. Yanı 
başımızdaki çoban, sürüsünü karşıya geçirmeye çalışıyordu. Buz zayıf bir yerinden 
kırılmaz mı, koyunlardan biri, o delikten denize düştü. Arkasından gelen koyunlar birer 
birer bu delikten aşağıya atlamaya başladılar. Çoban ha bire değneğini sallayarak onlara 
engel olmaya çalışıyordu, ama nafile. Değneği sola doğru salladığında sağ tarafından 
oluşan boşluktan bir koyun deliğe atlıyor, sağa doğru salladığında sol tarafından. Koca 
sürü, ben deyim 500, siz 200 kabul edin, 15-20 dakika içerisinde telef oldu… 
-Siz nasıl karşıya geçtiniz? 
-Buz üzerindeki ağırlığı azaltmak için birbirimizden biraz uzaklaştık, çok dikkatliydik 
tabii. Bizim de elimde değnekler vardı, buzu körler gibi yoklayarak yol alıyorduk. Çıkan 
tok sese göre, buzun kalın olduğunu varsayıp, oradan yürüyorduk. Korkuyorduk ama 
karşıya geçmeyi de başardık… 
-! 
*** 

                                                           
1 Dedemin arkadaşının adını çoğu kimse bilmezdi, lakabı ile çağrılırdı. 
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Çok ilgimi çeken bu hikâyenin uydurulmadığına, yıllar sonra komşumuzun koyunlarının 
tarla duvarından atlarken, tıpa tıp aynı hareketi yapmış olmalarını gördüğümde 
inandım. 
Sonralardan birkaç kez daha benzer koyun davranışlarını gözlemlediğim olmuştur… 
Ancak bugün, bu davranışın bilimsel adını öğrendim: 
“Sürü psikolojisi” imiş!.. 
*** 
Halk içerisinde negatif çağrışımlı -hakaret- olarak kullanılan “Sürü psikolojisi” tanısı, 
kısaca; “kendin olamamak”, “başkasına boyun eğmek” ve “çoğunluğa uymak” olarak 
tanımlanıyor. 
Bir yaşıma daha girdim, iyi mi! 
Meşhur Amerikalı Psikolog Solomon Asch, “boyun eğme” ya da “gruba uymayı” hem iyi 
hem de kötü yönleri olan bir davranış olarak ele alıyor. Sadece çoğunluk yapıyor diye 
insanların doğru bulmadıkları şeyleri yapmasını; gruptan “dışlanmamak” ve toplumsal 
baskılara karşı duramamanın bir sonucu olarak değerlendiriyor.2  
National Geografik dergisinin video kayıtlarını yayınladığı bir başka deney,3 sürü 
psikolojisinin insan davranışlarında ne kadar belirleyici olduğunu göstermeye yetiyor. 
Aynı amaçla yapılan “Asansör Deneyi”4 ise komikliğin de ötesine geçmiş… 
Güler misin ağlar mısın, sana kalmış! 
Bu deneylerin video kayıtlarını izlemeden bu yazının devamını okumanıza izin 
vermiyorum. 
Bu satırdan itibaren bir kısmınıza güle güle… 
*** 
Arkadaşlarımla zaman zaman tartışırız: 
Türk toplumu, dinlerken -demokrasi ve laiklik gibi- bilimsel ve çağdaş fikirleri başını 
sallayarak tasdik etmesine rağmen, sandık başına gittiğinde neden bu değerleri 
ortadan kaldıracak şekilde hareket ediyor, kendi yaşamını ve gelecek nesilleri zora 
sokacak siyasetçilere neden destek veriyor acaba? 
Doğru yanıt: 
“Korku” ve “Sürü psikolojisi”dir… 
“Sürü” sözcüğü geçiyor diye, alınganlığa gerek yok, davranışın bilimsel adı böyledir. 
Bazı delilere “ruh hastası” deniyor ya, onun gibi bir şey işte… 
*** 
Küçük de olsa bir “bedel” ödeyeceğine inanan insanlar, kendi doğrularına aykırı 
davranışlarda bulunabilirler mi? 
Ne yazık ki, yanıt olumludur; bulunuyorlar… 
Az da olsa bir “yarar” elde edeceğine inanan insanlar, ait olmadığı bir grubun üyesi gibi 
davranabilirler mi? 
Bu sorunun da yanıtı olumludur; davranabilirler… 
Yakın çevremizde yapacağımız basit gözlemlerle, bu tespitlerin doğru olduğunu 
sınayabiliriz. 
İnsanları kendi olmaktan çıkartan bu rezillik kaderimiz olabilir mi? 
Elbette ki değildir. 
Doğru bir siyasal önderlikle, toplumu bu bataklıkta debelenmekten kurtarmak 
mümkündür… 

                                                           
2 http://www.psikolojitestleri.com/259-89-blog-makale-cogunluga-uyma-meshur-suru-psikolojisi.aspx 

3 https://www.youtube.com/watch?v=WRAeops58b8 

4 https://www.youtube.com/watch?v=5Z1cnU1nQb0 
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Nerede o günler, nerede o liderlik!.. 
*** 
Az sonra anlatacağım örnek, çoğumuzun ne kadar ağır bir bunalım içerisinde olduğunu 
göstermeye yetiyor: 
Birkaç gün önce, Sosyal Medyada (WhatsApp) oluşturduğum; 256’sar kişilik (Toplam 
512 ) iki grupta –ki bunların tümü telefonumda kayıtlıdır– kişilerden; 23’ü, grubu hangi 
amaçla kurduğumu ve grup kurallarının neler olduğunu bekleme sabrını bile 
gösteremeden gruptun ayrılmışlardır. 
Kolayı seçme alışkanlığımızı gözden geçirmek zamanıdır! 
127’si ise grup kurallarını açıklamamdan sonra ayrıldılar! 
Onların ki, biraz daha farklı; belki de geç kalmışlardır. Olamaz mı yani? 
(Mesleklerinin gereği olarak ayrılmak zorunda olanlar ile telefonla arayıp, gerekçesini 
bildirerek ayrılanlar, bu tartışmanın dışındadır, zaten onları da ayrılmış saymıyorum.) 
Ayrılan bu arkadaşlarıma, her hafta en az bir -siyasi/hukuki içerikli- değerlendirme 
yazısı zaten gönderiyordum. 
Bugüne kadar ne bir eleştirilerine muhatap oldum ne de kendileri ile paylaşımda 
bulunmamam konusunda istediklerine tanık oldum… 
*** 
O halde değişen neydi? 
Bir sorun vardır mutlaka, acaba bu sorun nasıl oluştu? Onu hepimiz için araştırmaya 
başladım. 
İnsanların birbiri ardından gruptan ayrılmalarını tetikleyen neden, gerçekten “korku” 
mudur, yoksa “sürü psikolojisi” mi, ya da her ikisi mi? 
Bu sorunun doğru yanıtı alabilmek için bir “uzmanlardan” yardım almaya ihtiyacı içine 
girdim. 
Diyaloğu dikkatlice izleyin lütfen: 
-Telefon rehberinde olmakla, kurduğunuz bir grubun üyesi olmak arasında ne fark var, 
sizce değişen nedir? 
-Tek fark var: Grupta, üyeler diğer üyelerinin kim olduğunu görebiliyor ama telefon 
rehberimde kimlerin kayıtlı olduğunu, diğerleri göremez… 
-Değişen tek bu husus mudur? 
-Evet, sadece budur… 
İki soruya doğru yanıtlar vererek, aradığım yanıtı aslında ben de buldum: 
Kişileri rahatsız eden, diğer kişiler tarafından biliniyor olmaktı!.. 
! 
*** 
-“Korkmak” insanca bir duygudur kabul ediyorum, başkaları tarafından “şüpheli” bir 
yere ait olmak şeklindeki yargı, korkma nedeni olabilir. Peki, gerek telefon rehberinin ve 
gerekse “WhatsApp” grubunun oluşturulmasında dahli olmayanları, alel acele ayrılmaya 
iten dürtü ne olabilir? 
-En doğru cevabı alabilmek için onlara sorman gerekir. Kişisel fikrime göre, grup 
yöneticisinin bilinen kimliğine göre bu sorunun yanıtı değişir. Örneğin hem iktidara 
hem de muhalefete ağır eleştiriler yönelten muhalif biri ise, her an başı belaya girebilir 
gibi değerlendirilir. Öyle birinin oluşturduğu haberleşme grubu, gün gelir “örgüt” gibi 
değerlendirilebilir korkusu kendiliğinden oluşur. Böyle bir “riski” herkes göze alamaz. 
Bu noktada duyulan korku, aşırı abartılı olmakla birlikte, insanca kabul edilmelidir. 
Fikrimce, demokratik olmayan ve hukukun üstünlüğüne saygı duyulmayan ülkelerde, 
insanların “potansiyel tehlike” olarak gördükleri kişi ve durumlardan uzaklaşmak için 
kendilerine göre bazı tedbirler alırlar ki, bunda bir yanlışlık yoktur. Büyük olasılıkla, 



ayrılmalar bu nedenledir. Çok samimi olduğunuz arkadaşlarınızla bire bir 
görüştüğünüzde, size doğruyu söyleyeceklerine eminim… 
-Görüşüp soracağım… 
-İkinci olasılık psikolojiktir; ayrılmaların sebebi eğer bu ise, bunu kolay kolay 
öğrenemezsiniz! Zira kimse “sürü psikolojisi” nedeniyle öyle hareket ettiğini kabul 
etmeyecektir. Bu nedenle ayrılanlar ya birinci sebebi ileri sürecekler ya da akla 
gelmeyecek saçma sapan başka bir sebep göstereceklerdir. Verilecek yanıtlar karşısında 
gülmekten kırılabilirsiniz… 
-Onu da deneyeceğim… 
*** 
Aslında bir sorun daha vardır: 
-Grup dışında iken rahatsız etmeyen paylaşımlar, grup içerisinde neden rahatsızlık 
yaratıyorlar? 
-Tam olarak şunu mu demek istediniz: “WhatsApp”ta kayıtlı bir arkadaşına gönderdiğin, 
söz gelimi bir makale onu rahatsız etmiyor; bu yüzden sizi eleştirmiyor veya 
paylaşımınızı silmiyor ama onu bir gruba dahil ettiğinizde gruptan çıkıveriyor, öyle mi? 
-Evet tam olarak öyle. 
-Buna uygun bir özdeyişimiz vardır: Anadolu’da böyle davranışlar için Hem İsa’ya hem 
Musa’ya yaranma çabası derler. 
-Şark Kurnazlığı yani. 
-Onun gibi bir şey… 
*** 
Son bir soru daha, çok uzadı farkındayım: 
-Arkadaşlarım gruba kendi istekleri ile girmediklerine ve -olası- paylaşımların 
hiçbirinden sorumlu olmayacaklarına göre, neden korkuyorlar acaba? 
-Bu soruya yukarıda biraz üstü kapalı yanıt vermiştim. İleride bir gün, grubun “örgüt”, 
kendilerinin de “örgüt üyesi” gibi değerlendirilme olasılığını düşünmüş ve bu olasılığa 
karşı kendilerince böyle bir “önlem” almış olabilirler. Grubun içerisinde kimlerin 
olduğunu grup üyeleri bilebildiği için, ileride kendi aleyhlerine bir durum olursa, diğer 
üyelerin “tanıklığı”nı ortadan kaldırarak, kurtulmanın alt yapısını hazırlamaya 
çalışmışlardır! Gizli bir şey olabilir düşüncesi, onları böyle bir tedbir almaya 
yöneltebilir. Yani bu durumu peşinen aleyhlerinde olan bir delili ortadan 
kaldırma çabası olarak değerlendirebilirsin. Hukuken hiçbir sorumluluk doğurmayacak 
olan, başkası tarafından bir gruba üye yapılma durumunu bertaraf etme dürtüsünü, bir 
tür “savunma refleksi” olarak da kabul edebiliriz… 
-Biraz havanda su dövmeye benziyor gibi. Peki, bu kadar şüphecilik sizce normal midir? 
-Elbette ki değil, “aşırı şüphecilik”5 paranoyaya kapıyı açar… 6 
*** 

                                                           
5 Kuşkuculuk, septisizm, skeptisizm veya şüphecilik, her tür bilgi savını kuşkuyla karşılayan, bunların 

temellerini, etkilerini ve kesinliklerini irdeleyen, ayrıca aklın kesin bir bilgi elde edemeyeceğini, hakikate erişilse 
dahi sürekli ve tam bir şüphe içinde kalınacağını, Mutlak’a ulaşmanın mümkün olmadığını savunan felsefi 
görüştür. 
http://felsefet.home.uludag.edu.tr/kaygi/dergieski01/08.pdf 
6 Paranoya, aşırı endişe veya korkuyla karakterize edilen, sıkça mantıksız kuruntularla bilinen bir rahatsızlıktır. 

Paranoya, bireyin herhangi bir olay karşısında olayın oluşumundan farklı olarak gelişebileceğini kendi içerisinde 
canlandırma yolu ile öne sürdüğü ve sınırsız sayıda çeşitlendirebileceği hayal ürünlerinin tümüdür. 
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGFyYW5veWE 

http://felsefet.home.uludag.edu.tr/kaygi/dergieski01/08.pdf
http://www.wikizeroo.net/index.php?q=aHR0cHM6Ly90ci53aWtpcGVkaWEub3JnL3dpa2kvUGFyYW5veWE


-Anlaşılıyor ki, toplumu gerilim politikaları ile bir yerden bir yere savuran, yıllarca tehdit 
ve baskı ile yönetenlerin, ortaya çıkarttıkları sağlık sorunları da vardır ve çözümleri 
ortada kalmıştır. 
-Ne yazık ki, güven veremeyen muhalefet, bu rahatsızlıkları hafifletecek yerde, daha 
da kronikleşmelerine neden olmaktadır. Antidepresan kullanımının, 9 yılda yüzde 160 
artarak rekor düzeye ulaşması7 ruh sağlığımızın durumunu ayan beyan göstermektedir. 
Dünyada ve çevremizde ne olup bittiğini öğrenip rahatsız olacak yerde, kapısını ve 
pencerelerini sıkı sıkı kapatıp, kendi dünyasında yaşayan insanların sayısını 
öğrenebilsek, küçük dilimizi yutacağımızdan eminim! 
-Desenize, dış müdahalelerden korkma kaygısı, insanları sorunlara çözüm 
üretememe veya başkalarının ürettiği çözümleri mantık süzgecinden 
geçirmeden peşinen reddetme noktasına getiriyor. 
-Ağasının yönlendirmesine göre oyunu kullanan marabaların, özgün bir fikri olmadığını 
sanmayınız; çaresizlik ve açlık insanı ne hallere sokar, bunu oralardaki sandık 
sonuçlarından kolayca görebilirsiniz… 
-İtirafta bulunabilir miyim üstadım: Başkanı olduğum sandıktan, bizim partiye bir tek oy 
bile çıkmamıştı. Ben aynı zamanda o sandıktaki parti temsilcisiydim. Sayım yaparken, 
geçersiz oy kabul etmemiştik ama benim oyum nasıl olduysa buharlaşmıştı… Durumu 
parti müfettişine böyle açıklamıştım! 
(Böyle bir şey olamaz elbette; “buharlaşma” hikayesi benim uydurduğum kocaman bir 
yalandı. Yalın gerçek ise şöyledir: O seçimde genel başkanıma kızdığım için sandığa boş 
zarf atmıştım!) 
Sonuç: 
Bu memleket bizimdir ve her birimizin payı bir diğerimizle aynıdır; o halde 
memleket meselelerine birlikte çözümler üreteceğiz, birlikte mücadele edip, bu 
karanlıktan birlikte kurtulacağız… 
Bunun için birbirimizi dinlemek zorundayız. Başka yolumuz kalmamıştır… 

                                                           
7 https://www.cnnturk.com/saglik/turkiyede-antidepresan-kullanimi-artti?page=1 
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SÖZCÜ SAVUNMAYI BIRAKIP GÖREVİNİ YAPMALIDIR… 

Sözcü yazarlarına karşı açılan davanın, “FETÖ davalarını sulandırmak” veya “FETÖ’yü 
aklamak” amacıyla yapıldığını savunmak, akla ziyan bir tespittir. 

Zira Sözcü’nün FETÖ ile irtibatını / iltisakını kanıtlara bağlamak imkânsız bir iştir. 

Hal böyle olunca, bu davanın açılmasındaki amacı başka yerlerde aramak gerekir: 

Amaç; Sözcü yazarlarını mahkûm etmek olmayacağına göre, AKP iktidarının her zaman 
yaptığı gibi “gündemi değiştirmek” olduğu son derece açıktır. 

İktidar gündemi değiştirmekte başarılı mı? 

Evet… 

*** 
Güncel olarak tartışılması gereken konular: 

-Enflasyonun yüzde 20’lerin üzerinde dolaşması, buna rağmen emeklilerin aylıklarına 
enflasyonun çok altında artış yapılmak istenmesi, 

-Asgari ücretin “açlık sınırı”nın altında kalacağının anlaşılması, 

-2019 Bütçesi görüşülürken, iktidarın 2018 Bütçesini nerelere ve nasıl harcandığının 
hesabının vermemesi, 

-TBMM adına denetim yapmakla görevli Sayıştay raporlarının gözden kaçırılması, 
iktidar aleyhine rapor hazırlayan kamu görevlilerinin görevlerinden alınması, 

http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/12/Mariya-Zaharova.jpg


-Özelleştirilmelerden elde edilen paraların hesabının sorulmaması, 

-Otoyollar ve köprüleri yapan müteahhitlere sağlanan devlet garantili rantların, bu yol 
ve köprüleri kullanmayan vatandaşlardan toplanmasındaki adaletsizlik, 

-Diyanet İşleri Başkanlığının imamlara gönderdiği -en az on gence ulaşarak- “gençlik 
kolları” kurulması ve bu örgütlenmenin ne amaçla yapıldığının tartışılmasıdır. 

Türkiye’nin sınırlı sayıdaki muhalif yazarı, birinci sıradaki bu işleri bırakıp, Sözcü’ye 
açılan davanın siyasi olduğunu anlatmaya; haklarında dava açılan yazarlar ise kamuoyu 
önünde FETÖCÜ olmadıklarını ispatlamaya çalışıyorlar… 

İddia makamı kanıtlarını sunamıyor ama iftiraya uğrayanlar savunmalarını yapıyorlar… 

Böyle çabalar sonucunda, bu dava geri çekilemeyeceğine veya kamuoyu ikna edilerek 
beraat kararı alınamayacağına göre; muhalefete kurulan bu tuzağa düşmemek en doğru 
strateji olsa gerekir. 

Muhalifler; kişisel savunmalarını yapmak yerine, muhalefet görevini yerine 
getirmelidirler… 

*** 
Kabul etmek gerekir ki, siyasi irade, asıl tartışılması ve eleştirilmesi gereken hususları 
geri plana atmayı başarmıştır. 

Muhalefet çizgisinde duranların bu oyuna düşmemesi gerekirdi. 

Muhalefet, asıl görevi olan halkı aydınlatmaya devam etmeliydi. 

Eğer bir ülkede muhalefetin ne yapması gerektiğini iktidar belirliyorsa, o ülkede 
muhalefetin varlığından söz edilemez. 

Sözcü, savunma yapmayı bırakıp, halkın sözcüsü olma misyonunu yerine getirmelidir… 

MUHALEFETİ DE KENDİ SEÇMENİ UYARMALIDIR… 
Siyasi iktidarın muhalefetin ne yapacağını belirlemesinin yarattığı kafa karışıklığından 
yararlanan ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu (KK) da bu 
fırsattan yararlanarak, kendi özel gündeminin gereğini yapıyor: 

KK’nın, KKTC ziyaretinden sonra yaptığı açıklama ile Y-CHP Genel Başkan Yardımcısı 
Ünal Çeviköz’ün yaptığı açıklama örtüşüyor. 

İkisi de Türkiye’nin Mısır ve İsrail’le iş birliği yapmasını öneriyorlar! 



Y-CHP, Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorununun temelini, “Türkiye’nin İsrail ve Mısır ile 
bozulan ilişkilerine” bağlıyor, doğal olarak çözümü de bu tespite bağlı olarak gösteriyor. 

Kılıçdaroğlu, ABD-İsrail ilişkilerinin düzeltilmesi gerektiğini ve Batı Asya ülkeleri ile 
kurulan ilişkilerin doğru olmadığını savunuyor. 

İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin, Akdeniz’de kurmak istedikleri 
enerji denkleminin (stratejik iş birliğinin) Türkiye’ye karşı olduğu son derece açık iken, 
Kılıçdaroğlu’nun “bu cephede yer alalım” önerisini anlamak mümkün değildir: 

“Müzakereler hemen başlasın, devam etsin, biz de destekleyelim” demek1 karşı 
(düşman) tarafın yanında yer alalım anlamındadır… 
*** 
KK, KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya destek veriyor. 

Bu desteğin ne anlama geldiğini Akıncı’nın ne yapmak istediğinden öğrenelim: 

Akıncı ne istiyordu? 

Türkiye’nin garantörlük haklarından vazgeçmesini, Türk askerlerinin adadan 
çekilmesini ve bir miktar da toprak tavizi verilmesini. 

Kısaca Rumların bile kabul etmediği Annan Planı‘nın hayata geçirilmesini istiyor. 

Bunun karşılığında, Kıbrıs’ın AB’ye verilmesini, KKTC vatandaşlarının da ikinci sınıf 
Kıbrıs vatandaşı olmasını çözüm gibi görüyor. 

Dersimli Kemal, Mavi Vatan’ın güvenliği, Türkiye’nin münhasır ekonomik bölgesinin 
tehlikeye atılması ve Türk Donanmasına Akdeniz’de bir deniz üssü işlevi gören adanın, 
fiilen ve hukuken elden çıkmasında sakınca görmüyor. 

Yani, Kılıçdaroğlu ile Akıncı aynı cephededirler. 

İkisi de “ver kurtul” tezini savunmaktalar… 

Türkiye’nin PKK/PYD/YPG’ye üçüncü harekâtı yapacağı bir sırada, Kıbrıs konusunun, 
üstelik de ana muhalefet partisi tarafından gündeme taşınması, oldukça anlamlıdır… 

SAVAŞI KÜÇÜMSEMEK BEŞİNCİ KOL FAALİYETİDİR… 
ABD’nin gözetim, yardım ve koruması altında terör örgütü PKK’nın Suriye’deki kolu 
PYD’nin silahlı yapılanması olan YPG’nin, düzenli ordu şeklinde örgütlenme 
çalışmalarının hızlandırılması ve diğer askeri koşulların elverişliliği gözetilerek, TSK’nın 
PKK’ya karşı üçüncü büyük harekâtını başlatması, yurtsever komutanlar tarafından 
zorunlu görülüyorsa, başımız gözümüz üstündedir. 
                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/denklem-turkiye-ye-karsi-kuruldu-turkiye-aralik-2018 
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Tam da birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilmesi gereken bu dönemde, Kıbrıs gibi 
diğer tartışmalı konuların gündeme taşınması ile bu harekâtın “yerel seçimleri 
kazanmak” amacıyla yapıldığının savunulmasını, beşinci kol faaliyetleri olarak 
değerlendirmek gerekir. 

TSK’nın yurt dışında operasyon yaptığı bir sırada, hayat pahalılığını protesto için, “tilki 
tv”nin Atlantik ötesinden gelen talimatlara uyarak halkı sokağa çağırması da kabul 
edilemez. 

Muhalefetin bu tür çağrılara değer vermesi siyasi intihar olur. 

Türk halkının, böylesine kritik dönemlerde, bu tür örgütsüz densizliklere itibar 
etmeyeceği de bir başka gerçekliktir. 

Operasyon kararından önce yukarıda saydığımız nedenleri protesto etmek amacıyla 
halkı bir siyasi disiplin çerçevesinde muhalefet sokağa çağırsaydı, haklı ve yerinde olan 
bu çağrıya biz de uyardık. 

Savaş kararından sonra yapılacak olan çağrı, PKK’yı kurtarmak içindir, buna asla destek 
verilemez! 

Yurtsever duruşun böyle olması gerekir. 

Buna rağmen Reis’in bu zafiyeti, fırsatı ganimet gibi değerlendirmesini kabul etmek de 
mümkün değildir. 

Hele de Fransa’daki “Sarı Yelekliler”in eylemleri ile Gezi Olayları’nı benzetmek ve 
buradan çıkış yaparak; yurttaşların Anayasal toplantı ve gösteri yürüyüşü haklarını 
kısıtlamaya kalkışmak ve gereksiz yere gözdağı vermek, Cumhurbaşkanına hiç 
yakışmamıştır… 

*** 
TSK’nın sınır ötesi operasyonunu salt terörle mücadele olarak değerlendirmek 
hatalıdır. 

Zira işin içerisinde bölge ülkeleri Rusya, İran, İrak, Suriye ve Türkiye ile birlikte ABD, 
İsrail, Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri ve koalisyon güçleri de vardır. 

Bu bir savaştır. 

Ve savaş bu iki cephe arasındadır. 

Atlantik güçleri ile Avrasya güçlerinin karşı karşıya olduğunu görememek siyasi 
körlüktür. 



Rusya Dış İşleri Sözcüsü Mariya Zaharova‘nın: 

“Türk meslektaşlarımızla terör karşıtı operasyonlar düzenlenmesi de dâhil olmak üzere 
Suriye ile ilgili her konuda temas halindeyiz” sözleri2 bu savaş gerçeğini 
vurgulamaktadır. 
Aynı şekilde, Pentagon sözcülerinden Binbaşı Sean Robertson‘un: 

“Koordinasyonsuz askeri operasyonlar ortak menfaatlerin altını oyacaktır” sözlerinden 
sonra; 

“Suriye’nin Kuzeydoğusunda, özellikle de ABD askerlerinin bulunduğu veya yakınlarında 
olduğu bölgelere yönelik herhangi bir tarafça atılacak tek taraflı bir adım büyük bir 
kaygıdır ve bu tür adımları kabul edilemez addederiz”3 demesi de savaşın (gerçek) 
taraflarını açıkça ortaya koymaktadır… 
*** 
Bu gelişmeler karşısında PKK’nın yayın organı ANF‘de yayınlanan ve PKK üst 
yöneticilerinden birinin kaleme aldığı anlaşılan analizde: 

“Türk devletinin ne yapmak istediği anlaşılıyor ama ABD’nin ne yapmak istediği ciddi 
şüphe uyandırıyor” denmekle,4 PKK/PYD’nin ABD’ye kara gücü olarak hizmet verdiği ve 
fakat her an satılma tehlikesi ile karşı karşıya oldukları gerçeğinin altı çizilmektedir. 
Trump’ın PKK yöneticilerinin başına ödül koymasından sonra başlayan panik, bazı YPG 
militanlarının Suriye güçlerine teslim olmasına kadar gitmekle, işlerin ciddiyeti ortaya 
konmaktadır. 

Yaşamakta olduğumuz bu sıcak savaşı küçümsemek, “siyasi rant” elde etme amaçlı 
olduğu söylentisini yaymak hiç tartışmaya mahal vermeyecek şekilde beşinci kol 
faaliyetidir… 

                                                           
2 https://tr.sputniknews.com/columnists 

3 https://www.aa.com.tr/tr/dunya/ 

4 https://www.aydinlik.com.tr/pkk-da-telas-abd-bizi-satiyor-turkiye-aralik-2018 

https://tr.sputniknews.com/columnists/201812131036615451-firatin-dogusu-operasyonu-astanayi-guclendirecek-ceyhun-bozkurt/
https://www.aa.com.tr/tr/dunya/koordinasyonsuz-askeri-operasyonlar-ortak-menfaatlerin-altini-oyacaktir/1337119
https://www.aydinlik.com.tr/pkk-da-telas-abd-bizi-satiyor-turkiye-aralik-2018


 

ASTANA’NIN FİŞİ!.. 

 “Artık Astana’nın fişini çekme vakti geldi” sözleriyle Türk halkının tepkisini çeken 
James Jeffrey ABD’nin Suriye Özel Temsilcisidir. 

Türkiye’yi Astana sürecinden kopartmak amacını gizlemiyor. 

ABD’ye göre, Astana ruhu küçük bir hamle ile öldürülebilir! 

Türkiye’yi Cenevre masasına çekebilmek için kim bilir Jeffrey’in çantasında neler vardı. 

Türkiye ve Rusya’nın girişimi ile yaratılan İdlib’deki çatışmasızlık bölgesinde küçük 
grupları kışkırtarak barış ortamını bozmak için ellerinden geleni yapıyorlar. 

Türkiye sınırında 12 gözlem noktası oluşturarak, kara gücü olarak sahiplendikleri 
PKK/PYD’ye kalkan oluyorlar. 

Silah sevkiyatına ise hiç ara vermediler… 

Türkiye’nin Fırat’ın doğusuna yapacağı olası operasyonu engellemek için kim bilir daha 
ne yalanlar söyleyecekler… 

Jeffrey’in son yalanını: 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/12/11/astananin-fisi/


“(Gözlem noktalarının) Amacı, taciz ateşi açılmasından vazgeçirmek” olarak kayıtlara 
geçirdi. 1  
*** 
ABD’nin Suriye’nin ve Türkiye’nin toprak bütünlüğünü hedef alan bu düşmanca tavırları 
karşısında muhalefet partilerinin söyleyecek sözü yok mudur? 

Dış güçlerin desteği ile “iktidara” gelebilecekleri düşünü kuranların, bu güçlere karşı söz 
söylemesi düşünülemez zaten. 

İktidara gelebilmek için toprak bütünlüğümüzü tehdit edenlere en uygun düşen sıfat 
“düşman”dır. 

Düşmanla iş birliği içindekilere de işbirlikçi denir elbette. 

ABD’nin güney sınırımızda “Kürt devletçiği” kurma planı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı 
harekatları ile bozulmuştu. 

Kim ne derse desin, bu operasyonlarda Rusya’nın hava savunma sistemleri bizim için 
çalıştı. 

Uçak krizinden sonra Suriye sınırında uçak kaldıramadığımız o talihsiz günler geride 
kaldı. 

Yaşamakta olduğumuz süreçte, başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerinin katkıları 
unutulamaz. 

Şu ana kadar 8 bin PKK’lıyı eğiten ve 30 bin PKK’lıyı daha eğitmeyi planlayan ABD, işte 
bu sürecin fişini çekmek istiyor. 

Muhalefetin ise buna bir itiraz yok… 

*** 
Jeffrey’i bir tek Türkiye Gençlik Birliği (TGB) protesto etti. 

Dış İşleri Bakanlığı önünde “Mehmetçiğin katili Amerika” sloganı atan yurtsever 
gençler, “Astana’nın değil ABD’nin fişini çekeceğiz” dediler…2 
İyi ki TGB var… 

CHP Gençlik Kollarının adı var, kendi yok!.. 

*** 
Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçim öncesinde Abdullah Gül ile neden görüştü? 

                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201812071036529010-abd-suriye-turkiye-ypg-gozlem-noktasi-jeffrey/ 

2 https://www.ulusal.com.tr/gundem/tgb-den-abd-suriye-temsilcisi-jeffrey-e-protesto-h218209.html 
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2,5 saat ne konuştular? 

Görüşmeyi yalanlamayan Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül ile dış politikayı konuştuk dedi.3  
Diyelim dış politikayı konuştular, bu konuda bir açıklama yapmaları gerekmez mi? 

Hükümetin dış politikasını eleştiriyorsa, yerine ne önerdiğini ana muhalefetin lideri 
seçmene açıklamaz mı? 

Dersimli Kemal, dış politikayı fiilen belirleyenlerle değil, AKP’nın dışladığı eski 
Cumhurbaşkanı ile neden konuşur acaba? 

Erdoğan’a karşı Cumhurbaşkanı adayı yapmak için atmadığı takla kalmayan 
Kılıçdaroğlu’nu, Gül’le aynı karede poz vermeye mecbur eden ABD’den başka ülke 
olamaz… 

*** 
Ergenekon ve Balyoz tertiplerini “delillendirin” diyen, FETÖ’nün devletin en önemli 
kurumlarına sızmasında birinci derece rol alan, 15 yıllık AKP iktidarı süresince 
Anayasaya ve evrensel değerlere aykırı olan yasal düzenlemeleri onaylayarak, ülkenin 
bu duruma gelmesinin baş sorumlularından olan biri ile ana muhalefet partisinin genel 
başkanı neyi konuşur? 

Dersimli, eski bir Cumhurbaşkanı ile görüşerek ufkunu açacak ise neden Ahmet Nejdet 
Sezer ile görüşmez ki?.. 

Abdullah Gül ile aynı cephede yer almak CHP’ye ne kazandıracak? 

Sorgulamayı bırakan CHP tabanı, Dersimli Kemal’ın öncülüğünde 
yapılan ihanetleri görmüyor bile! 

Bu nedenle de onu değiştirmeyi asla beceremez… 

*** 
CHP’deki delege yapısı kişisel menfaat üzerine oturtulduğu için delegeleri ikna ederek 
yönetimi değiştirmek imkânsız hale gelmiştir. 

Hele de kısmi olarak yerel seçimlerde gösterilecek “başarı”dan sonra genel başkanın 
değişmesini dile getirmek bile “aforoz” nedeni olacaktır. 

CHP delegelerinin yapısı konusunda en doğru fikri veren örnek, son günlerde 
kamuoyuna yansıtılan bir istifa olayıdır: 

                                                           
3 https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kemal-kilicdaroglu-abdullah-gulle-gorustu 

https://www.cnnturk.com/video/turkiye/kemal-kilicdaroglu-abdullah-gulle-gorustu


Aynı zamanda kurultay delegesi olan CHP Şırnak İl Başkanı’nın istifa gerekçesi gerçekten 

ilginçtir.4 
CHP’nin en yüksek karar organı olan Parti Meclisi’ne Deniz Baykal’ın listesinden giren 
Savcı Sayan’ın, AKP’den Ağrı Belediye Başkan adayı olması da CHP’nin bir başka 
acınacak yanıdır…5 
Dersimli Kemal yönetimindeki Y-CHP; ilkesizliğin, kokuşmuşluğun ve çürümüşlüğün 
adresi olmuştur… 

FETÖ‘nün avukatlığını yapan, PKK‘nın Meclis’teki uzantısı HDP ile görüntü vermek için 
fırsatlar yaratan, SOROS‘un yöneticilerini savunan Dersimli Kemal’in peşinden gitmek 
zorunda bırakılan kitlelerin uyandırılması da mümkün görülmemektedir. 

“Adalet Yürüyüşü” ile gazı boşaltılan muhalefetin, iyice zorlaşan yaşam koşullarını bile 
protesto edecek cesareti ve takatı kalmamıştır. 

Bu nedenlerle: 

Y-CHP iyice dibe vurmadan, CHP’nin yüzeye çıkması imkânsız hale gelmiştir… 

                                                           
4 https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/eski-chp-sirnak-il-baskani-akpye-gecti-2773327/ 

5 http://t24.com.tr/video/akpnin-agri-belediye-baskan-adayi-savci-sayanin-bu-sozleri-tekrar-gundemde,17679 

https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/eski-chp-sirnak-il-baskani-akpye-gecti-2773327/
http://t24.com.tr/video/akpnin-agri-belediye-baskan-adayi-savci-sayanin-bu-sozleri-tekrar-gundemde,17679


 

BÜYÜK KUMPASTA SONA GELİNDİ... 

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesinde 235 kişinin yeniden yargılandığı davada Duruşma 
Savcısı 658 sayfalık esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. 

Cumhuriyet Savcısı Abdurrahman Hacısalihoğlu, Ergenekon davasının FETÖ Darbe 
Girişiminden bağımsız ele alınmayacağını belirterek: 

“Ergenekon terör örgütü yok” dedi… 

*** 
FETÖ üyesi savcılar tarafından hazırlanan (eski) iddianamede: 

“ADD, ÇYDD, Talatpaşa Komitesi gibi dernek faaliyetlerinin, Aydınlık ve Ulusal 
Kanal yayınları, ‘Cumhuriyet Mitingleri’ kitlesel eylemlerin darbe amaçlı örgüt 
faaliyetleri” olarak kabul edilmişti. 

15 Temmuz Darbe Girişimi başarılı olsaydı bu faaliyetlere katılan yurtseverlerin tamamı 
hapiste olacaktı. 

Mütalaada: 

“Aynı sosyal ortamda bulunan, aynı dernek/vakıf/parti üyesi olan kişilerin kendi 
aralarında yapmış oldukları görüşmelerin, HTS kayıtlarının sayısının, siyasi içerikli 
yazışmalar ve notların mahkemece örgütsel faaliyet kabul edildiği, buna karşın söz 
konusu faaliyetlerin sosyal ve siyasi faaliyet olarak değerlendirilmesi gerektiği, 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/12/03/buyuk-kumpasta-sona-gelindi/


sanıkların güncel siyasi konularda yapmış oldukları görüşmelerdeki sözlerin, eleştiriden 
öte, hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik eylem hazırlığı olarak kabul edildiği, bu 
bağlamda ‘ifade özgürlüğü‘ kapsamında değerlendirilmesi gerekli açıklamaların 
örgütsel faaliyet olarak değerlendirilemeyeceği” belirtildi… 

*** 
Güncel siyasi konularda yapılan eleştirileri, hükümeti ortadan kaldırmaya yönelik 
eylem hazırlığı olarak kabul eden FETÖ yargısını destekleyen sözde “solcular” ve 
liberaller ile; “Darbecilerle yan yana görülmeyelim” diyerek, TSK’nın kahraman 
subaylarını peşinen suçlu ilan eden ve “Ordu darbecilerden temizlensin” diyerek bu 
çağdışı yargılamalara destek olan yüzsüzlerin, bu mütalaayı okuduktan sonra, yüzlerinin 
hangi rengi aldığını çok merak ediyorum… 

“Ergenekon ve Balyoz darbe hevesidir” diyen MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal 
Adan’a, “Evet doğrudur” diyerek destek veren Devlet Bahçeli; mütalaanın 
açıklamasından sonra, “Ergenekon Davası iddianameye göre çökmüş durumdadır” 
dediği için, ona gerçekten söylenecek söz bulamıyorum… 

Bu davaların “Başsavcısı” Erdoğan’a ise, söylenmesi gereken sözleri, doğal olarak onu 
“aldatanlara” söyleyeceğimden, sitem etme faslını bu şekilde kapatıyorum!.. 

27 Aralık’ta karara çıkması beklenilen bu dava ile; delil üreten ve ürettiği delillere göre 
karar vererek, TSK’yı savaşmadan teslim alma hesabı içerisindeki ABD 
ajanlarının/uşaklarının yarattığı karanlık dönemin kapanacağını umuyorum… 

Böylece ABD’nin TSK’yı çökertme planlarından biri daha boşa çıkartılmış olacaktır… 

Emperyalizmin tek planı olmaz ki… Daha B, C, D… planları var: 

Rusya ile Ukrayna arasındaki Kerç Boğazı krizinin arkasından da ABD çıktı. 

Ukrayna Cumhurbaşkanı Poroşenko, Kerç krizini bahana ederek NATO unsurlarını 
Karadeniz’e davet etti. 

Amaçlarının Türk Donanmasını Karadeniz’e hapsetmek olduğu çok açıktır. 

Böylece Doğu Akdeniz’i değneksiz köy yapacaklar ve rahatça hidrokarbon 
arayabilecekler.  

2010 yılında Obama ile Yanukoviç arasında imzalanan ABD-Ukrayna Stratejik 

Ortaklık Antlaşması,1 17 Kasım 2018 tarihinde yeniden ele alındı. 2 
Açıkladıklarına göre, iki ülke Türk Akımı’nın Avrupa bağlantısını durdurmak için 
stratejik işbirliği yapacaklar… 

                                                           
1 http://old.qha.com.ua/tr/siyaset/abd-ukrayna-iliskileri- 

2 https://tr.sputniknews.com/columnists/ 

http://old.qha.com.ua/tr/siyaset/abd-ukrayna-iliskileri-stratejik-ortaklik-antlasmasina-gore-yurutulecek/68932/
https://tr.sputniknews.com/columnists/201811281036368150-perincek-abd-ukrayna-kerc-provokasyonunu-planladi-hedefte-rusya-turkiye-var/


*** 
Bir taraftan da havuç-sopa politikasını ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar: 

Pentagon’un 15 Kasım’da Kongre’ye sunduğu raporda; Türkiye’yi Rus S-400 füze 
savunma sistemi alımından vazgeçirerek, gerçek bir alternatifin sunulmasının önemli 
olduğuna vurgu yapıldı. 

Suriye’de PKK/PYD’yi destekleyerek toprak bütünlüğümüzü tehdit eden ABD, İsrail, 
Yunanistan, Mısır ve GKRY ile birlikte hareket ederek; Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon 
kaynaklarımızı da yağmalamaya çalışıyor. 

ABD ile her cephede savaş halinde olduğumuz tartışma götürmediği ortada iken, 
muhalefetin bu milli konularda söyleyecek sözünün olmaması anlaşılır gibi değildir… 

*** 
Daha da önemlisi; yerel seçimlere odaklanan CHP, tabanını ABD’nin Karagücü PKK’nın 
Meclis’teki siyasi uzantısı HDP ile ittifaka hazırlamak için çırpınıp duruyor. 

9 Nisan 2018 günü Mersin’deki panelde bir araya gelen CHP ve HDP yöneticileri, tabanı 
ikna etmek için 81 ilde HDP ve CHP yöneticilerinin katılacağı paneller yapma kararı 

aldılar.3  
HDP’li Ahmet Özer, CHP Mersin İl Başkanlığında düzenlenen panelde 18 maddelik ortak 
manifestoyu okumuştu. 

HDP ile ittifak manifestosunda, tutuklu olan PKK’lı belediye başkanları ile 
milletvekillerinin serbest bırakılmaları ve görevlerine döndürülmeleri istendi. 

CHP Hatay İl Başkanlığında; Hrıstiyan vatandaşların Paskalya Bayramını kutlayan CHP 
Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz da, “Bizim kuracağımız ittifak geniş tabanlı 
halkın ittifakı olacaktır” diyerek HDP ile yapılacak ittifakı savundu… 

*** 
Y-CHP yöneticilerinin CHP’yi bitirme pahasına, HDP ile dirsek temasında bulunmaktaki 
ısrarlarının ABD telkinleri ile olduğu şüphenin ötesine geçmiştir artık: 

Diyarbakır’da toplanan HDP Gençlik Meclisi’nde; HDP Milletvekili İmam Taşçıer: 

“Kürt halkının özgürlüğü sağlanana kadar serhildanlar devam edecek. Kürdistan’ın 
her dört parçasında da Kürt halkına baskılar var. Bu nedenle Kürt halkının ittifakını 

sağlamalı ve kongreyi (Kürt Ulusal Birliği Kongresi) gerçekleştirmeliyiz” diyerek4 gerçek 
niyetlerini açıkça söylemesine rağmen, Y-CHP’nin HDP/PKK ve dolayısıyla ABD 
saflarında yer almaktaki ısrarını anlamak mümkün değildir… 

                                                           
3 https://www.aydinlik.com.tr/chp-panelini-hdp-li-yonetti-politika-nisan-2018 

4 https://www.durushaber.com.tr/gundem/kurt-gencleri-ulusal-birlige-onculuk-etmelidir-h25758.html 

https://www.aydinlik.com.tr/chp-panelini-hdp-li-yonetti-politika-nisan-2018
https://www.durushaber.com.tr/gundem/kurt-gencleri-ulusal-birlige-onculuk-etmelidir-h25758.html


Dört ülkeden (Türkiye, İran, İrak ve Suriye) toprak kopartarak, ayrı bir Kürt devleti 
kurma amacı ile hareket eden radikal Kürtlerin, siyasi partilerine ve silahlı örgütlerine 
kol kanat germek, onların avukatlığını üstlenmek CHP’nin üzerine ne zamandan beri 
vazife olmuştur? 

Dersimli Kemal’in, CHP Genel Başkanlığına getirilmesi ile bu süreç başlatılmıştır. 

İlginçtir; ABD, İsrail ve Suudi Arabistan’ın kışkırtması ile başlayan İran eylemlerini bir 

tek Y-CHP, “özgürlük ve demokrasi arayışı” olarak değerlendirmiştir…5 
Bu durumlar, samimi CHP’lilerden gizlenmekte, CHP’deki eksen kaymasını görüp 
eleştirenlere ise “İç sorunlarla uğraşanlar gitsin” diyerek kapı gösterilmektedir… 

CHP’yi geri almadan demokrasi kavgasını kazanmak olanaksızdır… 

                                                           
5 https://www.haberler.com/chp-grup-baskanvekili-altay-aciklamasi-10410966-haberi/ 

https://www.haberler.com/chp-grup-baskanvekili-altay-aciklamasi-10410966-haberi/


 

BÜYÜRKEN KÜÇÜLÜYORUZ!.. 

Bahçeli, 31 Mart seçimlerinde “tehlikeler” olduğunu hissettikten sonra: 

“Önlem alınmazsa Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ölümcül darbe alacağını” 
söyleyerek, bir kez daha her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan Reis’in, ayaklarının 
altına serdi kendini… 

Hazret, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin “ölümcül darbe” almasını önlemeye 
çalışıyor! 

Sistem darbe alırsa, yeniden Parlamenter Sistem’e döneceğimizden korkuyor galiba. 

Çünkü Parlamenter Sistem’de MHP’nin tek başına iktidara gelme ihtimali var. 

Onu yok ediyor sağlığında!… 

*** 
Gerçekten de Parlamenter Sistem’de, MHP’nin iktidara gelmesi en güçlü ihtimaldi. 

Zira yüzde 70’den fazlası muhafazakâr-sağ görüşlü olan seçmenin, gidebileceği başka 
parti yok ki. 

Üstelik, milliyetçilik dünya çapında yükselişe geçmişken. 

Bahçeli, MHP’nin tek başına iktidar olma olasılığını bilerek ve isteyerek yok ediyor!.. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/12/03/buyurken-kuculuyoruz/


Sanki AKP’yi iktidarda tutma görevi verildi. 

Ve o görevi yerine getirmek için, ülkücüleri aşama aşama hadım edip, etkisizleştirdi… 

Nerede o: 

Omuzlarında siyah palto, ellerinde tespih çeviren, ayaklarında yumurta topuk ayakkabı 
olan Bozkurtlar! 

Nerede o: 

“Komünistler Moskova’ya, Milliyetçi Türkiye” diye ensemizde slogan atanlar… 

Hani “Tanrı Dağı kadar Türk, Hira Dağı kadar Müslüman”dınız, yer yarıldı da içine mi 
girdiniz?.. 

Yoksa Moskova’ya mı göçtünüz?.. 
*** 
Reis, AB’nin Türkiye’ye yaptığı mali yardımların 2017 yılı için olan 123 milyon Avroluk 
bölümüne ilişkin anlaşmayı onayladıktan sonra: 

“AİHM’nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Terör örgütü ile ilgili verdiği birçok karar var. 
Bizim de yapabileceklerimiz var. Karşı hamle ile işi bitiririz” dedi… 

Yardım anlaşmasını onaylayan Erdoğan, resmen “Türkiye’de hak ve özgürlüklerin 
eksik olduğu” uyarısını da kabul etti. 

Bundan sonraki, karşı hamle ile “işi bitiririz” sözlerini, AKP seçmeninden başka ciddiye 
alan olmaz… 

Reis, 31 Mart Yerel Seçimleri için AKP tabanına, “Eyyy! AB” mesajını veriyor… 

“Yerler mi?” diye sorarsanız, “yerler” diye cevap veririm. 

Defalarca denenmiştir, oradan biliyorum… 

*** 
Dersimli Kemal, muhafazakâr-sağ görüşlü adayları belediye başkan adayı 
göstererek, görevinin son bölümünü başarı ile tamamlama derdindedir. 

“Kim vermiş ona bu görevi, görevi nedir” diye mi sordunuz? 

Küresel güçler (emperyalizm) tarafından Deniz Baykal’a yapılan kaset operasyonundan 
sonra, bir projeyi uygulamak üzere CHP’nin başına getirilen Kılıçdaroğlu, büyük ölçüde 
partiyi dönüştürdü. 



Nokta. 

Şu dönüştürme işini bir türlü anlamadınız gitti, değil mi? 

Önce, Atatürk İlkeleri ile 6 Ok’a yürekten bağlı yurtseverleri parti yönetiminden ve 
partiden uzaklaştırdılar. 

Sonra, kadrolarını PKK/HDP’ye yakın olanlardan seçerek; CHP’yi HDP’nin yedeği haline 
getirdiler. 

Bundan sonra CHP, Y-CHP olarak anılmaya başlandı. 

Eşek baştan aşağıya boyandı bir kere, tanıyamazsınız! 

Soros’un adamlarının, Cumhurbaşkanlığına Cumhuriyet düşmanı, gerici Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nu aday göstererek başlattığı “sağcılaşma süreci”ni (yani dönüşümü), Ankara 
Büyükşehir Belediye Başkanlığına MHP’li Mansur Yavaş’ı aday göstererek sürdürdüler… 

Bu seçimlerde de CHP’li olmayan daha fazla sayıda kişiyi aday göstererek, CHP 
tabanına, CHP’li olmayanlara (sağ görüşlü siyasetçilere) oy vermeye alıştıracaklar. 

Bir ara “Alışırsınız, alışırsınız” demişti ya bir amca, o cinsten işte… 

Sonrası kolay: 

Yalama olan seçmen, artık kendiliğinden oyunu götürüp CHP’li olmayan adaylara 
verebilir. 

Böylece, CHP yönetiminde başarılan “dönüşüm” tabanda da tamamlanır. 

“Sağcılara oy vererek, CHP’yi iktidara taşımak” formülüne sıcak bakan ne kadar da 
“yurtsever” varmış! 

Dersimliye, bu hizmetlerinin karşılığında Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığının verilmesi 
gerekir. 

Bence az bile kalır… 

*** 
Bir üst paragrafta yazdıklarımın pek çok kanıtı vardır. 

En sonuncusunu söyleyerek bitiriyorum: 



CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin, İstanbul Büyükşehir Belediye 
Başkanlığı adaylığı için şart koştuğu sandığa, Dersimli’nin itiraz gerekçesi en önemli 
kanıtımdır. 

Ne diyor Dersimli Kemal, sadece CHP’lilerin seçeceği bir adayla İstanbul’u alamayız ki! 

Yani İstanbul’u alabilmek için, sağ görüşlü bir aday göstermek durumundayız demek 
istiyor. 

Ayrıca sandık koymak için İl Yönetimi yetkilidir de demiş. 

Külliyen yalan konuşuyor. 

Önseçim, eğitim yoklaması veya merkez yoklaması gibi seçenekler, tamamen Parti 
Meclisi’nin yetkisindedir… 

Açın tüzüğe bakın bir kere Allah aşkına! 

Size bir soru daha: 

Sağ görüşlü belediye başkanı seçince, CHP belediye başkanlığınız kazanmış mı oluyor? 

Kafa budur işte!… 

*** 
Bu kadar siyaset yeter. 

Gelelim Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) tarafından verilen resmi rakamlara: 

Geçen yılda; 15 bin 216, bu yılın ilk yarısında 6 bin 741 olmak üzere son 18 ayda; 21 bin 
597 çocuk gebeliğe zorlandı. 

Tercüme edelim: 

Bu ülkede, bir buçuk yılda 21 bin 597 çocuk tecavüze uğramıştır!.. 

“Bir defadan bir şey olmaz” mı dediniz! 

Bir defa mı dedim?! 

Son 6 yılda, 142 bin 298 çocuk “anne” oldu, hadi gözünüz aydın! 

Bunların çoğu dini nikah ile evlendirilmiş… 



Ona da şükür, ya nikahsız olsalardı, ne olurdu o çocukların hali!.. 

Türbanları başlarındaydı tabii!.. 

Bir günde tecavüz edilen kız çocuğu sayısı ortalama 40‘tan fazla… 

Hava tahmin raporu gibi kayıtlara girmiş!.. 

2002’den bu yana 18 yaşın altında 440 bin çocuk doğum yaptı. 

15 yaşın altında cinsel istismara uğrayarak doğum yapan çocuk sayısı 15 bin 937‘ye 
ulaştı. 

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü nedeniyle açıklanmış bu rakamlar… 

Utandınız mı? 

Suya sabuna dokunmayan pis herifler!.. 

*** 
Erkek çocuklar için kayıt tutulmuyormuş galiba. 

Osmanlı’da onlarla “eğleşmek” ayıp sayılmıyormuş. 

Peki, erkek çocukları “bademlemek İslam kültüründe var” diyenlere ne demeli!? 

“Oğlancılık” padişahlardan kalma bir zaafımızdır öyle mi?… 

Ensar Vakfı’nda olanları İslami hayat tarzına uygun bulanlara, bin kez lanet olsun… 

*** 
CHP’nin hazırladığı rapora göre; dünyada cinsel istismar, taciz ve tecavüz 
olaylarında üçüncü sıradayız. 

İstismar davaları, son 10 yılda yüzde 700 artmış. 

Türkiye’de 2 milyona yakın çocuk işçi var; her 10 çocuğun 8’i kayıt dışındadır. 

482 bin 188 çocuk ise eğitim dışı kalmış. 

1 milyon çocuk, tarikatların elinde “eğitim” görüyor. 

Özel eğitim kurumlarının 3’te 1’i tarikatlara bağlı. 



Tarikat yurtlarında kalan öğrenci sayısı:224 bini bulmuş… 

Nasıl da büyümüşüz ama, değil mi?.. 



 

KARTLARI YENİDEN KARMADAN!.. 

FETÖ’nün soruları çaldığı 33 sınavla ilgili araştırmalar devam ederken, şu ana kadar 
sınavda 18 bin kopyacı tespit edildi. 

Bizim çocukların kamu hizmetlerine neden giremediği şimdi anlaşıldı mı? 

Kamu hizmetlerinden adeta yasaklı olan bu kesimin, kişisel teşebbüs seçeneği de yok 
gibidir. 

Sermayeleri yok! 

Özel sektör, çalışanlarının sayısını azaltarak ayakta durmaya çalışıyor. 

Orada da istihdam edilmeleri imkânsız görünüyor. 

Gelecek güvencesinden yoksun olan gençler, ülke yönetimine katkı için zaman ayıra bilir 
mi? 

*** 
Tiyatro oyuncusu Berhan Şimşek bir televizyon kanalında konuşuyor: 

Dişe dokunur bir şey söylediği yok. 

Yalnız bir sözü dikkatimi çekti: 

“AKP yerel seçimlerle geldi, yerel seçimlerle gidecek” dedi… 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/11/20/kartlari-yeniden-karmadan/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/11/ankara_da_gizli_.jpg


Alkışlar gırla gidiyor… 

Demek ki, hala bu görüşe inanlar var! 

Yerel seçimlerle iktidarın değişeceğine inananlar, elma ağacından karpuz bekliyorlar! 

*** 
İnsanlar politikadan uzaklaştırılınca, ne yazık ki saçma sapan fikirler taraftar buluyor. 

Şu kadarını söyleyeyim ki: 

Yerel yönetimlerde “kısmi başarı” olma da sonuca etkili olamaz. 

Nedeni ayan beyan belli: 

Beşiktaş Belediye Başkanını görevden alan irade, onları da alır veya kendine bağlar. 

Yoksa bu belediye hakkında söylenenler doğru muydu da başkana sahip çıkamadılar? 

Hazinedar’ın arkasında dimdik duracak siyasi bir irade neden yok?… 

*** 
İnadına inadına konuşmuyorum; 31 Mart’a şunun şurasında ne kaldı. 

Yaşayıp göreceğiz… 

Mevcut belediyeler bile kaybedilebilir. 

Nasılsa kabahati halka yüklemek kanıksandı! 

Baykal’ı bile arattı bu vatansızlar… 

*** 
Muhalefet, Godot’u bekler gibi Reis’in değişmesini bekliyor! 

O kadar olsa iyi: 

Reis’in Cumhuriyetin ilkelerine bağlı kalmasını, kurucu değerleri özümsemesini, 
Atatürk’ü sevmesini istiyorlar. 

İstemekle olur mu bunlar? 

Reis’i değiştirmek için seçimlerin yeterli olmayacağına inanan kesim ise şaşkın… 



Şaşırmakta haklılar, Dersimli’nin tek seçeneği kaldı: 

PKK’nın kontrolündeki (HDP’li) seçmenin Y-CHP’ye oy vermesini sağlamak. 

Ahmet Türk’le, bu konuları görüşen Dersimli, CHP’yi PKK’ya taşıyıcı annelik yapmaya 
mecbur bırakmış. 

Nereden mi biliyorum? 

Türk, Kılıçdaroğlu, söylediklerimi onayladı dedi. 

Türk, “Türk Milleti’nin bölünmez bütünlüğü” için birlikte mücadele edelim demedi 
herhalde! 

Ya ne dedi? 

! 

*** 
Hakkını teslim etmek gerekir. 

Dersimli, görevini hakkıyla yerine getiriyor… 

ABD’nin PKK’ya verdiği silah desteği, Dersimli’nin siyasi desteği yanında bir şey değil. 

Türk halkı PKK ile iş birliği yapanlara oy vermeyeceğine göre, Y-CHP’nin siyasi iddiası 
sınırlıdır: 

Birkaç belediye daha kazanıp, aralarında PKK’lıların da olduğu yardakçılarını istihdam 
etmek. 

Var mı ötesi? 

Söyleyin… 

*** 
Vah Atatürk’ün partisi vaaaah! 

Kurucuların, bir gün emperyalizmin çıkarlarına hizmet edeceğini öngörebilselerdi, 
Cumhuriyet Halk Fırkası’nı kurarlar mıydı hiç?.. 

Keşke Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti, öyle kalsaydı… 

Hiç değilse vatan sathında Kuvayi Milliyeci kahramanları vardı. 



Düşmana kök söktürürlerdi… 

*** 
Kim ne derse desin, Fesli Kadir’e sahip çıkan Reis, ideolojik tutarlılık içerisindedir. 

Muhalefet Reis’i değiştiremeyeceğine göre, bizim muhalefeti değiştirmemiz şart oldu… 

Lafı gevelemeyelim; başka alternatifi olan söylesin. 

Tek adamla nasıl baş edeceğinizi tane tane anlatın da anlayalım… 

Ya da bir yol açın, muhalefetin önünü tıkamayın… 

*** 
Yerel yönetim seçimlerinde “başarılı” olmakla, yani kazanılan belediye sayısını 
artırmakla iktidar değiştirilemez. 

“Başkanlık Rejimi”ndeyiz, uyanın artık… 

Hele de rejimin değiştirilmesine direnemeyenler, -üstelik tam hukuksuzluk hali varken- 
karşıdevrimi durdurup geri döndüremezler. 

İş başa düştü. 

Önce muhalefeti değiştirmekten işe başlayacağız… 

Boykotu bir kez daha düşünün derim… 

*** 
“Tek adam rejimini” yıkmak için gerçek bir muhalefet gerekir. 

Gerçek muhalefet tutarlı ve kararlıdır. 

Görevleri çok ve ağırdır. 

“Adalet Yürüyüşü” ile İstanbul’a kaçan Dersimli Kemal’in bu görevler karşısında seyirci 
olarak bile yeri olamaz. 

Bu zat ekibiyle birlikte siyaset tarihindeki yerlerini almadan, rahat nefes almayacağımız 
son 10 seçimde ortaya çıkmıştır. 

Bunları yaşamamış gibi davranamazsınız!.. 

*** 



Dersimli Kemal’in, AKP’den kurtuluş reçetesi de oldukça ilginçtir: 

Aklınca AKP’nin seçmenine yalvararak, Erdoğan’a oy vermemelerini sağlayacak. 

Böylece AKP’den kurtulacağız!.. 

Ölme eşeğim ölme… 

*** 
“Boykot” seçeneği ciddi bir siyasi tavırdır. 

Aynı zamanda yeni bir çıkış yolunu da gösterir. 

Boykot edenler karşı tarafa oy vermiş olmazlar; kendileri gibi düşünenlerin sayısal 
durumunu artırırlar. 

Boykot, ciddi bir orana ulaşırsa yeni bir dönemin başlangıcı olabilir. 

Hem iktidarın hem de muhalefetin tabanını yitirdiği inancını güçlendirir. 

Meşruiyetlerini de tabii… 

Ondan sonra oluşacak yeni bir örgütlenme, gerçek muhalefet işlevini sürdürebilir… 

Geriye gidişi durduracak olan dinamikler, bu örgütlenme içerisinde yer alır ve inisiyatif 
kullanırlarsa geriye gidiş durdurulabilir. 

Ancak o zaman kartlar yeniden karılabilir… 



 

“DİYANET ORDUSU”!.. 

Anayasamızın 136. maddesi, Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini 
“laiklik ilkesi doğrultusunda, bütün siyasi görüş ve düşünüşlerin dışında kalarak ve 

milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinerek” yerine getirir hükmünü amirdir.1 
 
4121 Sayılı Kanununun “Görev” başlıklı 1. maddesi: “İslam Dininin inançları, ibadet ve 
ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, din konusunda toplumu aydınlatmak üzere” 

Diyanet İşleri Başkanlığının kurulduğunu açıklar.2  
Mevzuat son derece açıktır: 

Diyanet İşleri Başkanlığı görevlerini yerine getirirken laiklik ilkesidoğrultusunda 
hareket edecektir. 

Bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalacaktır. 

Ve: 

Milletçe dayanışma ve bütünleşmeyi amaç edinecektir… 

*** 
Son Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş, bir gün sonrası Ulu Önderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk’ün ölümünün 80. yılı olmasına rağmen, 9 Kasım Cuma Hutbesinde adını 
anmaması haklı olarak tepkiyle karşılandı. 

                                                           
1 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 

2 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.633.pdf 
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Başkanın aynı gün Cuma Namazından sonra, resmi kıyafetinigiyerek Kadir 
Mısıroğlu’nu ziyaret etmesi ise oldukça anlamlıdır. 

Kadir Mısıroğlu’nun evinde gerçekleşen görüşme fotoğraflarının Diyanet İşleri 
Başkanlığı tarafından fotoğraflanarak servis edilmesi daha da anlamlıdır. 
Gelen tepkiler üzerine Başkanlığın yaptığı; Kadir Mısıroğlu’nun evde ziyaret edilmesinin 

“insani amaçlı” olduğu şeklindeki açıklama ise ziyaretten daha kötü etki yaptı… 3  
Zira “tarihçi ve yazar” olarak tanıtılmak için çok özel çaba gösterilen Kadir Mısıroğlu: 

“Keşke Yunan galip gelseydi. Ne hilafet yıkılırdı. Ne Şeriat Yıkılırdı”4 sözleri ile 
hafızalarımıza kazınmıştır. 
Kendi ağzından itiraf ettiği gibi bu zat; Cumhuriyet düşmanıdır, hilafet ve şeriat 
yanlısıdır… 

Böyle kişiliğe sahip birini, Diyanet İşleri Başkanı’nın resmi kıyafetiyle evinde ziyaret 
etmesini “insani amaçla” açıklamak olanaksızdır. 

Ziyaret Diyanet İşleri Başkanlığı adına yapılmıştır. 

Başkanın davranışı hem Anayasaya hem Teşkilat Yasasına hem de Devlet Memurları 
Yasasına aykırıdır… 

*** 
9 Kasım tarihli Resmî Gazetede Diyanet İşleri Başkanlığına 8489 kadro ihdas edildiği 

yazmaktadır. 5  
Başkanlığın bütçesi; Eğitim, Sağlık, Kültür ve Turizm Bakanlıkları bütçelerinin 

toplamından daha fazladır.6  

2017 yılı itibariyle Diyanet’in personel sayısı: 109.332’dir.7  
Erdoğan, Camiler ve Din Görevlileri Haftası dolayısıyla Külliye’de düzenlenen 
programda: 

“140 bin kişilik böyle bir ordunun olduğu yerde neden beklediğimiz neticeleri 

alamıyoruz?” ifadelerini kullandığını hatırlıyoruz…8 
Demek 140 bin kişilik ordu! 

100 bin imam-müezzin, 20 bin kadrolu kuran kursu öğretmeni, 20 bin geçici Kuran 
kursu öğretmeni, 3 bin vaiz ve 125 müftü… 

                                                           
3 https://www.yeniakit.com.tr/haber/diyanet 

4 https://www.youtube.com/ 

5 http://www.resmigazete.gov.tr/ 

6 https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/diyanetin-butcesi-istihbarati-5e-katladi-2678028/ 

7  https://www.muftulukhaberler.com/diyanet-isleri-baskanligi-personel-sayisini-acikladi/1933/ 

8   https://www.yenicaggazetesi.com.tr/erdogan-140-bin-kisilik-bir-ordu-207538h.htm 
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İmamlar, her yerleşim biriminde varlar, onların açıktan desteklediği bir partiyi kim 
yenebilir ki? 

*** 
Diyanet İşleri Başkanlığı Hukuk Müşavirliği 9-12 Ekim tarihlerinde Kızılcahamam’da bir 
çalıştay düzenlediğini biliyoruz. 

Çalıştayda, “siyaset yasağı”nın yeniden tanımlanması kararı alındı. 

Diyanetin hukukçuları siyaset yasağının nasıl delineceğini tartıştılar. 

Bir yolunu bulacaklarına en ufak kuşkum yok! 

Bir yönetmelikle, Anayasa yargısı dışına çıkabileceklerine inanıyorum. 

Yargı ile imamlar arasında çıkacak olası tartışmadan imamların galip çıkacağı da 
kesindir… 

“Andımız” tartışmalarını izleyenler, bir de yakında verilecek olan Danıştay İdari Dava 
Daireleri kararını görsünler, ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız… 

*** 
Siyaset yasağı kalktıktan sonra, siyasette sıkça kullanılan; yalan, riya, sahtekarlık, hile 
gibi ahlak ve din dışı argümanları din adamları nasıl kullanacaklar çok merak ediyorum. 

Siyasetteki kirlilik, siyasetle ilgilenen din adamları eliyle dine de bulaştırılacak. 

“Din bezirganı” nitelemesi sarık ve cüppe giyen imamlara pek yakışacak gibi! 

Örneğin; siyasi rakibi hakkında ağır eleştiriler yapan bir imamın arkasında, rakipleri 
namaz kılar mı bilmiyorum. 

Camiye siyaset girince cemaat da bölüneceğine göre, muhalefette kalan cemaate kim 
bilir imam nereden bulacaklar. 

İthal edilebilir mi? 

140 bin kişilik “Diyanet ordusu” içerisinde, Reis’e muhalif bir tek imam gösterin 
bileğimi keseyim! 

*** 
Siyaset yasağı kalkan imamlar, kendileri ile aynı görüşte olmayanları “kafir” ilan ederse 
ne olacak? 



Cumhuriyetin cenaze namazını kıldırmak için abdest alanlar, bizim cenaze 
namazlarımızı kıldıracaklar mı acaba? 

Bir süre sonra siyasetle ilgilenen imamların, silah taşıma ihtiyacı ortaya çıkacak. 

Bir de bu “ordu”nun silahlı halini düşünün! 

*** 
Kim ne derse desin; Reis, karşıdevrimi yapmıştır. 

Şimdi Cumhuriyetin temel kurumlarını dönüştürüyor… 

İhanet çizgisinde yürüyen muhalefet ise, birkaç belediyeyi kazanarak bu sürecin tersine 
çevirebileceği umudunu kitlelere aşılıyor. 

İmkânsız bir şey! 

Mühürsüz oldukları için geçersiz olan oyların, “geçerli” sayılarak Anayasanın 
değiştirilmesine direnemeyenlerin peşinden bir adım bile atılmaz. 

Görünüşü kurtarabilmek için “Adalet Yürüyüşü” ile halkın gazını alan bu zavallılar 
sayesinde karşıdevrim başarıldı. 

Ar damarı çatlayanlar pek yakında “Diyanet ordusu”na katılırlarsa şaşırmam… 



 

BU KAFALAR İLE BİLİM ÜRETİLEBİLİR Mİ? 

Dokuz Eylül Üniversite’sinin akademik yıl açılışında konuşan Reis: 

“Türkiye nasıl oluyor da dünyanın en büyük 500 üniversitesi arasında esamisi 
okunmuyor? Eğitimde alt yapı ve kapasite bakımından büyük mesafe kat etmemize 
rağmen, içerik ve sistemde büyük sıkıntı var” diyerek hem sordu hem sitem etti. 

Aslında yakıcı gerçeğin altını çizdi.1  
Reis’e yanıt, Harran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Taşaltın’dan geldi. 

Rektör Hazretleri: 

“Cumhurbaşkanına itaat etmek farz-ı ayn’dir… İtaat etmemek savaştan kaçmak 
gibi haramdır” dedi. 

Ramazan Efendi, yüksek lisansını yurtdışında yapmış bir elektrik-elektronik 
mühendisidir. 

Dini terimlerle meramını ifade etmesinin bir nedeni vardır mutlaka; esas uğraş alanının 
pozitif bilim olduğunu göz ardı etmemek gerekir!.. 

*** 
Hoca Efendinin ne anlatmak istediğini anlayabilmek için “farz” ve “farz-ı ayn” 
sözcüklerinin anlamını bilmek lazım. 

Farz: Tanrı’nın yapılmasını acık ve kesin olarak emrettiği şeylerdir. 
                                                           
1 http://www.egitimcaddesi.com/turk-universiteleri-neden-500-icinde-yer-almiyor/ 
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Farzları terk etmek haramdır, yapılmalarına önem vermeyenler, kafir olurlar… 

Farz-ı ayn: Yükümlü olan her Müslümanın bizzat kendisinin yapması gereken farzlardır. 

Örneğin; yapılması ya da sakınılması emredilen dinin hükümlerini öğrenmek farz-ı 
ayn’dır. 

Taşaltın demek istiyor ki: 

“Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı olan Recep Tayyip Erdoğan’a itaat etmek” dinin 
hükümlerini öğrenmek değerinde bir Tanrı buyruğudur! 

İtaat etmeyenler kafirdir! 

Üniversitenin başına bu kafayı taşıyan bir adam gönderildiğinde; o üniversitede pozitip 
bilim yapılabilir mi? 

Böyle bir üniversite, bilimle uğraşan dünya üniversiteleri arasına katılabilir mi? 

*** 
Uzmanlık alanı Orta çağ Tarihi olan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet 
Ağır Akça, yayın yönetmenliği yaptığı Şamil İslam Ansiklopedisi’nde “mürted” kelimesi 
şöyle açıklanıyor: 

“Kafirlerin uydukları İslam dışı ideolojilerin doğru olduğuna inanmak; anıt, mezar ve 
ölülere tapınmak; Yahudilik, Hrıstiyanlık, Komünizm, Kapitalizm, Demokrasi, Sosyal 

Demokrasi vb. şirk düzenlerini doğrulamak.” 2  
“Mürted” sözcüğü Müslümanlığı bırakıp, başka dinlere geçenler için kullanılıyor. 

Mürtedin cezası, eğer tevbe etmezse öldürülmektir… 

Rektör Akçay’a göre; İslam bir “ideolojidir”, İslam dışı ideolojilerden; Komünizm, 
Kapitalizm, Demokrasi ve Sosyal Demokrasi “şirk” düzenleridir. 

Şirk: İslam’da Tanrı’ya ortak kılma anlamına gelen bir kavram olup, en 
önemli iman sorunudur. 

Bu önermeye göre, “Demokrasi”yi benimseyenler “şirk” düzenini benimsemiş 
kimselerdir. 

O kadarla kalsa iyiydi. 

Kuran’a göre Allah’a şirk koşmak, günahların en büyüğüdür. 

                                                           
2 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/949545/ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/egitim/949545/Artuklu_Universitesi_rektorunun_fetvasi__Demokrasinin_cezasi_olumdur.html


Tanrı, kendisine şirk koşanları affetmeyeceğini buyurmuştur. 3  
Hoca Efendiye göre, “demokrasi”yi benimseyenler şirke bulaşmış kişilerdir ve 
günahların en büyüğünü işlemekle hiçbir zaman affedilmeyeceklerdir… 

!.. 

*** 
Uluslararası İlişkiler Uzmanı olan Sebahattin Zaim Üniversitesi eski Rektör Yardımcısı 
Prof. Dr. Zaim Arı, bir canlı yayın programında: 

“Okuma oranı arttıkça beni hafakanlar basıyor, ben her zaman cahil halka güvendim” 

demişti…4 
Reis, bu açıklamasından sonra Arı’yı YÖK Denetleme Kurulu Üyeliğine atadı… 

?.. 

*** 
Üniversitelerimizin durumu böyle olunca; sarıklı, sakallı, cübbeli sahtekârlar TV 
kanallarına üşüştü: 

“5 adet nazar duası, 5 adet cin mektubu, 5 adet aile için muhabbet ayeti, Esrar-ül Ercan 

kitabı ve bir adet korunmuş sır”rı 49 TL + Kargo ücreti ile satışa sunuyorlar…5 
Alıcısı var! 

Yurttaşı bu tür istismarlardan korumakla görevli olan Devlet, bu adamlar hakkında ne 
gibi işlem yaptı, doğrusu bilmiyorum. 

Sosyal Medya ortamındaki daha ilginç bir paylaşım hala dolaştırıldığına göre; din ve 
dince kutsal sayılan değerleri sömürenlerin arkalarında kuvvetli bir el olmalı. 

Şeyhinin ipini tutunca, günahlarının af olacağına inananlarla aynı ülkede yaşıyoruz…6 
O bakımdan olup bitenler doğrudan doğruya bizi de ilgilendiriyor. 

Reis, bu insanların oylarını alarak iktidara gelmiştir ve onların desteği ile iktidarını 
sürdürüyor. 

Adamlar halkı cahil bırakmak, Orta Çağ’ın karanlığında yaşatmak için adeta seferberlik 
ilan etmişler. 

Bu kafalar bilim üretebilir, dünya ile yarışabilirler mi? 
                                                           
3 https://kuran.diyanet.gov.tr/tefsir/Nis%C3%A2-suresi/541/48-ayet-tefsiri 

4 https://www.sozcu.com.tr/2016/egitim 

5 https://odatv.com/5-adet-cin-mektubu-49-lira-1608171200.html 

6 https://www.youtube.com/watch?v=XoH4o5tnodQ 
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https://www.youtube.com/watch?v=XoH4o5tnodQ


Son yıllarda yaşanan rezillikleri Sözcü Gazetesi yazarı Yılmaz Özdil derledi. 7 
Okuyunca insan kan ter içerisinde kalıyor! 

                                                           
7 https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/yilmaz-ozdil/mehmet-akifin-tee-100-sene-once-yazdigi-ibret-

olmali-2713345/ 

https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/yilmaz-ozdil/mehmet-akifin-tee-100-sene-once-yazdigi-ibret-olmali-2713345/
https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/yilmaz-ozdil/mehmet-akifin-tee-100-sene-once-yazdigi-ibret-olmali-2713345/


 

DERSİMİZ Y-CHP!.. 

Ana muhalefet Yerel Seçimler Stratejisini açıkladı: 
“Entelektüel, akademik ve elitist bariyerleri aşıp, sağ partilere oy veren büyük 
kesimin diliyle konuşacağız” dedi hazret… 
Konuştu da kerata: 
“Entelektüel”, “akademik”, “elitist” ve “bariyer” sözcükleri bir cümlede kullandı işte. 
Bu sözcükler, sağ partilere oy verenlerin dilinde pelesenk mi? 
“Şecaat arz ederken sirkatin söyler” deyimi ile tıpa tıp örtüşmedi mi bu cümle? 
*** 
Adam diyor ki, bu defa da biz sağ partilere oy veren kesimi aldatacağız. 
Nasıl mı? 
Biz değişmeyeceğiz, sadece onların dilini kullanacağız. 
(Değişiyorsan zaten onlardansın, aslı varken bir şeyin taklidini ağzına toprak sürmez!) 
Adam iddialı; sağ kesimin dilini kullanacağız ve onlar bizi kendilerinden sanacak; sırf bu 
dil benzerliğinden yararlanarak oylarını bize vermelerini sağlayacağız. 
Sağ partilere oy veren büyük kesimi aptal yerine koyan bu zevat, çok mu zeki acaba, 
yoksa sadakaya muhtaç olacak kadar zekâ fukarası mı?.. 
*** 
Muhalefette iken oy kaybeden kafanın yapısı budur!.. 
CHP Parti Meclisinde oturup saatlerce bunu tartıştılar. 
Sonunda: 

“Kullanılacak dil toplumun bütün kesimlerine hitap edecek” kararına vardılar.1 
Demek bütün kesimlere hitap edecek dil kullanacaklar. 
Aman ne iyi ne iyi… 
Bir şey mi demiş oldunuz? 
Yüzünüze karşı sövmek fırsatını bir bulabilsem… 

                                                           
1http://www.milliyet.com.tr/sag-soylemden-vazgecildi-siyaset-2766834/ 
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*** 
Efendim, Parti Meclisinde bu strateji kabul edilmedi zaten, ne diye bu konuyu gündeme 
getiriyorsun diyenler için açıklayayım: 
Ben kimsenin kafasının içini görmüyorum ki, adamların kendileri 
gösteriyor dağarcıklarında ne olduğunu. 
Gösterilene de bakmayayım, gördüklerimi paylaşmayayım mı? 
Sonuçta bu insanlar bizi temsil ediyorlar. 
Hiç sordunuz mu kendinize: 
Bunlar Atatürk’ün ve Kuvayı Milliyecilerin koltuklarında oturmayı hak ediyorlar mı? 
Bunlara oy verenlerin pek çoğu daha sonra “hay elim kırılaydı da oy vermeseydim” 
demiyor mu?.. 
Bekir Coşkun, “Bu haliyle CHP’ye artık benden TIK yok” derken aynı vurguyu 

yapmadı mı?2  
*** 
105 belediye başkanının açıklandığı Parti Meclisi toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu 
CHP’nin seçim stratejisini açıkladı: 

“Önseçim sağlıklı bir yöntem değil. Başarı getirecek bir yöntem değil” dedi…3 
Dersimli, önseçim yaptığında da başarılı olamadı, merkez yoklamasında da… 
Önseçime karşı olmasının nedeni “başarı” değil ki: 
Koltuğunu sağlama bağlamak için ihtiyaç duyduğu delegeleri kontrol altında tutacak 
olan belediye başkanlarını kendi seçtirmek istiyor. 
Delegeler CHP’li belediyelerde istihdam edilecekler, sırası geldiğinde de kendilerini 
seçenleri seçerek diyet ödeyecekler. 
“Al gülüm ver gülüm” deyimi ne demek istediğimi özlü bir şekilde anlatıyor efendim. 
Dersimli Kemal’in parti içi demokrasiye bakış açısını önseçim konusuna olan 
yaklaşımından öğrendik… 
*** 
2019 Bütçesi ile şimdiye kadar satılan kamu mallarının son bilançosu belli oldu: 
Türkiye tarihinde toplam 69,9 milyar dolarlık özelleştirme yapıldı ve bunun 61,7 milyar 
dolara karşılık gelen kısmı AKP dönemindedir. 
Reisten çok özel ricamdır: 
Oldu olacak, Y-CHP’nin başındakileri de özelleştir, bakalım kaç para edecekler? 
*** 
2014 yerel seçimlerinde MHP, Y-CHP’nin mütevazi desteği ile Manisa, Adana ve Mersin 
büyükşehir belediye başkanlıkları ve 8 il belediye başkanlıklarını kazandı. 
Dersimli Kemal, “Ekmek için Ekmeleddin”i cumhurbaşkanı adayı gösteren Bahçeli’nin 
kuyruğuna takılarak, CHP seçmeninin MHP’li adaylara oy vermesini sağladı. 
Bahçeli, sonunda gitti AKP’ye koltuk değneği oldu; Erdoğan’ı bir kez daha 
Cumhurbaşkanlığına oturttu, rejimin değişmesinin yolunu açtı. 
MHP, AKP’ye bu destekleri vermeseydi, AKP’nin bu önemli hamleleri -kendi ifadeleri 
devrimi- yapmalarına olanak yoktu… 
Demek ki, Y-CHP’nin MHP’ye verdiği o destek, sonuçta AKP’ye verilmiş oldu! 
Dolayısıyla rejimin değiştirilmesinde Y-CHP’nin katkısını göz ardı edemeyiz… 
Hepsi bu kadar değil tabii: 
16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu’nu meşrulaştıran da Y-CHP’dir. 

                                                           
2 https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/bekir-coskun/baba-kusura-bakma-2648322/ 

3 http://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/kilicdaroglu-nun-yerel-secim-stratejisi-h112965.html 

https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/bekir-coskun/baba-kusura-bakma-2648322/
http://www.yurtgazetesi.com.tr/politika/kilicdaroglu-nun-yerel-secim-stratejisi-h112965.html


12 Eylül 2010 Anayasa Referandumu’nda Y-CHP’nin kraldan fazla kralcı tutumuyla 
oynadığı rolü de unutmamak gerekir; kuvvetler ayrılığı bu değişiklikle sona ermiş, 
yargı yürütmenin kontrolüne girmişti. 
Anayasanın değiştirilmesi dahi teklif edilmeyen değişiklikleri değiştiriliyor uyarılarına 
kulaklarını tıkayan Dersimli Kemal ve arkadaşları, Reis’ten teşekkürden fazlasını almayı 
hak etmişlerdir… 
Özetlersek, karşıdevrimin başarılı olmasında Y-CHP’nin rolü MHP’den daha fazladır… 
*** 
İyi Parti yüzünden MHP, CHP’nin desteği ile kazandığı belediye başkanlıklarını 31 Mart 
2019’da yapılacak seçimlerde kaybedebilir. 
Bahçeli, çatı adayı olmadığı için CHP’den gelen desteğin kesildiğini de biliyor, bu nedenle 
AKP’den destek bekliyor. 
AKP de ipe un serdiği için şimdilik “Cumhur İttifakı” çatladı gibi gözüküyor. 
Bu noktada AKP’nin de “mütevazi” bir desteğe ihtiyacı doğdu. 

HDP, AKP ile masaya oturmaya hazır olduğunu açıkladı.4  
Sanki Hendek Savaşları olmadı, sanki HDP’li belediye başkanları görevden alınmadı, 
sanki HDP Eş Genel Başkanı ve milletvekilleri tutuklanmadılar… 
Sanki bu ülkeyi AKP yönetmiyor. 
Ne oldu da HDP, AKP’yi masaya çağırdı?.. 
Siz bu sorunun yanıtını ararken, ben başka bir konuyu hatırlatmak istiyorum: 
HDP’nin çağrısından anlıyoruz ki, HDP, MHP’nin yerine geçmeye hazırdır ve AKP’ye 
bazı tavizler karşılığında destek vermeyi teklif etmektedir. 
Demek ki, HDP’de AKP’nin ikinci koltuk değneğidir. 
Peki, HDP’yi AKP’ye koltuk değneği yapan kimdir? 
Elbette ki biz: Y-CHP’ye destek verenler… 
*** 
Bir evden iki oydan biri Y-CHP’ye, biri HDP’ye kampanyasını Kanadalılar 
yürütmediler. 
HDP’ye barajı atlatırsak AKP Meclis’te çoğunluğu kaybeder diyerek AKP’den bıkan 
kitleleri HDP’ye oy vermeye biz yönelttik. 

AKP’yi “birlikte iyi salladık” ama!.. 5  
HDP ile iş birliği daha sonra da devam etti; birlikte “Adalet Yürüyüşü” yaptık, birlikte 
miting tertip ettik, birlikte basın açıklamaları vs… 
PKK ile al takke ver külahtık… 
Demek ki, terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi meşrulaştıran, destekleyen, 
koruyuculuğunu yapan taşıyıcı annelik görevini Y-CHP yerine getirmiştir. 
Dolayısıyla HDP’nin eylemlerinde de sorumluluğumuz birinci derecededir… 
*** 
Sonuç: 
AKP’yi iktidarda tutan iki koltuk değneği var: Biri MHP, diğeri HDP’dir… 
İkisini de destekleyip canlı tutan Y-CHP’dir. 
Kanıtlı, ispatlıdır: 
AKP’nin iktidarda kalmasını Y-CHP sağlıyor… 
*** 
Fazla uzatmayacağım. 
Bir sorum daha var size: 

                                                           
4 https://www.aydinlik.com.tr/hdp-akp-yi-masaya-oturmaya-cagirdi-politika-ekim-2018 

5 https://www.youtube.com/watch?v=1Io3nAt3Shw 

https://www.aydinlik.com.tr/hdp-akp-yi-masaya-oturmaya-cagirdi-politika-ekim-2018
https://www.youtube.com/watch?v=1Io3nAt3Shw


“Andımız” konusunda Y-CHP’nin görüşünü bileniniz var mı? 
Kılıçdaroğlu neden Suudi Arabistan-Katar ekseninde gizli servislerin hesaplaşması 
sonucu öldürülen “gazeteci” Cemal Kaşıkçı cinayeti ile sürekli ilgileniyor. 
Gizli servis elemanı mı?… 
Kılıçdaroğlu, Andımız konusunda Danıştay’ın görüşünü mü doğru buluyor, yoksa Reisle 
aynı mı düşünüyor, bunu da açıklamak zorundadır. 
Çünkü 29 Ekim’de Türkiye Edirne’den Kars’a “Andımız”ı okuyacaktır. 
Dersimli Kemal bu olayı da mı yok sayacak acaba? 
*** 
Yunanistan’ın ABD’yi arkasına alarak Doğu Akdeniz ve Ege’de münhasır ekonomik 
bölgelerimize karşı yaptığı kışkırtmalar karşısında, Y-CHP’nin söyleyecek sözü yok 
mudur? 
Yoksa ABD’yi incitmekten mi korkuyorlar! 
*** 
Sahtekâr siyasetçiler yerel seçimleri kurtuluşun başlangıcı olarak gösteriyorlar. 
Güya kazanacakları belediye başkanlıkları ile iktidarın düşmesinin yolunu açacaklar. 
Tamamen aldatmacadır: 
Beşiktaş Belediyesi eski başkanı şimdi neredir? 
Aynı şekilde iktidar gerekli görürse belediye meclis üyelerini bile görevden alamaz mı? 
Buna karşı Y-CHP’nin yapabileceği bir şey var mı? 
Bana yargı yoluna gideriz demeyin. 
Hiç güleceğim yoktu… 
Demek ki, yerel seçimlerle iktidarı değiştiremezsiniz… 
*** 
Bir soru daha: 
Y-CHP, yerel seçimler yaklaşırken sağ görüşlü ve bölücü aday arama ihtiyacını neden 
duydu? 
AKP’nin kurucu üç isminden biri olan Abdüllatif Şener ile HDP’den milletvekili seçilen 
Celal Doğan’ı belediye başkan adayı göstermek için nabız yoklanmaya başlanmasının bir 
sebebi olmalı. 
Aday gösterilen bu isimlerin belediye başkanlıklarını kazanması halinde kazanan CHP 
mi olacak yani? 
Elbette ki, hayır… 
Belli ki, AKP ile koalisyon kurmayı başaramayanlar, yerel yönetimlerde koalisyon ortağı 
olarak varlıklarını sürdürmenin derdindeler. 
Bu sonucu elde etmek için her kesimli iş birliğine girebilirler… 
*** 
Son soru ile kapatıyorum: 
Kılıçdaroğlu, “Türkiye’de Gençlik ve Siyaset” adlı konferansta: 
“24 Haziran’da eğer bir hayal kırıklığı yarattıysak, bunun sorumlusu biziz. Başka 

yerde sorumlu aramaya gerek yok, biziz” dedi…6 
Siyasi hataların sorumluları, hatalarının bedelini istifa ederek öderler. 
Yerlerini yeni arkadaşlara bırakırlar. 
Seçmenlerinden özür de dilerler… 
Dersimli ise “durmak yok yola devam” dedi… 

Belli ki, “felsefi derinliği”7 olan Atatürk v e Cumhuriyet düşmanı birini bulamadı… 

                                                           
6 https://www.aa.com.tr/tr/politika 

7 https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/felsefi-derinlik-gosterin-sabaha-birakir-giderim-2621615/ 
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O aramaya devam etsin bakalım. 
Beni asıl üzen, konferansa katılan gençlerin “derin sessizliği” idi! 
Hiç değilse 29 Ekim’de dışarı çıkıp da TGB’lileri izleseler bari… 



 

CESET VE VASİYET SOYGUNCULARI!.. 

Suudi Arabistan Kaşıkçı’nın konsolosluk binasında yaşanan “arbede” sırasında 
öldüğünü açıkladı. 

Sorumlu tutulan 18 Suudi vatandaşı tutuklandı! 

Trump, bu açıklamayı “güvenilir” buldu! 

Suudi yönetimi, Suriye’nin Kuzeyinin -PKK/PYD’nin kontrolündeki bölgenin- imarı 
için 100 milyon doları ABD’nin hesabına yatırdı. 

(Önceki açıklama inandırıcı olmayınca bir süre sonra cinayet kabul edilip “müzakereci 
ekibin” hatasına bağlandı.) 

Ceset soyucusu Yankee, bu olaydan bile haracını almadan geçmedi… 

*** 
Cemal Kaşıkçı Suudi vatandaşıdır; yönetime muhalifti, The Whashington Post 
gazetesinde yazıyordu, “Arap Baharı”nın ateşli savunucusuydu, bir dönem Suudi gizli 
servisinin başkanına danışmanlık yapmıştı… 

Ünlü silah tüccarı Adnan Kaşıkçı’nn akrabası olan Kaşıkçı, istihbaratçılara göre 
bunlardan daha fazlasıydı! 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/10/23/ceset-ve-vasiyet-soygunculari/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/10/atan%C4%B1n-vasiyeti.png


Şeriatçı Suudi yönetimi dünyada bir ilke imza attı: 

Kral hazretleri, diplomatik dokunulmazlığı kullanarak bir yurttaşını yargılamadan 
vahşice infaz ettirdi. 

Dünya bu yüzden ayağa kalktı. 

ABD bu fırsattan yararlanarak durumdan vazife çıkardı… 

*** 
Doğa ve insanlık düşmanı emperyalist devletlere haraç vererek ayakta duran, dini ve 
dince kutsal sayılan değerleri insafsızca istismar ederek iktidarını sürdüren, gerçek 
İslam’la uzaktan yakından ilgisi bulunmayan bu katil devlet, ne yazık ki kutsal toprakları 
da egemenliği altında bulundurmaktadır. 

80 bini Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak üzere, her yıl 2 milyondan fazla hacı 
adayının Suudilere bıraktığı paralar, kurşun olarak askerlerimizin göğsüne 
saplanmaktadır. 

Aynı zamanda, hacı adaylarının Arabistan topraklarında ibadet görevlerini yerine 
getirirken harcadıkları dolarlar, emperyalistlere haraç olarak verilmektedir… 

Nerelerde, nasıl kullanıldıklarını da gün be gün yaşayarak görüyoruz. 

Bu acı gerçekleri ne kadar daha görmezden gelebiliriz, bilmiyorum… 

*** 
Kuvayi Milliyeci imam ve müftülerin, Kurtuluş Savaşı sırasındaki tutumları bugün de 
gündemdedir: 

“Maraş Fransız işgalinde iken ve kalede Fransız bayrağı dalgalanırken Cuma 
namazı caiz değildir” fetvasını veren Rıdvan Hoca, yaşasaydı hiç kuşku yok ki, Mekke 
ve Medine ABD ve İsrail’in fiili ve hukuki işgali altında ve Arabistan topraklarında sapık 
Vahabiler devlet yönetimde iken, Hac görevini yerine getirmek caiz değildir” fetvasını 
verirdi… 

Düşman işgali altındaki topraklardaki asıl ibadet işgale karşı koymaktır, zulme karşı 
direnişi başlatmaktır. 

İbadet, ibadet özgürlüğünün bulunduğu devletlerde yapılabilirse anlamlıdır. 

Din ve ibadet özgürlüğü de ancak bağımsız ve özgür bir ülkede söz konusu olabilir. 



Suudi Arabistan’a; emperyalizmle iş birliği yapmayan, din ve ibadet özgürlüğüne saygılı, 
terörü desteklemeyen, temel hak ve özgürlükleri güvence altına almış bir yönetim 
gelene kadar, İslamın Şartlarından olan hac görevini ertelemek gerekir. 

Türk hacıların başlatacağı boykotun diğer Müslüman ülke hacıları tarafından da 
desteklenerek anlamlı bir yaptırıma dönüşeceğine inancım tamdır…. 

*** 
Gelelim güncel diğer konuya: 

Reis, İş Bankası’nda CHP’nin temsil ettiği Atatürk’e ait hisselerin 
hazineye devredilmesi için kollarını sıvadı. 

Bahçeli, bu girişime Atatürk’ün gerçek mirasçısı Türk Milletidir diyerek destek verdi. 

Kılıçdaroğlu, böyle bir düzenlemenin yapılması halinde; “Kıyameti kopartırız… 
Direnme hakkımızı kullanırız” dedi. 

“Direnme hakkı”nı nasıl kullanacaklarını daha sonra izah ettiler: 

Yasanın Meclis’ten geçmemesi için her yola başvuracaklar, ayrıca yargı yoluna da 
gidecekler ve bir de sahaya inip konuyu halka anlatacaklar… 

Buna da direnme hakkının kullanılması diyorlar!.. 

At sahibine göre kişner derler, çok doğru bir söz olduğu bir kaz daha kanıtlandı… 

*** 
Reis, siyasi parti mensuplarının bankaların yönetim kurullarında ne işi var diyerek 
kükremesini sürdürüyor. 

Haklı değildir elbette. 

Zira bütün devlet bankalarına AKP’lileri bizzat kendisi doldurmuştur.1  
*** 
Atatürk’ün hisseleri karşılığında elde edilen gelir, İş Bankası 
tarafından vasiyetinde belirtildiği şekilde, düzenli olarak Türk Dil Kurumu ile Türk 
Tarih Kurumuna aktarılmaktadır. 

Bu işin yapılıp yapılmadığını denetlemek için CHP’den atanmış 4 kişiye ihtiyaç var mı? 

Bankanın ve devletin denetim kurumları ile yargı organları bu işi bal gibi yapabilirler. 

                                                           
1 https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/necati-dogru/bana-biraz-izin-3-2684988/ 
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O başka konudur!.. 

*** 

Vasiyetname ise ölüme bağlı bir hukuksal işlemdir.2  
81 milyon insanı doğrudan ilgilendirir: 

Vasiyet, TMK m. 532’de düzenlenmiştir. 

Yasaya uygun olarak düzenlenen bir vasiyetnameyi yeni bir yasa ile; değiştirmek, 
bozmak veya ortadan kaldırmak mümkün müdür? 

Birinci sorun budur. 

Kazanılmış hakları ortadan kaldıracak şekilde yasa çıkarmak mümkün olabilir mi? 

Bu da ikinci sorundur. 

Üçüncü sorun, aleyhte hükümler taşıyan yasayı geriye nasıl yürütecekler? 

Çağdaş hukuk sistemlerinde bu soruların tümünün yanıtı olumsuzdur. 

Bir başka sorun daha var ki, o da yapılması düşünülen yasal düzenleme ile 

“mülkiyet hakkı”na3 tecavüz edilecek olmasıdır. 

“Mülkiyet hakkı başkasına zarar vermemek ve yasaların koyduğu sınırlamalara uymak 
koşuluyla, kişinin, bir şey üzerinde dilediği biçimde yararlanma, tasarruf etme, 
başkasına devretme, kullanma biçimini değiştirme, harcama ve tüketme yetkilerini 

kapsar.”4  
Bu hukuksal durum karşısında Reis’in kafasından geçenleri uygulaması olanaksızdır. 

İşin bir de dini–ahlaki boyutu vardır: 

Fıkıh terminolojisinde ölüme bağlı bir tasarruf olan “vasiyet” kurumuna yer verilmiştir. 

Farklı mezheplerde değişik uygulamalara rastlanmakla birlikte; “çoğunluğa göre 
terekenin (mal varlığının aktif kısmı) taksiminde öncelikler sıralaması; ölenin tekfin ve 
defin masrafları, borçları ve kalan malın üçte birini aşmamak 

                                                           
2 http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2017-133-1705 

3 ANAYASA 

Madde 35.– Herkes, mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. 
Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 
Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz. 

4 http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2016-19.pdf 

http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2017-133-1705
http://www.anayasa.gov.tr/Kararlar/GenelKurul/Basvuru_Karari/2016-19.pdf


kaydıyla vasiyeti şeklindedir. Bunlardan sonra kalan mal mirasçılara paylarına göre 

dağıtılır.”5  
Demek ki, İslam Hukuku’nda da ölenin iradesine saygı esastır. 

Dini-ahlaki yönden de Reis’in işi kolay değildir…. 

*** 
Fakaaat Reis’in yapılması imkânsız gibi duran bu işini kolaylaştıran birileri vardır. 

Onu açıklamadan önce, iki sorum daha olacak: 

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu kuruluş amaçlarına göre faaliyet gösteriyor mu? 

CHP, bu konudaki görevini yaptı mı, yapıyor mu? 

Bu sorulara olumlu yanıt veremezsiniz… 

*** 
Ne yazık ki, CHP yönetimi İş Bankası Yönetim Kurulu üyeliklerinden kendisine ayrılan 4 
üyeliği “arpalık” gibi görüyor ve bu şekilde kullanıyor. 

Kanıtlayayım: 

Lise mezunu olan eski Türk-İş Başkanı Bayram Meral’in oğlu Kemal Meral ile eski CHP 
Milletvekili, eski Adalet Bakanı ve eski Çalışma Bakanı Tuncelili Mehmet Moğultay’ın 
oğlu Ulaş Moğultay, Dersimli Kemal tarafından 2014 yılında İş Bankası Yönetim Kurulu 
üyeliklerine atanmıştır. 

Aylık ücretleri 10 bin 750 TL idi ve yan ödemelerle birlikte aylık gelirleri 20 bin lirayı 
bulmaktaydı. 

Kardan da yıllık 800 bin TL pay aldıkları yazılıp çizildi…6 
*** 
CHP’nin Atatürk’ün hisselerini idare etmek üzere görevlendirdiği bu iki kişi, Gazala 
Grubu’nda ortaktı ve batırdıkları kredi 3 trilyon 837 milyar 985 milyon liradır. 

İş Bankası yönetimine ne de yakıştılar değil mi? 

Bir tür “vasiyeti tenfiz memurluğu” yapmakla görevli CHP yönetimi, fiilen bu iki 
delikanlıyı Atatürk’ün mirasçıları konumuna getirmiştir!.. 

Bu kabul edilebilir mi? 

                                                           
5 http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d300144 

6 https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/04/02/is-bankasinda-chp-saltanati 

http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=d300144
https://www.sabah.com.tr/ekonomi/2014/04/02/is-bankasinda-chp-saltanati


Y-CHP tarafından “arpalık” şeklinde işlem gören bu üyelikler, 2017 

yılında sus payı olarak bu defa da Murat Karayalçın ile diğer mülkiyelilere verilmiştir…7 
Atatürk’ün vasiyetine asıl ihanet eden Dersimli Kemal ve arkadaşlarıdır. 

Bahçeli’nin desteğine ve Y-CHP’nin basiretsizliğine rağmen, Reis istediği değişikliği 
gerçekleştiremeyecektir… 

Ulu önderimizin gölgesi bile bunları durdurmaya yeter. 

Kanıt mı istiyorsunuz: 

Andımız… 

                                                           
7 https://odatv.com/chp-is-bankasina-kimleri-secti-3003171200.html 

https://odatv.com/chp-is-bankasina-kimleri-secti-3003171200.html


 

YARGI GİZLİ TANIKLARA MI BAĞIMLI? 

İsmet Paşa’ya “asker kaçağı” suçlamasının prim yaptığı bir ülkede yargı bağımsızlığını 
tartışıyoruz. 

Reis; bizde yargı bağımsızdır diyor, muhalifleri farklı düşünüyor. 

Bu defa size ne tarafta olduğumu söylemeyeceğim. 

Geçen hafta gazetelerden derlediğim haber başlıklarını göstermekle yetineceğim. 

Bakalım ne karar vereceksiniz. 

*** 
Rahip Brunson davasında “gizli” tanıklar ifade değiştirdiler, Brunson serbest kaldı. 

Bu yazıyı yazarken, o Beyaz Saray’da Trump’un karşısında oturuyordu. 

Mahkemenin verdiği karar adil mi sormayacağım. 

Ben dosyayı görmedim, gazete haberleri üzerinden mahkeme kararını eleştirecek veya 
övecek kadar yetişmiş değilim. 

Bu karar adil mi sorunun yanıtı, tanıkların ifade değiştirmesi durumuna göre değişiyor! 

Tanıklar ifade değiştirmese sonuç farklı olacaktı. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/10/16/yargi-gizli-taniklara/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/10/brunson-bayrak.jpg


Peki, önceki ifadeler mi geçerlidir sonrakiler mi? 

Önceki ifadeler gerçek ise karar hatalıdır. 

Sonraki ifadeler gerçek ise bu defa da iddianame hatalı. 

Savcı; casusluk, PKK ve FETÖ’ye yardım vs. gibi eylemlerden papazın cezalandırılmasını 
istiyordu… 

Bu durumda kararı, FETÖ ile hukukumuza giren gizli tanıklar verdi denebilir mi? 

Kim ne derse desin Yargıyı siyasi iktidara bağımlı kılmanın en etkili yolu “gizli tanık” 
kurumudur. 

TSK’nin kahraman subaylarını tasfiye edip, Orduyu etkisiz hale getirmek amacıyla 
CİA’nın Fetullah Gülen’in adamlarına yaptırdığı bir düzenlemedir bu… 

Gizli tanık kurumu ceza usul hukukumuzda duruyor. 

Papazın serbest bırakılmasında kilit rolü yine bu kurum oynadı… 

*** 
Mahkeme, Brunson’a 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verdi. 

08.12.2016 günü tutuklanmıştı.1  
25.07. 2018 günü “sağlık sorunları” dikkate alınarak, tahliye edilmiş “ev hapsine” 

alınmıştı.2  
Mahkeme 13.10.2018 günü kararını verdi; yattığı süre göz önünde tutulup, yurt dışına 

çıkma yasağı da kaldırılarak serbest bırakıldı…3 
Darısı diğer Amerikalı ajanların başına!.. 
*** 
Papaz Brunson cezaevinde 1 yıl 7 ay 17 gün yattı. 

3 ay 12 gün de ev hapsinde kaldı. 

Toplam yattığı süre:1 yıl 10 ay 29 gündür. 

İnfaz mevzuatımıza göre, yatması gereken süre: 2 yıl 4 ay 5 gündür. 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/papaz-fetoden-tutuklandi-40302354 

2 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808211034850026-papaz-brunson-kosu-bandi/ 

3 http://www.milliyet.com.tr/rahip-brunson-serbest-birakildi-gundem-2759264/ 

http://www.hurriyet.com.tr/gundem/papaz-fetoden-tutuklandi-40302354
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201808211034850026-papaz-brunson-kosu-bandi/
http://www.milliyet.com.tr/rahip-brunson-serbest-birakildi-gundem-2759264/


Tutuklulukta geçen 690 gün, sonuç cezadan düşüldüğünde yatacağı süre: 5 ay 15 gün 

kalır.4  
Sonuç ceza 1 yıldan az olduğundan 5275 Sayılı Kanun’un 105/A maddesi gereğince 
sanık denetimli serbestlikten doğrudan yararlanabilir… 

*** 
Papazın mahkûmiyet hükmü onanırsa, “denetimli serbestlik” uygulanamayacak. 

Zira karar onanırsa papaz her gün karakola giderek; imza atma, kamu yararına çalışma, 
eğitim programlarına ve sosyal programlara katılma zorunluluğu gibi yaptırımlardan 
birine tati tutulacaktı. 

Verilen mahkeme kararının türüne göre, papaz hakkındaki denetimli serbestlik kararına 
uymadığı taktirde hapis cezası kısmen veya tamamen infaz edilecekti… 

Denetim süresi yükümlülüklerine uygun veya iyi halli geçirildiği tardirde ceza infaz 
edilmiş sayıldığından, Brunson SERBEST BİRAKİLMAKLA hakkındaki karar kesinleşirse 
de İNFAZİ İMKÂNSIZ HALE GETİRİLMİŞTİR… 

Papaz imtiyazıdır herhalde!.. 

ABD Başkanı, adamını aldırmak için Almanya’dan özel uçak gönderdi. 

Bu bile papazın sadece papaz olmadığının kanıtı değil mi? 

*** 
Neden hukuk ayaklar altına alınmıştır anlaşıldı mı? 

Bu sorunun yanıtını ben veremem. 

Ama size birlikte yaşayıp değerlendirmediğimiz başka şeyler gösterebilirim: 

Brunson’un serbest bırakılmasından sonra Trump: 

“Erdoğan’a yardımları için teşekkür ediyorum” dedi. 

Daha önce de: “Vatandaşımızı derhal serbest bırakacaksınız” demişti. 

“Rahip Brunson’u almadan bu işin peşini bırakmayacağım” sözleri de onundur. 

Trump, Brunson’un serbest bırakılması ile ilgili “Çok çaba sarf ettik” şeklinde de 
açıklama yaptı.. 

                                                           
4  http://www.kararara.com/infazhesapla.htm 

http://www.kararara.com/infazhesapla.htm


Reis’in: “Ver papazı, al papazı” sözleri hafızamızda canlıdır… 

Papaz kaçtı oynular sanırsın… 

*** 
ABD, Brunson’un serbest bırakılmaması nedeniyle Adalet ve İçişleri bakanlarının ABD’ye 
girişine yasak kondu, mallarına dondurma kararı verildi. 

Neyse ki, ABD’de malları yoktu; karar infaz edilemedi… 

ABD’ye en önemli ihraç ürünlerimiz çelik ve alüminyuma uygulanan gümrük vergileri 
iki kat artırıldı. 

Ortağı olduğumuz F-35’lerin teslimatı dahil diğer silah satışları da durduruldu. 

Ama PKK/PYD’ye ağır silahlar ve zırhlı araçlar verilmeye devam edildi. 

PKK’ya verilen güdümlü füzelerden biri Çukurca’ya fırlatıldı; 2 askerimiz şehit oldu, 4 

askerimiz de yaralandı…5 
*** 
Reis: “Yargı kararını bağımsız olarak verdi” dedi. 

Hiç kuşkumuz yok, öyledir elbette! 

Reis’in ağzının içerisine bakanlar da onu tekrarladılar. 

Buna hiç gerek yoktu… 

Biz İsmet Paşa’nın asker kaçağı olduğu yalanına inanan bu Necip Milletin torunları 
olarak Reis ne diyorsa inanırız zaten!.. 

*** 
Benim asıl üzüldüğüm gizli tanıkların düştüğü durumdur. 

Tanıklar: 

Son duruşmada “Yanlış anlaşıldık” dediler. 

Bizim hakimler tanıkları çoğunlukla yanlış anlarlar! 

“Karakolda doğruyu söyler, mahkemede şaşar” özdeyişi bize aittir… 

                                                           
5 https://www.cnnturk.com/turkiye/son-dakika-pkk-cukurcada-gudumlu-fuzeyle-saldirdi-1-sehit-4-yarali 
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Tanık Levent Kalkan: 

“Çok şaşkınım” dedikten sonra, “Kendimi savunmayacağım” da dedi… 

Bence de en doğrusunu yaptı, aferin erken Kalkan’a… 

Yol alır eminim!… 

*** 
Şarkıcı Berkay’ın eşine sarkan ünlü futbolcu Arda Turan, olaya itiraz eden Berkay’ın 
burnunu kırdı. 

Terbiyeli çocuk, ruhsatsız silahı ile hastaneye gidip Berkay’dan özür dileyecekti ki, silahı 
ateş aldı. 

Meğer silahı da ruhsatsızmış! 

Yaralanan olmadı hamdolsun! 

Polis, ifadesini aldıktan sonra Arda’yı da serbest bıraktı… 

İmtiyazlı çocuktur vesselam… 

*** 
İsmet Paşa’nın Amerikancılığı, Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisselerinin hazineye devri 
için hazırlanan yasa tasarısı, MHP’nin af çıkışı, Akşener’e iki de bir posta konulması ve 
Arda’nın kafayı çekip evli bir kadına asılması Brunson’un yargılanması olayını 
gündemden düşüremiyorsa, ben şahsen bu halktan umudumu kesemedim… 



 

DEĞİŞEMİYORUM!.. 

İç karartıcı bir sürü haberin yanında, umudumuzu yeşerten gelişmeler de var. 

Tarihe tanıklık ediyoruz. 

CIA ile ilişkilerine dikkat çekilen; Amerika kökenli, çok uluslu McKinsey şirketine 
kapılarımızın kapatılması iyi oldu. 

Hükümetin Yeni Ekonomik Programı bünyesinde kurduğu ve içinde 16 bakanlık 
temsilcisi bulunduğu Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için uluslararası yönetim ve danışmanlık 
şirketi McKinsey ile çalışma kararı, haklı olarak bütün kesimlerin tepkisini çekmişti. 

Reis’in, “IMF’ye 5 milyar dolar borç verdik” sözleri1 üzerinden şunun şurasında kaç yıl 
geçti ki! 
Yeniden İMF’ye muhtaç hale getirilen Türkiye, bu defa borç verme olanağı 
da bulunmayan özel bir şirkete muhatap yapıldı. 

Finans kuruluşlarının McKinsey’in raporlarına itibar ederek, Türkiye’ye borç para 
verecekleri umuldu. 

McKinsey’in işi; danışma mı, birlikte çalışma mı yoksa denetim mi bilen yok! 

Bu soruların dürüstçe verilmeyen yanıtları, Türk halkını bayağı rahatsız etti… 

*** 

                                                           
1 https://www.yenisafak.com/gundem/erdogan-imfye-5-dolar-borc-verdik-459448 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/10/09/degisemiyorum/
https://www.yenisafak.com/gundem/erdogan-imfye-5-dolar-borc-verdik-459448
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/10/batman-sehitleri_3.jpg


Hükümetin her ne kadar “yatırımcı şirketler” olarak lanse etse de gerçekte Türkiye’ye 
borç verecek yabancı finans kuruluşları, Türk denetim kurumlarının verecekleri 
raporlara güvenmiyor ki, kendilerinden olan bu şirkete ekonomimizi teslim etmemizi 
istedir. 

Demek ki, TBMM adına denetim yapan ve yüksek mahkeme olarak 
çalışan Sayıştay iyice işlevini yitirdi! 

Devlet yapısı içerisinde yer alan kurumlara olan güvenin zedelenmesi, son derece 
önemlidir tabii ki. 

Finans kuruluşları güvendikleri yabancı bir şirketi, Türkiye’ye dayatmaları ayrı bir 
talihsizliktir elbette, hükümetin bu dayatmayı kabul etmesi ise hiçbir şekilde kabul 
edilemez. 

Olayı Düyun-u Umumiye’ye benzetenler, ikinci kozmik oda vakasıdır diyenler büyük 
ölçüde haklıdır… 

*** 
İktidar yandaşlarının da benzer kuşkuları paylaşıp, yüksek sesle dile getirmeleri üzerine 
hükümet geri adım attı. 

Keşke ana muhalefet görevini gereği gibi yerine getirdiği için bu karar alınsaydı. 

Ne yazık ki, etkili muhalefet de AKP’nin içinde kaldı! 

Kılıçdaroğlu’nun, selden kütük kapan açlar gibi parsa toplamaya çalışmasını, 
McKinsey’in kapıya konulmasındaki başarıyı kendine bağlamasını kasaba 
politikacılarının kurnazlığına vermek lazımdır. 

Keşke öyle olsaydı… 

*** 
Görünürdeki muhalefet partisi MHP’nin, bu olayı karşısında takındığı tutum ise içler 
acısıdır. 

Kraldan fazla kralcı davranın MHP, ne diye McKinsey olayını AKP’den fazla 
sahiplenmiştir? 

Erdoğan’ın açıklamasından sonra, tersten dalan ördek misali doğal olarak ne 
yapacaklarını şaşırmışlardır. 

Akşener’in kapısına birkaç zavallıyı yollayarak, akıllarınca gündemi 
değiştirebileceklerini sandılar. 



İlginçtir; dokusunda milliyetçilik yazılı MHP, milli konularda bile Bahçeli ile birlikte 
çamura saplandı; battıkça daha fazla batıyor… 

Bir an için AKP’nin iktidardan düştüğünü ve yerine MHP’nin geçtiğini varsayalım; 
McKinsey’in Türkiye’yi denetlemesine itiraz etmeyeceklerdi! 

Böyle bir MHP’ye muhalefet partisi denebilir mi? 

*** 
Muhalefetin olmadığı bir ülkede demokrasiden söz edilemez. 

Nokta. 

Demokrasinin olmadığı bir yerde hukukun üstünlüğü var denemez. 

Nokta. 

Hukukun üstünlüğüne saygı duyulmayan bir ülkede adalet gerçekleşemez. 

Nokta. 

Adaleti gerçekleştirmeyen bir devlete devlet denemez. 

Nokta. 

Devlet ciddiyeti bulunmayan bir ülkeye yapılan yatırımlar, güvence altında kabul 
edilebilir mi?.. 

*** 
Kafalarını kuma gömerek gerçeği görmek istemeyenleredir bu sözlerim. 

Reis, TBMM’nin açılış töreninde itiraf etti: 

“16 Nisan Halk Oylaması, yönetim sistemimizi değiştirdiğimiz bir büyük 
reformdur, bir büyük devrimin adıdır. Bu çapta bir dönüşümü, pek çok ülke ve halk, 
ancak çok büyük çalkantılar yaşayarak ve çok büyük bedeller ödeyerek 
tamamlayabilmiştir. Biz ise demokrasinin kuralları içinde bu önemli değişimi suhuletle 

gerçekleştirmeyi başardık” dedi…2 
Reis, açık konuşuyor aslında, yine de anlamayanlar ve bu sözleri duymamış gibi yapanlar 
için bir de ben açıklayalım: 

16 Nisan’da yaşanan; büyük çaplı bir dönüşüm, yani bir karşı-devrimdir. 

                                                           
2 https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/10/01/baskan-erdogandan-tbmmde-onemli-aciklamalar 
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Nokta… 

*** 
16 Nisan ve öncesinde yapılan Anayasa değişikliği ve diğer yasal düzenlemelerle: 

Parlamenter sisteme veda edilmiştir. 

Parlamenter sistemin en önemli özelliği olan; denetim kuruluşlarıydı ki, artık bunlar 
zaman içerisinde kaybolup gidecekler. 

Bu kurum ve kuruluşlarının başında; TBMM, ana muhalefet partisi, özgür basın, 
bağımsız yargı ve devlet kurumları içerisindeki (Sayıştay, teftiş kurulları vb. gibi) 
denetim kuruluşları vardı. 

Örneğin Sayıştay’ın verdiği raporların bazı bölümlerini gazeteler özetledi. 

Çoğu yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve zimmet gibi değerlendirilebilecek 
harcamaların hiçbirini denetleyecek ve yasal gereğini yapabilecek kurum ve bu 
kurumları harekete geçirecek mekanizmalar kaldı mı? 

Muhalefetin itirazlarını ciddiye alan kimse olmadığı gibi, tahrik edeceği ne yargı organı 
kaldı ne de Meclisin fonksiyonları. 

Kim ne derse desin, McKinsey olayı gibi her şey Reis’in iki dudağı arasındadır. 

Bir sabah kalktığımızda Damat Berat, McKinsey’le çalışacağımız söyler. 

Birkaç gün sonra Reis, bundan vazgeçildiği emrini tebliğ eder. 

Tarih baba der ki: 

Karşı-devrim kendi kurallarını koyar ve o kurallarla halkı idare eder… 

Diğer kurallarla muhalefet oyalanır!.. 

*** 
Karşı-devrimden sonra halkın tepkisini zamana yayarak en aza indirerek ve zaman 
içinde tamamen söndürmek ciddi bir propaganda işidir. 

İşte böyle dönemlerde çakma muhalefete ihtiyaç duyulur. 

Örneğin Anayasaya ve yasalara açıkça aykırı olarak yapılmış bir referandumu, halkın 
sindirebilmesi için, gaz almaya elverişli eylemler yapmak gerekir. 



Daha önceden tezgâha çekilip eğitilen; ayak kasları sağlam fakat kafası çalışmayan bir 
adamı bu iş için görevlendirirler; o da Ankara’dan İstanbul’a “adalet ve kalkınma” 
yürüyüşünü yapar. 

Görünüşe göre; ülkede muhalefet görevi yapmış olur, böylece demokratik kurallar 
işliyor inancı yok edilmez. 

Kaz bağırtılmadan tüyleri yolunur!.. 

Zamanı gelince seçim de yapılır elbette; bir bakarsınız 16 yıldır iktidarda olan parti, yine 
iktidara gelir, muhalefetin oyları azalır. 

Ama “anlamlı bir azalma” değildir bu! 

Halkın iki kesimi de birbirini “aptal” olmakla suçlamaya başlar… 

Yerel seçimler daha önemlidir tabii; Cumhuriyet düşmanlarının bazı belediyelerde biraz 
daha kalmaları ve buraları arpalık olarak kullanmalarına ölçülü olarak izin verilir. 

Muhalefet, bazı belediyeleri kazandığına göre, ülkede hukukun üstünlüğüne saygı 
olduğuna inanmaya devam edilir. 

Umut tacirliğine devam edilir: Ye Memet ye!.. 

Halbuki, atı alan çoktaaaaan Üsküdar’ı geçmiştir… 

*** 
Bakınız: 

Batman’da 8 askerimizin şehit edilmesi üzerine, Türkiye adeta miting alanına döndü. 

Normalde ABD ve kara gücü PKK’yı protesto eylemlerinin başında, ana muhalefet 
partisinin olması beklenirdi. 

Şehit cenazeleri kalkana kadar Y-CHP, adeta buhar olup uçtu. 

Nedendir acaba? 

Dersimli Kemal, Şehit Uzm. Çavuş Neşet Gök’ün ailesine taziye ziyaretini gitti; bir de 

Jandarma Uzman Çavuş Özgür Can İnce’nin cenaze töreninde hazır bulunmuş…3 
Hepsi o kadar… 

Y-CHP’den bir açıklama yok! 
                                                           
3 https://www.chp.org.tr/ 

https://www.chp.org.tr/


ABD’yi, ABD’nin kara gücü PKK’yı ve PKK’nın Meclis’teki uzantısı HDP’yi değil telin 
etmek bir yana tek sitem bile etmediler!.. 

HDP ile yerel seçimlerde ittifak yapacak ya, aklınca bu aşamada Kürtleri 
küstürmeyecekler! 

Kürtleri, Y-CHP’ye oy vermeye mecbur bırakarak, ellerindeki arpalıkları 
koruyabileceklerini sanıyorlar… 

Ölme eşeğim ölme… 

Gerçeği görelim: 

Siyasi hedefi bu kadar küçük olan bir adam, Türkiye’de muhalefetin önünü keserek, 
karşı-devrimin iyice yerleşmesi görevini yapıyor… 

Hala Kuvayı Milliyecilerin torunlarının üzerine ölü toprağı serpmeyi kabul eden bu 
adamın peşinden tıpış tıpış gidiyoruz… 

Demek ki kaderimiz budur! 

Benim durumum ise herkesten daha da acıdır; halk nerede ise ben de orada olmak 
zorundayım diye öğrenmişim bir kere!.. 

Değişemiyorum… 



 

“AKŞENER’İ BANA BIRAKIN”!... 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucu ile mücadelede mobil uygulama projesinin 
tanıtım toplantısında konuştu: 

“2018’in yılbaşından 25 Eylül’e kadar, 15 bin 262 kişinin uyuşturucudan tutuklanması 

gerçekleştirildi. Bunun 13 bin 229’u sokak satıcısıdır” dedi…1 
Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da af tartışmaları ile ilgili olarak MHP’nin konumunu 
açıkladı: 

“Teklif 29 Mayıs 2018 öncesi suçları kapsıyor. Teklif cezalarda 5 yıllık indirimi kapsıyor” 

dedi… 2 
Cumhur İttifakı’nın küçük ortağı MHP, af konusunda ısrarcıdır; bu şekilde MHP’yi iktidar 
alternatifi olmaktan tamamen çıkartacak! 

Uyuşturucu işinden tutuklu 15 binden fazla kişi, cezaevinden çıktıktan sonra ne iş 
yapacaklar acaba? 

Torbacılığa devam mı? 

Daha önce afla tahliye olanların yüzde kaçının tekrar suç işleyerek cezaevine döndüğünü 
Adalet Bakanlığı’ndan öğrenmek mümkün. 

O halde, “af” yeni suçlar işlensin diye ortam hazırlamaktan başka ne işe yarıyor?.. 

*** 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/icisleri-bakani-soylu-uyusturucudan-15-bin-262-40968184 

2 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1091808/ 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/10/02/akseneri-bana-birakin/
http://www.hurriyet.com.tr/yerel-haberler/ankara/icisleri-bakani-soylu-uyusturucudan-15-bin-262-40968184
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1091808/Af_teklifi_veren_MHP_den_Cakici_sorusuna_tepki.html
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/10/aksner_i-bana-birakin.jpg


Reis: 
 
İmar mevzuatına aykırı bina yapanları (başka bir ifade ile Hazine’yi çalanları) af etti. 
Reis’e yakışıyor tabii! 
Kazandığı paranın vergisini vermeyenleri de (vergi barışı ile) af olmaya davet etti. 
Bir bildiği vardı elbette! 
Reis vaktiyle: 
Yasa dışı yollardan (kara para dedikleri cinsten) para kazananlara da paralarınızı 
Türkiye’ye getirin kaynağını sormayacağız demişti. 
Vergi kaçıran kodamanların büyük çoğunluğunu ise, uzlaşma komisyonlarında cüz’i 
vergilerle af etti. 
Allah da onu af etsin! 
Af edilmeyenler; adi ve yüz kızartıcı suçlardan mahkûm olanlardır. 
Onlar için de yüzü kızarmayan birinin af teklif etmesi gerekir. 
Bu aralar, onlar için “kader mahkûmları” diyorlar… 
Ne kadar da masum bir ifade değil mi? 
Kader mahkûmları ile ilgili ihale doğal olarak küçük reis Devlet Bahçeli’nin üzerinde 
kaldı: 
Bahçeli derhal arkadaşlarını topladı; bir kanun teklifi hazırlayıp, Meclis’e sundular: 
Teklife göre, aşağıdaki suçlardan mahkûm olanların cezalarının 5 yılı infaz edilmeyecek. 
Güya “şartlı indirim”dir teklifleri. 
Hikaye tabii, bal gibi da aftır… 
TCK: 
106. madde tehdit, 
188. madde uyuşturucu ticareti, 
141-142. maddeler hırsızlık ve nitelikli hırsızlık, 
158. madde nitelikli dolandırıcılık, 
204. madde resmi evrakta sahtecilik, 
220. madde organize suç örgütü üyesi olmayı cezai yaptırıma bağlamıştır… 
Bahçeli, bu suçlardan mahkûm olanları (ve ceza davası devam etmekte olanları) kader 
mahkûmu kabul ediyor ve yüzü kızarmadan af edilmelerini talep ediyor… 
Yasalara uyan vatandaşlarına “enayi” muamelesini reva gören Cumhur İttifakı, 
Türkiye’yi adeta suçlular için Cennet’e çevirdi!.. 
Peki, İçişleri Bakanlığının uyuşturucu ile mücadelede mobil uygulama projesi ne işe 
yarayacak şimdi?.. 
Onu da küçük Reis açıklayacak. 
Yüzü kızarmadan tabii… 
*** 
Y-CHP milletvekilleri, Katar emirinden “hibe” olarak alınan uçağın geri verilmesi 

için kanun teklifi verdiler. 3  
Ne çalışıyorlar ama! 

Neden böyle bir iş yaptıklarını da sadaka ekonomisinin zorunlu bir gereği olarak 
hükümet yardımları (sadaka ekonomisi) ile geçimini sürdüren vatandaşların anlayacağı 
dilden izah ettiler: 

                                                           
3 http://www.airnewstimes.com/katar-ucagini-iade-icin-kanun-teklifi-44513-haberi.html 

http://www.airnewstimes.com/katar-ucagini-iade-icin-kanun-teklifi-44513-haberi.html


Türkiye büyük bir devlettir ve bu çapta hibeyi kabul etmesi onur kırıcıdır dediler. 

Ben ne demek istediklerini gayet iyi anladım! 

İkinci dünya savaşından kalma ve esasen hurdaya ayrılacak olan silahları, hibe olarak 

kabul eden sanki biz değildik.4  
Sanki, tarım-hayvancılık ülkesi olan Türkiye’de ilkokul çocuklarına köpeklerin bile 

içmediği Amerikan süt tozlarını hibe olarak kabul edip içirmek, onur kırıcı değildi!5  
Çoğu Demokrat Parti döneminde olmak üzere 1947-61 döneminde ABD’den 1 milyar 
862 milyon dolar askeri, 1 milyar 394 milyar da ekonomik yardım alınmıştır. (Huner 
Tuncer, Türk Dış Politikası, s.308) 

500 milyon dolarlık uçağın hibe olarak kabul edilmesini onur kırıcı bulan Y-CHP, 
makarna-kömür vb. gibi yardımları kabul eden seçmenleri onurlu olmakla mı taltif 
ediyor acaba? 

Bu adamlar, bu kafa ile yerel seçimlere gidecekler ve halktan oy isteyecekler! 

Önemli belediyeleri kazanacakları kesindir; iktidara gelmenin de yolunu bu şekilde 
açtılar!.. 

Ben inandım tabii… 

Şimdi de “gönül ittifakı” diye bir şey uydurmuşlar; yerel seçimlerde HDP ve İP ile ittifakı 
düşünüyorlar. 

Dersimli: “Akşener’i ben ikna ederim” demiş…6 
*** 
Kanun teklifinin CHP’ye vereceği siyasi zarar o kadarda kalsa iyiydi: 

Yaşamakta olduğumuz ekonomik kriz nedeniyle halkı israftan kaçınmaya davet eden 
hükümetin, ihtiyaç yok iken, 500 milyon doları lüks bir uçağa harcaması gerçek bir 
savurganlık örneğidir; bu noktadan hükümetin üzerine gitmek varken, kanun teklifi ile 
olayı “hibe” şeklinde tanımlayıp, savurganlık silahını yere atmak akıl işi midir? 

Tipik bir siyasi zekâ fukaralığı… 

Dahası var: 

“Yaşadığımız krizi çoğu kişi bir ekonomik kriz olarak düşünüyor. Yaşanan kriz aslında 

bir siyasal krizdir”7 demek de ABD’nin krizdeki rolünü inkâr etmektir. 

                                                           
4 http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/135480-tuerk-silahli-kuvvetleri-zirhli-birlikleri-ve-gecmisi/ 

5 https://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/sut-tozu-1083366/ 

6 https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/09/30/ 

http://forum.worldoftanks.eu/index.php?/topic/135480-tuerk-silahli-kuvvetleri-zirhli-birlikleri-ve-gecmisi/
https://www.sozcu.com.tr/2016/yazarlar/yilmaz-ozdil/sut-tozu-1083366/
https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/09/30/kemal-kilicdaroglu-baklayi-agzindan-cikardi-chp-hdp-ip-gonul-ittifaki


Amerika’ya memurluk yapmak böyle saçmalatır insanı işte! 

Kemal Efendi; krizin siyasal olduğunu ispatla da ikna et bizi… 

Dersimli, bir çam daha devirdi: 

Man Adası iddiaları nedeniyle açılan tazminat davasında ödemeye mahkûm edildiği 

toplam 909 bin 353 lirayı ilgili icra dairesine yatırdı.8  

TBMM’ne verdiği Mal Bildirimine göre, tüm mal varlığını9 teminat gösterse 500 bin 
liralık mektup alamaz. 
Demek ki, Kılıçdaroğlu’nun kişisel borcu için gösterilen teminatı kendisi yatırmadı. 

Avukatının açıklaması gerçeklerle örtüşmüyor. 

Kendisi de bu konuda bir düzeltme açıklaması yapmadı. 

Ama daha önceden: 

“Yalancıdan başbakan olmaz” şeklinde bir açıklaması vardı…10 
Demek ki, hazret bu nedenle Cumhurbaşkanlığına aday olmadı… 

Anlaşılan yalan söylemek, bir tek CHP Genel Başkanlığına engel değildir!.. 

                                                                                                                                                                                     
7 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1097134/ 

8 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201809201035289453-kilicdaroglu-erdogan-tazminat-bedeli-icra/ 

9 https://www.haberler.com/kilicdaroglu-nun-ailesinin-mal-bildirimi-tbmm-7923616-haberi/ 

10 http://www.ulusal.com.tr/index.php?m=haber&id=6201&link=gundem/ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/1097134/Kilicdaroglu_ndan_ozgurlugune_kavusan_Berberoglu_na__Yari_acik_cezaevine_geldiniz.html
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201809201035289453-kilicdaroglu-erdogan-tazminat-bedeli-icra/
https://www.haberler.com/kilicdaroglu-nun-ailesinin-mal-bildirimi-tbmm-7923616-haberi/
http://www.ulusal.com.tr/index.php?m=haber&id=6201&link=gundem/tgbliler-mumtazer-turkoneyi-fena-yakaladigundem/milletvekillerine-rekor-zamyurt/akpli-ciftci-akpye-isyan-ettikultur-sanat/insanliki-kesti-cezayiri-dikecekgundem/ermeni-soykirimi-yalanini-yasar-kemale-sormayingundem/akpli-kuzu-hesabimiz-tutmadigunde


 

DOMATES! 

Gazeteler yazıyor: 

ABD Dış İşleri Bakanlığı Terörizm 2017 Ülkeler Raporu’nu hazırladı.1  

Geçen yıl listede olan PYD/YPG bu yıl listeden çıkartıldı. 

Fetullah Gülen için de “din adamı” denildi. 

Bu “din adamı” sıfatı ona pek yakışıyor. 

Hiç düşündünüz mü Amerika ajanlarını neden İslam din adamları arasından seçiyor 

acaba?.. 

*** 

Yetkililer, stratejik müttefikimiz ABD’nin, terör örgütü PKK/PYD’ye; 1500’ü son bir ayda 

olmak üzere, 19 bin TİR ve 3 bin uçak dolusu ağır silah ve mühimmat gönderdiğini 

açıkladılar. 

En yetkilimizin kim biliyorsunuz zaten, bu yüzden dipnota bağlantısını koymuyorum. 

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Votel, fırsat buldukça PKK/PYD komutanları ile bir 

araya gelerek poz veriyor. 

Bu da ilk değil. 

“İşbirliği”ni gizlemiyorlar zaten… 

Benim asıl merakım; kendilerini antiemperyalist-antifaşist olarak tanımlayan Kürt asıllı 

“solcular”ın bu işbirliğini nasıl açıkladıklarıdır. 

                                                           
1 https://www.amerikaninsesi.com/a/abd-disisleri-bakanligi-teror-raporunu-acikladi/4578454.html 
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Emperyalizme asker olmak nasıl bir duygu, bir de onu merak ediyorum… 

*** 

Reis, “Bizde kriz mriz yok, bunların hapsi manipülasyon” dedi. 

Muhalefet kriz olduğunu ispatlamak için rakamlarla boğuşuyor. 

Gündemdedir, ben de özetleyelim bari: 

Kriz yoksa; 

-Kredi faizleri neden yüzde 40’ın üzerindedir? 

-İşsizlik neden artıyor? 

-Risk sigortası neden 534’e çıktı? 

-Varlık Fonu’nu niye kurdunuz? 

-Dolarla sözleşme yapmak neden yasaklandı? 

-680 üzerinde ürüne gramaj oyunu ile yapılan zam ile 1296 üründeki haksız fiyat 

artışının nedenini açıklamayacak mısınız? 

-Peki, domates neden 10 liraya satılıyor? 2  

-Yüzde 80 civarında devalüasyon yapmaya ne gerek vardı? 

-Yabancı paralar, yılbaşından bu yana nasıl oldu da Türk lirası karşısında yüzde 75 değer 

kazandı? 

-İhalesi yapılan işleri neden durdurdunuz? 

-Hak arayan 3. Havaalanı işçileri neden tutuklandı? 

-Ekonomik büyüme neden yüzde 5’leri aşamıyor? 

-İthalat gerileyip, ihracat neden patlamıyor? 

-Yeni Ekonomik Plan’a (Dengeleme-Disiplin-Değişim) neden ihtiyaç duydunuz? 

-Neden ekonomik küçülmeyi hedefinize koydunuz? 

-Şirketler neden birer birer iflas ediyor? 

-Kepenkler neden kapatılıyor? 

-Kur artışı nedeniyle iflaslar 01.01.20123’e kadar neden durduruldu? 

-Esnaf, siftah yapamamaktan şikâyet etmiyor mu? 

-Çocuğuna pantolon alamayan babanın intiharı ekonomik kriz nedeniyle olabilir mi? 

… 

Vs, vs… 

Bu tür soruları sor sorabildiğin kadar… 

Adın ne Reşit, sen söyle sen işit!.. 

                                                           
2 https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/domates-ureticisinin-fiyat-isyani-2641128/ 

https://www.sozcu.com.tr/2018/ekonomi/domates-ureticisinin-fiyat-isyani-2641128/


*** 

Yurttaşlar; sofralarındaki gıdadan, cüzdanındaki paradan ekonomik krizi anlayamıyorsa, 

siz onlara rakamlarla krizi nah anlatabilirsiniz! 

Reis “kriz yok” diyorsa yok; adalet vardır! 

Yastık altındaki dolarlarınızı bozdurdunuz mu?! 

*** 

Asıl kriz muhalefettedir. 

Muhalefet partilerinin başında; iktidarın payandaları oturursa, değil kriz dünya 

başımıza yıkılsa AKP’yi sarsamazsınız. 

Kriz mriz, vız gelir tırıs gider… 

*** 

En haklı dava bile; işbirlikçi, yalaka, ideolojisiz, içten pazarlıklı siyasetçilerin ağzında 

savunulamaz hale gelir. 

Dersimli Kemal, iktidara yüklendikçe, halk Reis’e neden destek veriyor sandınız!.. 

Türk halkının temel sorunu budur. 

“Felsefi derinlik” arayışı, ukalalıktır, saygısızlıktır. 

Sorunlar CHP’nin işgali ile birlikte dizginlemez hale gelmiştir. 

Zira CHP’nin Meclisteki grubu dahi menkul rehni gibidir… 

*** 

Açıklayalım: 

Anayasamızın 83. maddesinin 3. fıkrası; milletvekilliğine engel olmayan suçların 

işlenmesi halinde, cezanın infazının dönem sonuna bırakılmasını hüküm altına almıştır. 

İşlenen suç seçilmeye engelse, hüküm TBMM’nde açıklanmakla; milletvekilliği düşer ve 

infaza geçilir… 

Bu yüzden CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu’nun kaderi Meclis Başkanı Binali 

Yıldırım’ın iki dudağı arasındadır. 

Konuyu gündeme alıp, hükmü genel kurulda okuduğu an Berberoğlu’na cezaevinin yolu 

görünür. 

Aslında Berberoğlu durumunda; 20’si HDP, 30’a yakını da CHP olmak üzere 50’den fazla 

milletvekili vardır. 

Buradan bakılırsa, sanki milletvekillerini daha önceden hakkında dava açılmış 

olanlardan seçtirmek, cezaevine girmemeleri için kurtuluş yolu gibi kullanılmaktadır! 

Öte yandan, 50 milletvekilinin milletvekilliği düşürülürse ki, bu mümkün hale gelmiştir, 

Mecliste AKP’nin çoğunluğu elde etmesi işten bile değildir! 

Süreci işletmek ise tamamen AKP’nin inisiyatifindedir. 



Hal böyle olunca, muhalefet için iktidar tarafından “esir alındılar” demek hiç de abartılı 

bir değerlendirme sayılmaz! 

Asıl teslim alınan, Berberoğlu’na belgeleri veren Kılıçdaroğlu’dur tabii ki… 

Dolayısıyla Dersimli Kemal, ağzıyla kuş tutsa halka kriz filan anlatamaz… 

Muhalefet partilerinin başında Kılıçdaroğlu ile Bahçeli oldukça kriz bile kriz olmaktan 

çıkıp, “adalet” kisvesine bürünüyor!.. 

Bu defa ne yapılması gerektiğini söylemeyeceğim. 

Aynı gemideyiz nasılsa, yaşayıp göreceğiz…



 

“FELSEFİ DERİNLİK” NEDİR Kİ?.. 

Vakıf senedinde hiçbir yoruma yer bırakmayacak şekilde açık açık yazılmış: 

“Cumhuriyet gazetesi, ATATÜRK devrim ve ilkelerinin açtığı aydınlanma yolunda aklın 

bağnazlıktan, bilimin dinden bağımsızlaşması, laiklik ilkesinin toplumca benimsenmesi 

için çaba gösterecektir… Cumhuriyet gazetesi, “İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler 

Bildirgesi”ni demokrasinin evrensel anayasası olarak benimser. Cumhuriyet gazetesi 

gerçek Cumhuriyet yönetimi esaslarına ancak Atatürk’ün kurduğu Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü kapsamında ulaşılacağını temel 

ilke sayar... Milli mücadele sonunda kazanılan milli sınırlarımız tartışılamaz. 

Cumhuriyet gazetesi Milli Mücadele ile kazanılan bu milli sınırların yılmaz 

savunucusudur… Onurlu kimliği, ilkeleri ve amaçları uzun bir süre içinde belirlenip 

toplumda kök salan Cumhuriyet gazetesini ATATÜRK ilkelerinden ödün 

vermeden yaşatmak Cumhuriyet Türkiyesine, Türk toplumuna ve Cumhuriyet 

okurlarına çok önemli bir ödev niteliğine dönüşmüştür.” 

Bu görüşleri benimsemeyen yazar-çizer takımının Cumhuriyet gazetesinde kendi 

görüşlerini yazmak amacı ile görev alması, en hafif tabiri ile ahlaksızlıktır, hiçbir şekilde 

kabul edilemez. 

Cumhuriyet’in çizgisi dışındaki fikirleri savunanlar, bu fikirleri benimseyen veya yakın 

gazetelerde yazmalıdırlar, normal olan davranış budur. 

Taban tabana zıt görüşleri savunanların aynı çatı altında çalışma mecburiyetleri 

bulunmadığına göre, herkes kendi çöplüğünde ötecek. 

Cumhuriyet’i değiştirmek, başkalaştırmak amacıyla Cumhuriyet’e sızanlar, etki 

ajanlarıdır. 

Hangi merkezlerin adına çalıştıklarını yazılarından anlamak kolaydır. 

Cumhuriyet karşıtı fikirlerini ısrarla yazdıkları için önemli ölçüde Cumhuriyet okurlarını 

kaybettiler, gazeteyi çıkarmakta zorlandıkları için Berin Nadi’nin bağışladığı 

Harbiye’deki kat ile Ankara’daki 4-5 katlı binayı bile gözlerini kırpmadan sattılar. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/09/18/felsefi-derinlik-nedir-ki/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/09/cumhuriyet_fet%C3%B6.jpg


“İkinci Cumhuriyetçi” fikirlerini yayabilmek için Atatürk ilkelerini ve kuruluş felsefesini 

tavizsiz olarak savunmayı amaç edinen gazeteyi ekonomik olarak çökertmekten 

çekinmediler. 

Hal böyle olunca Cumhuriyet gazetesinden birer ikişer ayrılanlar için gözyaşı dökmek, 

arkalarından güzelleme yazmak, iyi yazar-çizerdi gibi övgüler düzmek de etik değildir. 

Fetullah Güleh hainini Cumhuriyet logosu üzerine iki gün arka arkaya 

yerleştirerek;1 bize fikri düzeyde Cehennem’i yaşattıran ve bu rezaleti üç yıla yakın bir 

süre devam ettiren bu zevatın Cehennem’e kadar yolu var!.. 

*** 

Şimdi sıra CHP’yi geri almaya gelmiştir. 

Atatürk’ün kurduğu CHP’yi, Y-CHP’ye dönüştüren başta Kılıçdaroğlu olmak üzere ekibi 

de CHP’nin ilkelerini (6 Ok’u) benimsememektedir. 

Bunu verdikleri beyanatlar, yaptıkları açıklamalarla; kısaca eylem ve söylemleri ile 

defalarca kanıtladılar. 2  

CHP’nin başındaki işgalci ekip, bal kovanını basan yaban arılarından farksızdır. 

9 yılda 9 defa seçim kaybeden ve gitmemekte ısrar eden Dersimli Kemal’in, çok özel bir 

görevi ifa etmek amacıyla CHP’nin başına getirildiği açıktır. 

“Felsefe” 3 sözcüğü üzerinde demagoji yaparak kendini “bilge adam” olarak 

yutturabileceğini sanıyor. 

“Bana bir felsefi derinlik gösterebilirseniz ben bırakın kurultay yapmayı vallahi yarın 

sabah giderim” cümlesinden4 bir şey anlayanınız oldu mu? 

Kılıçdaroğlu” felsefi derinliğe” sahip biri olarak bir tek kendini görüyor. 

Hangi felsefeyi savunuyor, derinliği nedir sorularının geleceğini ve yanıt veremeyeceğini 

tahmin ettiği için bu sözlerini partideki “ideolojik sapma” ile düzeltmeye çalıştı. 

Halbuki, partiyi çizgisinden saptıran da kendisidir; zira baştan beri ideolojisizleri 

savunmaktadır. 5  

Kaset operasyonu ile CHP’nin başına getirilen Dersimli Kemal’in, görevi bitmediği için 

kurultaylara direnmektedir. 

Rejimin değiştirilmesindeki en büyük meşruiyet kaynağı, Dersimli Kemal’in Y-CHP’si 

olmuştur. 

                                                           
1 https://odatv.com/fethullah-gulen-chp-hdp-ve-cumhuriyeti-bulusturdu-3001161200.html 

2 a-) http://chp-muhalefethareketi.biz.tr 

   b-) http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/ 

3 http://www.felsefe.gen.tr/felsefeye_giris/felsefe_nedir_felsefenin_anlami_nedir.asp 

4 https://odatv.com/birakin-kurultay-yapmayi-vallahi-yarin-sabah-giderim-12091855.html 

5 http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/rota-yazilari/dogu-perincek-neo-chp-nin-nesep-tashihi-23036 

https://odatv.com/fethullah-gulen-chp-hdp-ve-cumhuriyeti-bulusturdu-3001161200.html
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/01/Dersimli-Tutuksuz-Yarg%C4%B1lanacak.pdf
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/02/Dersimli_Tutuksuz_Yarg%C4%B1lanacak-II.pdf
http://www.felsefe.gen.tr/felsefeye_giris/felsefe_nedir_felsefenin_anlami_nedir.asp
https://odatv.com/birakin-kurultay-yapmayi-vallahi-yarin-sabah-giderim-12091855.html
http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/rota-yazilari/dogu-perincek-neo-chp-nin-nesep-tashihi-23036


Bu nedenlerle Cumhuriyet gazetesi gibi CHP’yi geri almadan demokrasi mücadelesini 

başarıya ulaştırmak olanaksızdır. 

Yerel seçimlerde gösterilecek olası kısmi başarı, iktidarın değişmesine olanak sağlamaz. 

Köprülerin altından çok sular akmıştır: 

Polimer adlı bir araştırma şirketinin CHP Parti Meclisi’ne sunduğu rapora göre; 24 

Haziran Seçimleri’nde 100 bin mükerrer oy, 2,5 milyon da sahte oy kullanılmıştır. 

Kılıçdaroğlu, bu raporu kamuoyu ile neden paylaşmamıştır acaba? 

Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığının meşruiyetinin tartışılmasından mı korkmaktadır? 

Raporun bir örneği parti meclisi üyelerine bile vermemiştir! 

Neden? 

Cevabı ben vereyim: 

Çünkü Y-CHP’nin rejimin değiştirilmesine, Cumhuriyetin köküne kibrit suyu 

konulmasına, Atatürk Devrimlerinin unutturulmasına bir itirazı yoktur. 

AKP karşıdevriminin yolundaki taşları Y-CHP temizledi! 

O bakımdan ne pahasına olursa olsun önce CHP geri alınmalıdır…



 

KAHROLSUN EMPERYALİZM!.. 

Rusya, 25 gemi ve 30 uçakla Doğu Akdeniz’deki tatbikatını bitirdikten sonra, 11-15 Eylül 

tarihleri arasında; 36 bin tank ve binden fazla savaş uçağıyla Vostok 2018 tatbikatını 

yapacak. 

NATO sözcüsü, Rusya’nın bu tatbikatlarla “çok geniş çaplı çatışmalara hazırlık 

yaptığını” söyledi. 

NATO, Bulgaristan’da atışlı tatbikat yaptı. 

ABD, Ukrayna’nın Donbass bölgesine asker sevk etmeye başladı. 

ABD’nin 2. Atlantik filosu, Soğuk Savaş döneminden daha bir deniz sahasında 

görevlendirildi.1  

Dünyada baş döndürücü gelişmeler oluyor. 

“Üçüncü Dünya Savaşı” ikincisinden farklı cephelerde yapılıyor… 

*** 

Ateşli silahların kullanıldığı cephe Suriye. 

Suriye’nin işgal altındaki İdlip ve Hama illerine, Rus ve Suriye uçakları hava saldırılarını 

sürdürüyor. 

Putin’e göre, Suriye’nin ancak yüzde 90’ı Suriye Ordusunun kontrolündedir. 

İşgal altındaki bölgelerde ABD yerine, piyonları savaşıyor. 

Hepsi de “cihatçı” örgütler, hepsi de İslam adına savaştıkları iddiasındalar… 

Muhaliflere ait uçak gözlemevinden yapılan açıklamaya göre: 

                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/dorduncu-atlantik-savasi-cem-gurdeniz-kose-yazilari-eylul-2018 
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Lazkiye’den kalkan SU-24 savaş uçakları, İdlib’e bomba yağdırdı; 35 kişi öldü, 75 yaralı 

var…2 

ABD Hava kuvvetlerine ait iki F-35 savaş uçağı Suriye’nin Deyr Ez Zor bölgesini fosfor 

bombası ile vurdu.3  

Ölü ve yaralılar hakkında şimdilik bilgi yok! 

*** 

Doğal olarak dünya dikkatini İran’daki liderler zirvesine çevirdi. 

Üzerinde anlaşmaya varılan 12 maddelik bildiriye 4 son anda Erdoğan’ın “ateşkesi” 

ekleme ısrarı, katılımcılarda soğuk duş etkisi yarattı. 

Putin, Erdoğan’a: 

“Burada silahlı muhalifler, cihatçı güçler yok. Suriye Ordusu da masada bulunmuyor. Biz 

onların yerine konuşamayız. Teröristlerin saldırılarını keseceklerini, İHA’larını 

kullanamayacaklarını söyleyemeyiz.” şeklindeki yanıtı diplomasi dersi gibi 

değerlendirildi… 

Erdoğan, adeta Esat’ı düşürmek için iş birliği yaptığı muhaliflerin sözcüsü gibi neden 

davrandı? 

*** 

Reis, Suriye Muhalefeti adına “ateşkes” önerebilir mi? 

Ateş edenlerin bir tarafında; Rusya ile Suriye, diğer tarafında terör örgütleri ile ÖSO var. 

Anlaşılıyor ki, Tahran’da Devlet aklı Reisin yanında değildi! 

Erdoğan’ın “ateşkes” önerisi son derece yersizdi, bunun yerine tüm silahlı gruplara silah 

bırakmayı önerilebilirdi. 

Kuşkusuz devletlerin silahlı kuvvetlerine “silah bırakma” teklif edilemezdi. 

Hal böyle olunca bu teklifin dahi ayakları havada kalırdı. 

Türkiye, Tahran’da güvenilirlik sınavında puan kaybetti… 

*** 

Milyonlarca Suriyeliyi, yıllarca misafir eden Türkiye’nin, yeni bir göç dalgası karşısında 

ödeyeceği fatura, ödediği faturadan daha kabarık olabilir kuşkusuz. 

Rusya ve İran’ın bu faturaya katkısı olacak mı bildiriden anlaşılmıyor. 

Bu nedenlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye topraklarını kolay kolay terk edemez. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarının maliyeti bir yana, sınır güvenliğimizin 

sağlanmasının da çok kolay gerçekleşemeyeceği anlaşılıyor… 

                                                           
2 https://www.haberturk.com/son-dakika-idlib-e-hava-saldirisi-35-olu-75-yarali-2006032 

3 https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201809091035115668-abd-suriye-fosfor-bombalariyla-vurdu/ 

4 https://t24.com.tr/haber/iste-uclu-zirvede-onaylanan-12-maddelik-tahran-bildirisi,695173 

https://www.haberturk.com/son-dakika-idlib-e-hava-saldirisi-35-olu-75-yarali-2006032
https://tr.sputniknews.com/ortadogu/201809091035115668-abd-suriye-fosfor-bombalariyla-vurdu/
https://t24.com.tr/haber/iste-uclu-zirvede-onaylanan-12-maddelik-tahran-bildirisi,695173


Türkiye’nin kol kanat gerdiği, eğitip silahlandırdığı Özgür Suriye Ordusu’nun akıbeti ne 

olacak? 

Bu sorunun da yanıtı belli değil!.. 

*** 

Belli ki, bildirgedeki: “…komşu ülkelerin ulusal güvenliğini zayıflatmayı 

amaçlayan ayrılıkçı gündemlere karşı durma kararlılığı” ifadesi, İdlip’ten sonra 

PKK/PYD’ye karşı yapılacak operasyonları işaret ediyor. 

Bildirgeye atılan imzalar kurumadan; İran PJAK’a, Suriye PYD’ye karşı operasyon 

düzenlemesi kararlılığı gösteriyor. 

Bildirinin 4. maddesi de son derece önemlidir: 

“BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra Cephesi ile El 

Kaide veya DEAŞ’la bağlantılı tüm diğer bireyler, gruplar, teşebbüsler ve oluşumların 

tamamen ortadan kaldırılması amacıyla aralarındaki iş birliğini sürdürme kararlılığı” 

yakın gelecekte neler yaşanacağının ilanı gibidir… 

Zirve öncesinde, Rus uçaklarının İdlib’i vurması ve zirvenin naklen yayınlanması ise ABD 

ile müttefiklerine açık bir meydan okumadır. 

Zirveye katılanlar arasındaki görüş ayrılıklarının kapalı kapılar yerine, dünya kamuoyu 

önünde tartışılması ise ittifakın pamuk ipliği ile bağlı olmadığını gösteriyor… 

*** 

ABD ve İsrail’in “İkinci İsrail”i kurma ve Rusya’yı güneyden kuşatma planına karşı en 

etkili karşı koyuşun, bölge ülkelerinin ittifakı olduğunu Erdoğan henüz anlayabilmiş 

değil! 

Hiç kuşku yok ki, zirvedeki en talihsiz konuşma, Reis’in Suriye Lideri Esat’a, yeniden 

“Eset” demeye başlaması ve bir devlet başkanını, kendi halkını katleden bir diktatör 

olarak göstermiş olmasıdır… 

*** 

Zirveden hemen sonra; Rusya, Türkiye ve İran’ın yerel para birimleri ile ticaret 

yapma konusunda anlaşmaları, doların egemenliğine karşı bir başkaldırıdır. 

İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin, Fırat’ın doğusu ile ilgili ABD’ye verdiği Suriye’den 

çıkma mesajı da son derece önemlidir. 

Aynı şekilde, Ruhani’nin “endişeleri Şam Hükümeti ile giderme” çağrısı da anlayanlar 

için hayati önemdedir… 

Denebilir ki, Erdoğan’ın “Eset” takıntısı görmezden gelinirse; Astana Süreci ile başlayan 

ve Tahran zirvesi ile devam eden gelişmeler Türk halkının ve Türkiye’nin yararınadır. 

Emperyalizmin Ortadoğu’da alacağı ağır bir yenilgi, bütün mazlum halklar için önemli 

bir kazanım olacaktır… 

Kahrolsun emperyalizm!..



 

BU YALANCININ MUMU SABAHA KADAR YANAR! 

Emperyalizm, “Üçüncü Dünya Savaşı”nı başlattı. 

Rus donanması Akdeniz’de tatbikat yapıyor, Akdeniz’i tehlikeli ilan ettiler. 

Türkiye, NATO’dan iyi bir kazık yedi; haklı olarak yeni ittifaklar peşindedir. 

Kuvayı Milliye çizgisini izleyenler ise ayakta, “İkinci Kurtuluş Savaşı”nı kazanmanın 

derdindedir. 

Kırılgan ekonominin birinci derecedeki sorumlusu kuşkusuz iktidardır; emperyalizm ise 

bu durumu iyi değerlendiriyor ve dolar ile Türkiye’yi çökertmeye çabalıyor. 

Bu gerçeği göz ardı ederek olayları analiz edemeyiz! 

Doğal olarak da zamlar arka arkaya geliyor, hayatın daha da çekilmez hale geleceği gün 

gibi görülüyor. 

Tabloyu acıklı yapan: 

Yoksul ailelerin çocukları, askerlik hizmetini al bayrağa sarılı olarak bitiriyorlar. 

Diğerleri bedelli zaten! 

Bu toprakların bedelini ödeyen atalarımız ise mezarlarında dönüyor!.. 

*** 

İç cephede birliği sağlamadan, bozguncuları ve işbirlikçileri susturmadan, bu badireyi 

atlatmak kolay değil. 

Tam da bu noktada muhalefete iş düşüyor. 

Atatürk’ün koltuğunda oturan adam ise bakın nelerle uğraşıyor: 

“Küskün CHP seçmeni seçimi boykot edeceğine gitsin doğrudan AKP’ye oy versin” diyor. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/09/04/bu-yalancinin-mumu-sabaha-kadar-yanar/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/09/Bu-yalancinin.jpg


Rejim değişikliği, laikliğin elden gitmesi, tek adam rejimi, şeriatın gelmesi vb. gibi 

argümanları geçmiş seçimlerde hoyratça kullanan bu zavallı; Cumhuriyetin niteliklerine 

yürekten bağlı seçmenleri korkutup, Y-CHP’ye oy vermelerini belli ölçüde sağladığı için, 

şimdi duygu sömürüsü yapıyor. 

Halbuki, bir CHP seçmeni, doğrudan AKP’ye oy verirse AKP’nin oyları artar; seçimi 

boykot ederse AKP’nin oyları artmaz, ne kadarsa öyle kalırlar ve boykot eden AKP’ye oy 

vermiş sayılmaz… 

Bu basit gerçeği tehdite çevirip, önümüze koyan bu adam, bize önderlik yapıp, doğru 

yolu gösterebilir mi? 

*** 

Ayrıca, Kemal Kılıçdaroğlu’nun (KK) başında bulunduğu Y-CHP, gerçek CHP değil ki! 

Tam bağımsızlıktan yana, emperyalizme karşı, Atatürk ilke ve devrimlerini tavizsiz 

savunuyor mu? 

Hayır. 

O zaman iyi ki de iktidara gelemedi diyenler haklı. 

Kazara gelseydi zaten, ekonominin başına yine Kemal Derviş’i getireceğini ilan etmişti. 

Derviş’in sağ kolu1 MYK üyesi Faik Öztrak halen parti sözcüsü değil mi? 

Uzatmayalım; Y-CHP’nin tercihi, ABD ve AB’dir. 

Bu kadarı bile boykot için yeterlidir… 

PKK ve FETÖ’yü ordusuna dahil eden ABD ile aynı safta olmak, düşman tarafında kalmak 

değil midir? 

Emperyalizmi ilk defa yenen bir halkın partisinin düşürüldüğü duruma bakar mısınız? 

Y-CHP’ye oy veren milyonlar, başka seçenek olmadığı için, kerhen CHP’ye oy verdiklerini 

söylemiyor mu?.. 

Yalanlarınız ve tehditleriniz batsın sizin… 

*** 

Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile dengesi iyice sarsılan KK, genel başkanlığa 

adaylığını açıklayan Muharrem İnce için: 

“Delegeyi arayıp kendisi için imza isteyenden CHP’ye genel başkan olmaz” demiş. 

Pişkinliğin bu kadarı da fazla. 

Seçimli kurultaylarda sanki kendisi delegeyi arayıp imza istemiyordu? 

Yalan konuşan bir adamdan lider olur mu? 

Muharrem İnce, KK’ya cevaben: 

                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/faik-oztrak-gucunu-nereden-aliyor-turkiye-agustos-2018 

https://www.aydinlik.com.tr/faik-oztrak-gucunu-nereden-aliyor-turkiye-agustos-2018


“66 gün sonra seçim sonuçlarını değerlendirmek için PM toplantısı yapıldı. Bu toplantıya 

cumhurbaşkanı adayını davet etmemek sorun, toplantıda yalan söylemek ayrı sorun” 

diyerek KK’yı yalan konuşmakla itham etti. 

İnce, yalan söylüyorsa sorumlusu zaten KK’dır, zira onu Türkiye’yi yönetecek adam 

olarak seçmenin önüne koyan kendisidir. 

KK, yalan konuşan birini cumhurbaşkanı adayı gösterdiği için utanmalıdır; bu kadar 

yetmez tabii, seçmenden özür dileyip istifa da etmesi gerekir. 

Onurlu insana yakışan davranış budur… 

İnce doğruyu söylüyorsa eğer: 

O zaman yalan söyleyen KK’dır. 

Yıllarca “Yalancıdan başbakan olmaz” sözünü ağzında sakız gibi çiğneyen KK’ya yalan 

konuşmak yakışıyor mu? 

*** 

KK: 

“Bu koltukta ilelebet oturmayacağım. 24 Haziran’dan sonra bırakmayı düşünüyordum. 

Sayın İnce’yi cumhurbaşkanı adayı gösterirken de benden sonra o genel başkan olur diye 

düşündüm. Ancak sonrasında yapılanlar güven verecek şeyler değil” dedi. 

Bu sözlerine açıklık getirmek zorundadır. 

İnce, güven sarsıcı ne yaptı? 

KK, 24 Haziran’dan sonra genel başkanlığı bırakmayı düşündüğüne göre, başarısız 

olduğunuzu da kabul ediyor demektir. 

Bulunmaz Hint kumaşı olmadığını dünya âlem biliyor zaten. 

AKP iktidarının sürekliliği; onun bilgi, birikim, cesaret, inanç, ideoloji ve zekâ 

fukaralığınızdan kaynaklanıyor. 

Tutarsız ve ilkesiz olduğuna yüzlerce örnek sayabilirim. 

Tek başarısı, dürüst ve samimi partilileri aldatmak olmuştur… 

*** 

KK, başarısızlığının tartışılmasını ötelemek için “Yerel seçimlere odaklanalım” 

savunmasına sarılıyor. 

Yerel seçimlerle sanki iktidar değişikliği olacakmış gibi halkı aldatmaya devam ediyor 

hazret. 

Onun tek derdi; CHP’li belediyelerde konuşlanmış kurultay delegelerinin yerlerini 

korumasıdır. 

Ancak bu şekilde koltuğunu garanti altına alabiliyor. 

KK’yı destekleyen kurultay delegeleri, zaten KK’nın desteği ile delege seçilmişlerdir. 

Al gülüm ver gülüm gibi bir döngü yaşatıyorlar bize. 



KK delegeleri seçiyor, delegeler KK’yı… 

*** 

Yerel seçimlerde Y-CHP adayları başarısız olursa, KK’nın istifa etmeyeceğine kalıbımı 

basarım. 

Bu yüzsüzler, “başarı”nın yeni bir tarifini yapıp görevlerine devam edecekler: 

“Anlamlı oy kaybetmedik” diyecekler. 

“Bu seçimin asıl kaybedeni AKP’dir” de diyebilirler… 

Demediler mi?… 

Siyasette başarı; seçimi kazanmak, iktidar olmaktır. 

Seçimi kazananı, kaybetmiş gibi göstermek ise; soytarılıktır, seçmene saygısızlıktır, 

hadsizliktir, en hafif tabiri ile terbiyesizliktir… 

*** 

Peki, bu delege yapısı ile KK’yı genel başkanlıktan indirmek mümkün müdür? 

Elbette ki, değildir. 

Başka seçenekler üzerinde düşünmek gerekir! 

CHP’nin kurultay delegeleri içerisinde kendi ayakları üzerinde durabilen; bir meslek ve 

iş sahibi olanların sayısı son derece azdır. 

Delegenin çoğunluğu KK’ya midesinden bağlıdırlar. 

Çoğunluğu CHP’li belediyelerden ve genel merkezden nemalanıyorlar. 

“Danışman” ve “belediye meclisi üyesi” olarak istihdam edilmişlerdir. 

Yurt sevgisi, toprak bütünlüğümüzün tehlikeye girmesi, terör, Atatürk İlkeleri, 

Cumhuriyetin nitelikleri, evrensel değerler ve halkın yaşadıkları umurlarında bile 

değildir. 

Bunlar küçük çıkarları uğruna memleketin anasını ağlatırlar… 

Bu nedenle de KK’ya karşı eyleme geçemezler. 

Çünkü işlerini kaybetmeyi göze alamazlar. 

O bakımdan KK’ya kul ve köledirler, KK da onlara tabii…



 

İÇİMİZDE HAİN VAR!.. 

Geçen hafta 2001 yılında Nobel Barış Ödülü’ne layık görülen BM eski Genel Sekreteri 

Kofi Annan, 80 yaşında İsviçre’de yaşamını kaybetti.1  

Şimdi de eski savaş pilotu Senatör John McCain, 81 yaşında vefat etti… 

Türk ve Müslüman düşmanları 80’li yaşları geçemiyor! 

*** 

Amerikan-İslam İlişkileri (CAİR) Başkanı Nihad Awad, McCain’in ölümü nedeniyle 

yayınladığı mesajında “Amerikan Müslüman toplumu, bir ‘ilkeler adamı’ olan McCain’in 

yasını tutan tüm Amerikalılara katılmaktadır” dedi…2 

McCain İrak Savaşı’nın en büyük destekçilerindendi; İrak’a daha fazla asker 

gönderilmesini savunuyordu… 

Müslümanların yok yere birbirlerini öldürmeleri umurunda değildi; daha çok savaş 

istiyordu. 

Dış politika ve askeri konularda şahin tutumuyla tanınıyordu. 

Esat ve İŞİD’e karşı Suriye muhalefetini destekliyordu. 

Gaziantep’e gelip, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) komutanları ile konuşmuş, ÖSO’ya hava 

savunma silahları verilmesini savunuyordu… 

Trump’ın Suriye’deki savaşı bitirmeyi öncelikleri arasına koymamasını “Amerikan 

tarihinde bir diğer utanç sayfası” olarak nitelendirmişti… 

McCain dili geçmiş zamanla anlatılacak artık… 

İşte böyle bir adamı Amerika’daki Müslümanın toplumunun lideri “ilkeler adamı” 

olarak kabul ediyor ve yasını tuttuğunu açıklıyor… 

                                                           
1 https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/eski-bm-genel-sekreteri-kofi-annan-hayatini-kaybetti-kofi-annan 

2 http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-abd-li-senator-john-dunya-2730819/ 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/08/28/icimizde-hain-var/
https://www.ntv.com.tr/galeri/dunya/eski-bm-genel-sekreteri-kofi-annan-hayatini-kaybetti-kofi-annan-kimdir,3CXmzOAss0WjzN48lfftdA
http://www.milliyet.com.tr/son-dakika-abd-li-senator-john-dunya-2730819/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/08/mesaj.png


Müslüman olduğu için utananların sayısı bu açıklamadan sonra hızla artıyor mu acaba, 

yoksa bu sözlerde bir hikmet mi arıyorlar hala… 

*** 

Türkiye için stratejik bakımdan hayati öneme sahip olan Kıbrıs için hazırladığı planla 

anımsanan Kofi Annan’ın ölümü üzerine de Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 

ibretlik bir mesaj yayınladı. 

Dedi ki: 

“Yaşamını yitiren Nobel Barış Ödüllü Birleşmiş Milletler eski Genel Sekreteri Kofi Annan’ı, 

Kıbrıs barışı için verdiği mücadele dolayısıyla hep saygıyla hatırlayacağız” …3  

Türk düşmanlarını saygıyla hatırlamaya mecbur musun be adam! 

Ana muhalefetin liderine göre; Annan, Kıbrıs “barışı” için mücadele verdi ve bu nedenle 

saygıyla hatırlanması gerekir. 

Gerçek öyle mi? 

Bu soruya yanıt vermeden önce Annan Planını okumak gerekir elbette.4  

Planın hedefinin; Türk askerlerinin adadan çekilmesi ve Türkiye’nin 

garantörlüğünün sonlandırılması olduğu son derece açıktır. 

Hâlbuki planda diğer garantör devletler; İngiltere ve Yunanistan’ın Kıbrıs’taki askerleri 

ve üslerinden söz edilmiyordu, İngiltere’nin iki askeri üssü tartışılmadı bile. 

Aynı şekilde, Baf bölgesinde Yunanistan’ın 1998’de kurduğu hava üssünden ve 

askerlerinden de söz edilmiyordu Annan Planı’nda… 

Böyle bir plan barışa nasıl hizmet edebilir? 

Diğer pek çok hususun Türkiye’nin AB’ye tam üye olarak girmesine bağlanması ise 

“ölme eşeğim ölme yonca biter de yersin” özdeyişini akla getiriyor… 

Kısaca Türkiye ve Türkler için hayırlı rüya görmeyen Kofi Annan’ı da Kılıçdaroğlu 

önemli biri olarak göstererek, onun yolundan gideceklere tabi olunmasının yolunu 

açıyor… 

Ecevit ve Erbakan’ın kara topraklar altında kemikleri sızlıyor… 

*** 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın, Doğu Akdeniz’de gaz ve 

petrol kaynaklarının peşinde olduğu son derece açıktır. 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 2003’te Mısır’la imzaladığı bir antlaşma ile Türkiye’nin kıta 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesine tecavüz etmişler ve bunu BM’ye de tescil 

de ettirmişlerdir. 

Türkiye’nin petrol ve doğalgaz çıkarabileceği alan iyice sınırlandırılmıştır… 

                                                           
3 https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-kofi-annani-saygiyla- 

4 http://www.tasam.org/Files/Icerik/File/Annan_Plan%C4%B1_ve_%C4%B0ki_Kesimlilik_pdf_ 

https://www.aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-kofi-annani-saygiyla-hatirlayacagiz/1235274
http://www.tasam.org/Files/Icerik/File/Annan_Plan%C4%B1_ve_%C4%B0ki_Kesimlilik_pdf_5db655c0-b6ce-4c8c-adf3-299b2de78c1e.pdf


Hal böyle iken, Dersimli Kemal’in Annan’ın çabalarını “barış” için atılmış adımlar olarak 

göstermesi kabul edilebilir gibi değildir… 

*** 

Amerika’daki Müslüman toplum için Nihad Awad ne ifade ediyorsa, Türkler için de 

Kılıçdaroğlu aynı şeyi ifade ediyor… 

İkisi de karşı tarafın içerimizdeki adamlarıdır… 

Biri dinimizi emperyalizmin hizmetine sunuyor, diğeri topraklarımızı…



 

FARELERİ DİNLEMEYİN!.. 

ABD’nin ekonomik krizle Türkiye’yi rotaya sokma operasyonuna; Rusya’dan sonra, 

Almanya, Fransa, İtalya, İran, Pakistan, Venezüella ve Katar’ın karşı çıkmasının ardından, 

en büyük dolar rezervine sahip Çin’den de destek açıklaması geldi. 

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, “Türkiye’nin yanındayız” dedi. 

Bizimle aynı “gemide” seyahat eden lağım fareleri ise Türkiye’ye destek açıklamaları 

çoğaldıkça çıldıracak gibiler… 

“Erdoğan’la aynı gemide miyiz?” sorusunu, orasından burasından çekiştirerek, Türk 

halkını tuzağa düşürebileceklerini sanıyorlar. 

Belli ki, düşmana yaptıkları askerlik hizmetini bu şekilde yerine getirecekler. 

Akıllarınca Erdoğan’la aynı gemide olmayı kabul etmeyi, AKP’yi desteklemek veya AKP’li 

olmak şeklinde sunmakla milli birliği engelleyecekler… 

*** 

Düşmanlarımız ülkemizi ekonomik olarak batırabilirse hep birlikte zarar 

göreceğimiz kesindir; ortaya çıkacak faturayı da çocuklarımız ile torunlarımız 

ödemek zorunda kalacaktır… 

Önce bu doğru önermeyi aklımızın bir köşesine yazalım. 

Bizler, o faturanın bir bölümünü ödemeye başladık bile! 

Temel tüketim mallarındaki fiyat artışından, ücretlerin sabit kalmasından ve dolar 

karşısında Türk lirasının değer kaybetmesinden etkilenmediğini söyleyen kimse yoktur. 

Bir de şu gerçeği kabul etmek zorundayız: 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/08/22/fareleri-dinlemeyin/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/08/Hua-%C3%87inyug_.jpeg


Batma halinde; gemiyi ilk terk edecek olan farelerle birlikte aynı gemideyiz… 

Fareler, ambarımızı delip yiyeceklerimizi kirlettiler, önemli bir bölümünü de yediler. 

*** 

Fareler habire geminin tabanını kemiriyorlar. 

Gemiyi tehlikeli sulara doğru süren kaptanı ise sürekli alkışladılar. 

Bıkmadan, usanmadan kurtuluşun düşman limanlarına sığınmakla gerçekleşeceği 

propagandasını yaptılar: 

“Uygarlık” ve “çağdaş değerler” gibi kavramların ardına saklanarak, Batı’yı göklere 

çıkardılar, geleceğin Atlantik’te olduğu yalanını savundular… 

Asya’yı görmemizi engellemek için gözümüzün önüne akıl almaz perdeler çektiler… 

*** 

Ne var ki: 

Dünyadaki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmeler, hiç beklenmedik bir anda 

Türkiye’nin rotasını Batı’dan Doğu’ya çevirmeye zorladı. 

Geminin kaptanı, dümeni yeni rotaya doğru kırmak zorunda kaldı. 

Türkiye gemisinin Pasifik’e dümen kırmasıyla; işbirlikçilerin, CİA ajanlarının planlarını 

fena halde bozuldu. 

Fareler, bir umut geminin rotasını eskiden olduğu gibi Atlantik’e-Amerika’ya doğru 

çevirebilir miyiz diye yırtınıyorlar. 

Her alanda varlar, Sosyal Medya’da bütün marifetleri serilidir… 

Kuşkusuz onların da aceleleri var. 

Vaktiyle karılarını bile Amerika’da doğurttular; çocuklarının USA damgası ile yaşamasını 

istiyorlar. 

Bu ahmaklar, Amerikan vatandaşının ebeveyni olmayı marifet sanıyor! 

Kafalarının kirada olduğunu anlamak için bu kadarı yeter de artar… 

*** 

Oysa gerçek göründüğünden çok daha farklıdır: 

Türkiye gemisinin, kaptanından çok tayfası önemlidir: 

Çarkçı başından miçosuna, kamarotundan aşçısına, makinistinden yağcısına kadar 

çoğunluğunun yönü zaten çağdaş uygarlığa doğrudur. 

Bu nedenle Reis, istese de gemiyi karanlık sulara doğru süremez artık… 

Zira ay-yıldız bandıralı bu geminin kıçında, rengini şehit kanından alan al bayrak 

dalgalanıyor. 

Bugün kapasitesi 81 milyona ulaşan geminin ilk donatanı, Tam Bağımsızlık şiarı ile 

okyanuslara açılan Kuvayı Milliye Hareketidir. 



Bu geminin armatörü yoktur; tek sahibi Türk Milletidir. 

Elini güneşe siper edip ufukların ötesine bakan güvertedekilerin kahır çoğunluğu, 

Atatürk İlkelerine yürekten inanmış, Cumhuriyete bağlı MUSTAFA KEMAL’İN 

ASKERLERİDİR… 

Bu yüzden kaptan köşkünde kimlerin oturduğu çok da önemli değildir! 

Batı Asya Birliği ve Şangay İş birliği Örgütü’ne doğru belirlenen yeni rota, oldukça 

gerçekçi ve haklıdır. 

Türk halkının yararınadır. 

Türkiye gemisinin tam yol bu antiemperyalist rotada seyir etmekten başka yolu 

kalmamıştır… 

*** 

Bu yalın gerçekler karşısında; yeni gemi arayışları, yeni gemi tarifleri; planlıdır, 

hesaplıdır, ihanetin bir başka adıdır… 

Bir tespit daha yapalım ve bitirelim: 

81 milyonun gemisi içerisinde elbette ki, Erdoğan’ı sevenler ile birlikte Erdoğan da 

bulunacaktır. 

Yani: 

81 milyon halk, Erdoğan’ın gemisi içerisinde değil, Erdoğan 81 milyonun gemisi 

içerisindedir. 

Bu yüzden “Aynı gemi içindeyiz” ifadesini kullanmanın sakıncası yoktur! 

Dolayısıyla kimse kimsenin gemisinde yolcu değildir… 

*** 

Peki, Reis’in 16 yıllık kaptanlığından memnun muyuz? 

Elbette ki hayır… 

Lakin hala kaptan köşkünde o oturduğuna göre, gemiyi gideceği limana sağ salim o 

götürecek demektir. 

16 yıl sonunda doğru rotaya girdi ise ona yardımcı olmak zorundayız; sırf muhalefet 

yapacağız diye, gemiye riske atacak kadar budala olamayız. 

Gemideki kemirgenleri bu nedenle ciddiye almıyoruz ve almayacağız! 

Üçüncü Dünya Savaşının içerisinden, İkinci Kurtuluş Savaşımızı da kazanarak 

çıkmamız birlikte hareket etmemize bağlıdır. 

Tıpkı 1919’lardaki gibi… 

Bir daha kazanacağımız kesindir, zira: 

Tarih baba küllerinden yeniden doğan Anka kuşları olduğumuz, tee 24 Temmuz 1923’te 

Lozan’da Seyir Defterine yazmıştır…



 

 

BU MEMLEKET BİZİM!.. 

Rakamlar içerisinden geçmekte olduğumuz krizin sebepleri hakkında fikir verebilirler: 

2002 yılı sonuna doğru dış borcumuz 129,6 milyar dolara yaklaşmıştı. 

16 yıllık AKP iktidarı ile toplam borç stokumuz 488,7 milyar doları geçti. 

Yeni borç bulamazsak da faiz ödemek zorunda olduğumuz için borçlarımız her geçen 

gün katlanarak artacak! 

Cari açık da öyle; artarak büyüyor… 

*** 

Önümüzdeki bir yıl içerisinde ödemek zorunda olduğumuz vadesi gelmiş borcumuz 240 

milyar dolardır. 

Dolar kazandırıcı ekonomik faaliyetlerimiz ise yeterli değil. 

Satılacak neyimiz varsa satmıştık. 

Tarım ve hayvancılık ülkesiydik; kendimize yeteriz diyorduk, meğer öyle değilmiş, tarım 

ürünlerini de çoğunu ithal ediyormuşuz. 

Kurban Bayramında kesilecek büyük baş hayvanları bile dışarıdan getiriyoruz. 

Buna karşılık ürettiklerimiz maliyeti kurtarmadığı için devede kulak bile değil. 

Uzmanlar bu durumu “tüketim ve borçlanma ekonomisi” olarak isimlendiriyor… 

*** 

Dışarıya bağımlı ekonomi, doğal olarak her türlü dış etkiye ve operasyonlara açıktır. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/08/14/bu-memleket-bizim/
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Önce bu önemli tespiti yapmak durumundayız. 

Ekonomiyi çevirmek; daha doğrusu vadesi gelen borçlarımızı ödemek (veya 

erteleyebilmek) için ya “üretim ekonomisi”ne döneceğiz ya da yeniden borç bulacağız. 

Borcu borçla ödemek çözüm değil! 

Borç verecek uluslararası kuruluşlar bellidir; neredeyse tamamına yakını ABD’nin 

kontrolündedir. 

Devleti soyup yurt dışına çıkanların, yabancı ortaklarla “yabancı sermaye” adı altında 

“sıcak para” ambalajı ile yeniden devleti soymaya gelmeleri ve hükümetlerin bunlara 

yasal statü tanıması ise ayrı bir acıklı yanımızdır. 

Ne yazık ki, sıcak para ihtiyacı olan ülkeler kara paranın en kolay aklandığı yerlerdir… 

*** 

Amerikan Merkez Bankası faizleri artırarak dünya piyasalarına müdahale etmesini 

liberal ekonominin kavramları ile açıklamak olanaksızdır. 

Arz-talep dengesini suni olarak bozmaları, başlattıkları “üçüncü dünya savaşı”nın bir 

sonucudur. 

Dövize ihtiyaç duyanlar, artık daha fazla faiz önermek zorunda kalacaklar; kazanan de 

doğal olarak karşılıksız dolar basan ABD olacak, hesapları budur. 

Üretmeden dünyayı soymaya devam edecekler… 

*** 

Amerikan Merkez Bankası faizleri artırınca doğal olarak milli paralar dolar karşısında 

değer kaybettiler. 

Dünya ticaretinin dolar üzerinden ve ABD’nin denetiminde yapıldığını da hesaba 

katarsak; milli paralarla iş yapmak neredeyse imkânsız… 

Bu olanaklarını kötüye kullanan ABD, içerisine düştüğü ekonomik dar boğazı aşmak için 

rakibi olan ülkelerin ticaretini baltalama planları yaptı. 

Çeşitli bahaneler üreterek, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ve düşman gördüğü 

ülkelere yaptırımlar uygulamaya başladı. 

Bu yaptırımlardan en çok etkilenen ise kırılgan ekonomisi ile Türkiye oldu. 

Bu yüzden dolar 7, avro 8 liraya doğru koşmaya devam ediyor… 

*** 

Dışarıdan dünya kadar borç para aldık, Cumhuriyet dönemi boyunca elde ettiğimiz 

kazanımlarımızın tamamına yakınını sattık, dolaylı-dolaysız trilyonlarca vergi topladık 

da ne oldu? 

Paralar nerede? 

Bugün maalesef bunun hesabını sorma noktasında değiliz! 

Hükümet eliyle tarım ve hayvancılığın bitirildiği bir gerçek. 



Sanayinin ne durumda olduğunu sanayicimizin ağlamasından biliyoruz. 

Sıfırı tüketmiş mirasyedi gibiyiz, aval aval bakıyoruz. 

Bunların tümü doğru tespitler; lakin bize çok acil çözümler gerekiyor. 

Eleştirmek, dert yanmak ve ağlamak çözüm değil… 

*** 

İşin ilginç yanı; alacaklılarımız ne durumda olduğumuzu bizden çok daha iyi biliyorlar. 

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Operasyonları ile emperyalizme vurduğumuz darbeyi, 

ekonomi cephesinden bize vurmak amacıyla harekete geçtiler. 

Savaşta aldıkları ağır yenilgiyi bu şekilde zafere çevirmeyi düşünüyorlar. 

Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, toprak bütünlüğümüz de tehlikeye girecek! 

Olaylar bu şekilde gelişince, Türk Lirasının değer kaybetmesi şeklinde önümüze gelen 

hadiseyi, “milli mesele” olarak tarif etmek gerekiyor… 

Söz konusu milli mesele olunca da 81 milyonun tek yumruk olarak hareket etmesi 

şarttır. 

Böyle dönemlerde çıkacak çatlak sesleri; bozguncu, hain, işbirlikçi olarak tanımlamakta 

bir yanlışlık yok… 

*** 

ABD Başkanı Trump’ın Tweeter üzerinden yaptığı: 

“Türk Lirası, dolar karşısında hızla düşerken, Türkiye ile çelik ve alüminyum ticaretinde 

gümrük vergilerinin iki katına çıkartılmasını az önce onayladım. Bundan böyle vergi 

alüminyumda yüzde 20, çelikte yüzde 50 olacak. Türkiye ile ilişkilerimiz şu anda iyi 

durumda değil” şeklindeki açıklama, Türkiye’nin bir dış operasyonla karşı karşıya 

olduğunun en açık kanıtıdır. 

ABD ile her cephede savaş halinde olduğumuz gerçeğini görmezden gelerek; salt 

ekonomik duruma bakarak ne olup bittiğini kavramamız ise olanaksızdır. 

ABD, 5000’den fazla TİR’la silah ve mühimmat göndererek sahaya sürdüğü kara gücü 

PKK’ya, geçen hafta 200 TİR daha gönderdi. 

PKK’nın hain pusularda şehit ettiği bebek ve askerlerimizin ölüm emirleri Pentagon 

tarafından verildiği sır değil. 

PKK’nın siyasi kolu olan HDP’ye oy verenlerin, vicdan muhasebesi yapma zamanı geldi 

de geçiyor. 

Bu tespite rağmen, aldatılarak düşmana destek olanlarla da uğraşma zamanı değildir. 

81 milyonun tek vücut olarak harekete geçmesi için herkes elini taşın altına koymak 

zorunda. 

Zira bu faturayı birlikte ödemek mecburiyetindeyiz. 



Yılbaşından bu yana ücretlerimizin dörtte birinin erimesi, faturayı ödemeye 

başladığımızın kanıtı değil mi?.. 

*** 

Bazıları, “verin papazı iş bitsin” gibi saçma sapan sözler ediyor. 

Bazıları; küresel güçlerin rolünü küçümseyip, her şeyin sorumlusu olarak AKP’yi 

göstermeyi muhalefet yapmak sanıyor. 

ABD’ye gönderdiğimiz heyete iletilen istekler, olayın Papaz Brunson meselesi olmadığını 

ortaya koymuyor mu? 

Aralarında Hamza Uluçay gibi PKK’yle yakın ilişkide olanlar dâhil, çoğu FETÖ darbe 

girişiminde rol üstlenmiş 15 ABD ajanının serbest bırakılması istenmedi mi? 

ABD’nin derdi, sadece çoğu Türk kökenli olan adamlarının serbest bırakılması değil; S-

400 hava savunma sistemlerinden de vazgeçmemizi istiyor. 

Üretiminde ortak olduğumuz F-35 savaş uçaklarının teslim edilmesinin ertelenmesini 

Kongre’nin onaylaması üzerinden kaç hafta geçti ki? 

İran’a koydukları haksız ambargoya katılmamızı da şart koşuyorlar. 

İrak ve Suriye’nin kuzeyinde ikinci İsrail’in (Kürt Devleti) kurulmasını dayatıyorlar. 

Ve: 

Halk Bankası olayı ile ilgili verilecek astronomik para cezalarını kabul etmemizi 

istiyorlar… 

Bütün bunların karşılığında: 

YÜKSEK FAİZLE YENİ BORÇ VERİLMESİNE REFERANS OLACAKLAR!.. 

Kendilerine bağlı uluslararası finans kuruluşlarına iyice bağımlı olmamızı sağlayıp, 

sömürmeye devam edecekler!.. 

*** 

Çözüm: 

Kuruluş ayarlarına geri dönmektedir. 

Kalkınma planları yaparak, vakit geçirmeden üretim ekonomisine geçmektir. 

Örneği yakın tarihimizde vardır: 

Dünyanın açlıktan kırılıp geçtiği 1929 Buhranını hatırlayalım. 

Kalkınmayı başaran tek ülke Türkiye değil miydi? 

Kapımızı çalan “Üçüncü Dünya Savaşı”nda; “İkinci Kurtuluş Savaşı”mızı zaferle 

taçlandırmak, çağdaş değerleri yaşama geçirerek ve Cumhuriyetin tüm kazanımlarına 

sıkı sıkıya sarılmakla mümkün olacaktır…



 

 

YANGINDAN İLK KURTARILACAK OLAN!.. 

ABD her cephede silahlarını ateşledi: 

Astsubay Serkan Karakaya’nın eşi Nurcan ile oğlu Bedirhan Mustafa’nın kalleşçe 

öldürülmeleri emri Atlantik ötesinden verildi. 

Yetmedi; Yüksekova’da zırhlı polis aracının geçişi sırasında el yapımı patlayıcı ateşlendi; 

polislerden Recep Emre Yılmaz şehit oldu dokuz polis yaralandı. 

ABD kara gücü PKK’ya terör eylemlerine devam dedi… 

*** 

İçişleri Bakanı ile Adalet Bakanına karşı uygulamaya konulan yaptırımlar başka bir 

cephedeki ABD silahlarının ateşlenmesidir. 

Papaz Brunson’un serbest bırakılması istemi sadece bahanedir! 

PKK ile ilişkileri sabit, FETÖ’nün İzmir İmamı ile 293 kez görüşmesi belgeli, Devletin 

gizli kalması gereken bilgilerini casusluk amacıyla ele geçirmiş bir papaz yüzünden 

Türkiye Cumhuriyeti ile “papaz olma”yı göze alan devletin öncelikle aklı sorgulanır. 

Devletlerin duyguları yoktur; kurallara ve geleneklere göre hareket ederler, 

yöneticilerin psikolojilerine göre karar almazlar, devletlerin sürekli düşmanlığı ve 

dostlukları olmaz… 

“Devlet aklı” ülke çıkarlarına göre çalışır… 

*** 

Görünüşe bakılırsa ABD, Türkiye’ye karşı Papaz Brunson’u serbest bırakmaması 

nedeniyle savaş açtı. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/08/06/yangindan-ilk-kurtarilacak-olan/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/08/Bedirhan_bebek.jpeg


Yargı organlarının kararını beklemeye tahammül edemiyor! 

Öyle ki, F-35 savaş uçaklarının teslimini engelleyen kararı bile ABD Senatosu onayladı. 

Ekonomimizi çökertmek için ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. 

Gümrük vergisi alınmaksızın ABD’ye ihraç edilen mallara vergi konulması konuşuluyor… 

*** 

Bilge diplomat Şükrü Elekdağ’a göre, Türkiye’nin egemen devlet olması bakımından geri 

adım atamayacağı Brunson meselesini 6 Kasım’da yapılacak seçimlere kadar 

kullanacaklar. 

Zira Papaz Brunson bir Evanjelist’tir. 

ABD’de blok oy kullanan 100 milyon Evanjelist var. 

Trump, bu fırsatı kaçıracak değil herhalde… 

*** 

Y-CHP Genel Merkezi, ilk incelemede 614 noter onaylı imzanın dördünün mükerrer 

olduğunu, aynı kişilerin farklı noterlerden imza verdiklerini, imza veren beş delegenin 

ise üye olmadıklarının tespit edildiğini açıklamış. 

Genel Merkezin açıklamaları doğru ise rezalet. 

Yalan ise daha büyük rezalet! 

Olağanüstü kurultay isteyenlerin 630 olarak teslim ettikleri imzalar 605’e düşürüldü… 

*** 

CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan’ın anlattıkları ise kabul edilecek gibi değildir: 

“Tekirdağ’da bir delegemiz olağanüstü kurultay için imza vermiş. Faksı bize gelmiş ama 

imzanın aslı bize bir şekilde ulaşmamış. Biz bu tür imzalarla ilgili Yenimahalle Noteri’ne 

gittik. Yenimahalle Noter’i Tekirdağ’daki ilgili noterle iletişime geçerek önce belgenin 

doğru olup olmadığını araştırdı. Sonra da aslı gibidir diye mühürledi. Bu tür imzaları 

kabul ettiremedik” dedi… 

Kuvayı Milliyecilerin kurduğu parti kimlerin eline düşmüş… 

*** 

Tuncay Özkan’ın Halk tv Genel Müdürüne söylediği: 

“CHP’de parti organları dışında bir karar merkezi var. Kılıçdaroğlu parti kararlarını o 

bilinmeyen merkezden gelen telkinlerle alıyor” şeklindeki açıklamasını duymazdan 

gelemeyiz. 

Dersimli Kemal ve ekibini CHP yönetimine taşıyan bu “merkez” çok büyük olasılıkla 

Kılıçdaroğlu’nun kurucu üyesi olduğu TESEV’dir… 

Sonuç: 

CHP işgalden kurtarılmadıkça Türkiye’yi kurtarmak çok zor olacaktır…



 

DİP DALGASININ ÖNÜNE KATACAĞI HAİNLER!.. 

ABD Dış İşleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Dini Özgürlük Sempozyumuna tarikat liderleri ile dış 

işleri bakanları çağrıldı. 

Davetli listesinden çıkartılan Rusya, Çin, Türkiye ve İran’a karşı tavır alma çağrısı 
yapıldı. 

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, bu toplantının sadece bir başlangıç olduğunu 
ve tarikatlarla ABD arasında güçlü yapılar inşa etmek için milyonlarca dolarlık fon 
tahsis edeceklerini duyurdu. 

Duyan da ABD’nin tek derdi “din özgürlüğü”dür sanır. 

Tarikatlarla “güçlü yapılar” da inşa edeceklermiş! 

Sanki yok! 

Türk halkı, dünyadaki tarikatların hangi güçler tarafından beslendiği ve hangi işler için 
kullanıldıklarını Said-i Nursi Tarikatının en büyük kolu olan Fetullah Gülen Cemaatinden 
biliyor. 

Son haftalarda operasyonlar yapılan Adnan Oktar Cemaati de bu konudaki tipik örnek 
olarak önümüzde duruyor. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/07/31/dip-dalgasinin-onune-katacagi-hainler/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/07/59-il-baskani.jpg


Adnan Oktar’ın Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği övgü sözlerini1  
duyunca uykuda mıyım diye kendimi test etme ihtiyacı hissettim… 

Kılıçdaroğlu’na yapılan silahlı saldırı girişiminden sonraki sözlerini gözden kaçırmıştım. 

İbretlik sözlerini bir ara dinlersiniz,2 Adnan Oktar’ın da Y-CHP’li olduğuna kanaat 
getirirsiniz!.. 

*** 
Amerika’daki sempozyumun konuşmacılarından biri de Uygur Türkü Tahrir Hamut idi. 

Hamut konuşmasında: 

“Çin’in Nazi uygulamaları benzeri kitle imha girişiminde bulunmasından korktuğunu” 
ileri sürerek Çin’e müdahale edilmesini istedi. 

Daha önce İrak’ın kitle imha silahları yalanı ile ABD tarafından işgal edildiğini 
anımsatma zamanı geldi. 

Böylece Doğu Türkistan ve Uygur bölgelerindeki örgütlenmelerin arkasında kimlerin 
olduğunu anlayabiliriz. 

Dünyada etnik ve dini terörü finanse edip, silah olarak kullanan emperyalizmin, çalışma 
alanı ne yazık ki dindar kesimdir… 

Ve ne yazıktır ki, dini ve dince kutsal değerleri siyaset arenasında kullanmaktan 
çekinmeyen bu insanlar, akıllanacak gibi de değillerdir… 

*** 
Reis, egemenlik haklarımızdan taviz verebilir mi? 

Bu sorunun yanıtını önümüzdeki olaylara bakarak veremeyiz; devletler arasındaki 
ilişkiler karşılıklılık esası üzerinde yürür ve çoğu zaman ülke yasalarının belirlediği 
kalıplara sığmazlar. 

Devletin yüksek menfaatleri için bir bakarsınız suçlu biri tahliye edilmiştir. 

Bir karşılığı da elbette vardır. 

ABD’li Papaz Andrew Brunson ile Alman Gazeteci Deniz Yüksel’in durumu biraz buna 
benziyor. 

                                                           
1 https://www.youtube.com/watch?v=yIS0RRWpyik 

2 https://www.youtube.com/watch?v=s-mClaJVt_Y 

https://www.youtube.com/watch?v=yIS0RRWpyik
https://www.youtube.com/watch?v=s-mClaJVt_Y


Buna rağmen yorum yapmak için çok erken sayılır. 

Reis: 

“Elimizde görüntüler, her şey var. Tam bir ajan terörist… Ben bu makamda olduğum 
sürece Almanya’ya asla iade edilmeyecek” dediği Die Welt gazetesinin muhabiri Deniz 
Yüksel, bir gün Alman İstihbaratının uçağına binip gitti… 

Reis, hala eksi makamında oturuyor ama. 

O başka, değil mi? 

ABD’li Papaz Andrew Brunson ise eve çıkartıldı. 

ABD’nin tehditleri ise hala devam ediyor! 

“ABD’nin PKK ve YPG’ye silah yardımlarının koordinatlarının Brunson ekibi 
tarafından verildiği” ve “Hristiyan Kürt Devleti kurmak istediği” gizli tanık 
tarafından açıklanan Brunson, örgüt adına suç işlemek ve Devletin gizli kalması gereken 
bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etmek suçlamaları ile 
yargılanıyor… 

Bir ülkede yargı yabancılar için farklı işliyorsa, o ülkede kapitülasyonlar geri mi geldi 
sorusu akla geliyor. 

Devletin egemenlik haklarından taviz vermemesi ve emperyalistlerin baskılarına 
direnebilmesi için 82 milyonun Devletin yanında yer alması gerekiyor. 

Zira milli konularda iktidarı yıpratarak yapılan muhalefet, hepimize zarar verir. 

Bu yüzden, ABD’li yetkililerin Türkiye’yi tehdidi üzerine, Y-CHP Genel Başkanı Kemal 
Kılıçdaroğlu ile genel başkan adayı Muharrem İnce’nin açıklamalarını talihsizlik olarak 
kabul etmek gerekir… 

*** 
Aralarında İstanbul, İzmir, Adana ve Bursa’nın da bulunduğu Y-CHP’nin 59 il başkanı 
Ankara’da bir araya geldiler. 

Grup adına hazırlanan metni Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener okudu. 

Siyasi geçmişi nedir, başkent il başkanlığı için birikimi yeterli mi bilmem. 

Güvener özetle: 

“Partimizi kurultaya götürmek sadece tek adam rejimini memnun edecektir” dedi. 



Ardından sazı Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu’nun eline tutuşturdular. 

O da 129 Y-CHP milletvekili adına hazırlanan bildiriyi okudu: 

“İl başkanlarımız tarafından yapılan açıklamaya iştirak ettiğimizi ve kurultay 
tartışmalarının sonlandırılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi… 

CHP’lilerin ve delegelerin fikrini soran yok tabii. 

İl başkanlarının yarıdan çoğu ve milletvekillerinin hiçbiri delege değil! 

İl başkanları genel merkezi, milletvekilleri de il başkanlarını destekleyince iş bitiyor mu? 

*** 
Bankoğlu: 

“Yerel seçimlere odaklanarak başarı için mücadele etmemiz gerekir” demeyi de 
ihmal etmedi… 

İtiraf gibi bir açıklama; rezaletin zirvesi… 

Dersimli Kemal’in milyonlarca partili içerisinden seçip il başkanı ve milletvekili yaptığı 
kişilerin siyasi hedefi iktidar değil. 

Dersimli Kemal ile kafadarlarının zaten hiçbir zaman iktidar olmak hedeflerinde olmadı. 

Onların bütün derdi, arpalık olarak gördükleri belediyeleri elden kaçırmamaktır. 

Benim yorumum değil, kendileri söylüyor. 

Değil Türkiye, dünya batsa umurlarında değildir…. 

*** 
Kurultay isteyenlere karşı kullandıkları gerekçeye bakar mısınız? 

Olağanüstü kurultay istemek tek adam rejimini memnun etmekmiş! 

Yok daha neler… 

Bunlar bizi budala mı sanıyor ne! 

Erdoğan’ı tek adam yapan siz değil misiniz? 

Rejimin değiştirilmesi için yollardaki taşları biz mi temizledik? 



Cumhuriyet’in Ordusu’na kumpas kurulurken, Devletin temel organlarının altı boşaltılıp 
işlevsiz hale getirilirken, ellerini ovuşturarak kenarda bekleyenler kimlerdi? 

AB ve ABD’ye uşaklık yemini edenler tek adam rejimini getirenler değil mi? 

Y-CHP’deki işgal mangasıdır AKP’nin iktidarını sürekli kılan. 

Onların tek derdi cepleri ve cüzdanlarındaki çek defterleridir. 

Ülkenin bölünmez bütünlüğü ve rejim onları hiç ama hiç ilgilendirmemiştir. 

Bu sözümün en kesin kanıtı da kendi itiraflarıdır. 

“Yerel seçimlere odaklanmak” şeklindeki siyasi hedef, sırtlarına yazılmış mahkûm 
numarası gibidir. 

CHP tarihi içerisindeki yerleri; “İ” ve “H” harfleri altında yazılacağına eminim! 

İhanet ve Hainlikteki başarıları (!) sicil notları olarak kaydedilecektir… 

*** 
Yüzsüzlükte altın madalyayı siz aldınız! 

Onursuzlukta birincilik sizin. 

Dürüst değilsiniz! 

Kıvırmakta değme dansözlere nal toplatırsınız. 

Omurgasız ve karaktersizsiniz. 

Kamu adına yönetilecek hiçbir makama layık değilsiniz… 

Koca çınar CHP’yi yerin dibine batırdınız! 

Yıkılın karşımızdan, defolup gidiniz. 

Cehennem’e kadar yolunuz var!..



 

DERSİMLİ KEMAL’İN İNTİKAMI!.. 

16 Nisan’da parlamenter sisteme veda ederken, egemenliğin halktan alınıp tek kişiye 
verilmesine razı geldik. 
24 Haziran seçimlerinde o tek kişiyi de belirledik. 
Egemenlik el değiştirdiğinde rejim de değişmiş oluyor. 
Yeni rejimin adını “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi” koymak bir şeyi değiştirmez. 
Cumhur işin içerisinde yoktur!.. 
*** 
Yasama, Yürütme ve Yargının ayrı ayrı kullanıldığı ve birbirlerinin alanlarına müdahale 
edemeyerek kullandıkları egemenlik yetkilerini, Reis’e devretmekle ne büyük hata 
yaptığımızı yavaş yavaş anlamaya başlıyoruz! 
Anayasamıza göre, ilk dört madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. 
İlk dört maddeye dokunmadan, diğer maddeleri değiştirerek, bu kuralı dolanmak kimin 
aklına geldi bilmiyorum! 
Onu zekasından ötürü tebrik etmeyeceğim. 
“Kanuna karşı hile” anlamına gelen bu eylemi, geri döndürebilmek olanaksız hale geldi 
gibi! 
Zira olup biten tüm bu kanunsuzluklara, ana muhalefet onay verdi!.. 
*** 

Bugün “16 Nisan da 24 Haziran da gayrimeşrudur”1 açıklamasını yapan Y-CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, anayasa değiştirilmeden önce; değiştirilemez ve 

değiştirilmesi teklif edilemez ilk dört maddenin değiştirilmesini teklif etmişti…2 
Günaydın demiyorum! 
Sırası geldi, ilk dört maddeye göz atalım: 

                                                           
1 https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/kilicdaroglu-tbmm-grubunda-konusuyor-2525261/ 

2 http://www.internethaber.com/kemal-kilicdaroglu-anayasanin-ilk-3-maddesini-degistirelim-video.htm 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/07/24/dersimli-kemalin-intikami/
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/kilicdaroglu-tbmm-grubunda-konusuyor-2525261/
http://www.internethaber.com/kemal-kilicdaroglu-anayasanin-ilk-3-maddesini-degistirelim-video-galerisi-1481804.htm
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/07/koltuk_derdi_1.jpg


Birinci madde; Türkiye Devleti’nin bir Cumhuriyet olduğunu belirtiyor, ikinci madde ise; 
Türkiye Cumhuriyeti’ni, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan; demokratik, laik 
ve sosyal bir hukuk devleti olarak tarif ediyor. 
Başlangıçta belirtilen temel ilkeler mi nelerdir? 
Anayasanın Başlangıç kısmında: 
Egemenliğin kayıtsız, şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunun Millet adına 
kullanmaya yetkili kılınan kişi ve kuruluşların “hürriyetçi demokrasi” ve bunun 
icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 
“Kuvvetler ayırımının” devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına 
gelmeyip, medeni iş bölümü olduğu; 
“Laiklik ilkesi” gereği olarak; kutsal din duygularının Devlet işlerine ve politikaya 

kesinlikle karıştırılamayacağı açıkça belirtilmiştir…3 
Bugün koltuğuna yapışan ve halkın iktidarının önünü kesen Dersimli Kemal’in, 
değiştirilmesini istediği anayasa kuralları (temel ilkeler) bunlardı… 
*** 
16 Nisan 2017 Referandumu ile aslında değiştirilmesi teklif bile edilemeyecek 
(başta Kuvvetler Ayrılığı İlkesi olmak üzere) kurallar değiştirilmiştir. 
Yemin ederim, Türk halkı neyi değiştirildiğinin ayırdında bile değildi. 
Halkın kafasında; neyi oylayacağız sorusunun yanıtı: Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu 
şeklinde somutlaşmıştı. 
Doğal olarak da seçmen kendine yakın gördüğü Erdoğan’a oy verdi. 
Seyit Rıza, Şeyh Sait ve PKK hainleri ile kol kola yürüyen Dersimli Kemal’i seçecek 
değillerdi herhalde! 
Bunu Kılıçdaroğlu ve ekibi bal gibi biliyordu… 
Anayasanın değiştirilemez maddelerinin değişeceğini, buna bağlı olarak “Tek Adam 
Rejimi ”ne geçileceğini öngörmüşlerdi. 
Anayasal açıdan yok hükmünde olan bu referandum ile kabul edilen ve “kuvvetler 
birliği”ni getiren değişiklikleri “geçerli” ve meşru hale ana muhalefet getirmiştir! 
Şimdi açmaya çalıştıkları meşruiyet tartışması ise; tamamen göstermeliktir, 
belediyelerdeki adamlarını ve yapıştıkları koltuklarını garantiye almak içindir… 
*** 
Dolayısıyla rejimin değişmesinin birinci derecedeki sorumlusu ana muhalefet 
partisi Y-CHP’dir. 
Ana muhalefet partisinin katılmayacağı ve en başından gayrimeşru ilan edeceği 
referandumun sonucu nasıl olursa olsun, bunu Türk halkına ve dünya kamuoyuna kimse 
kabul ettiremezdi… 
Geçersiz oyların geçerli sayılarak sonuçların açıklandığı referandumun yenilenmesi için 
YSK önünde etkili bir eylem yapma olanağı, Ankara’dan İstanbul’a sözde “Adalet 
Yürüyüşü” yapılarak bilinçli olarak heba edilmiştir… 
Daha sonra anlaşıldı ki, Dersimli Kemal’in derdi: Anayasa değişikliklerinin gayrimeşru 
olması değil, Amerika’nın kara gücü PKK’nın siyasi kanadı HDP’nin, meşru bir parti 
olarak kabul ettirilmesiydi. 
Nitekim CHP tabanından bir oy Y-CHP’ye istenirken bir oy da HDP’ye istenmiştir!.. 
Kim ne derse desin Dersimli başarılıdır! 
Ne yazık ki, bu yürüyüşe destek verenler bunca olup bitene rağmen ne biçim 
kullanıldıklarının hala ayırdında bile değillerdir… 
*** 

                                                           
3 http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf 

http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.2709.pdf


Kılıçdaroğlu, Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilebileceği fikrini, tabandan gelen 
tepkiler üzerine sözlerini düzeltme yoluna gitti, kabul etmek gerekir tutumunu biraz 
değiştirdi. 
AKP’nin “Darbe Anayasası” söylemini tekrarladı durdu; kurucu meclis olmayan mevcut 
Meclisin, sil baştan anayasa yapabileceğini savunarak, kamuoyunu anayasa değişikliği 
konusunda hazırladı. 
Onu CHP’nin başına getirenler, bu ağır görevi de ona vermişlerdi! 
Dersimli Kemal, 2010 Anayasa değişikliklerinde de tutarlı davranmadı; anayasanın 

iskeletinin bozulmasına bilerek sessiz kaldı.4  
O zamanki değişikliklere dolaylı destek vererek, Yargı erkinin tarafsız ve bağımsız olma 
niteliğinin bozulmasına onay verdi. 
“Yetmez ama evet”çi olan Amerikan solcularının da desteği ile Yargı hükümetin 
denetimine verildi… 
Halbuki bu değişikliklerin de Anayasanın Başlangıç kısmında belirtilen ilkelere aykırı 
olmakla yok hükmünde kabul edilmeleri gerekirdi… 
Ana muhalefet, işin bu yönü ile hiç ilgilenmedi, ülkenin yetkin hukukçularını 

dinlemedi!.. 5  
*** 
Ana muhalefet partisi, 2013 yılında Anayasa Yazılım Komisyonu’nda yargı organları 
üyelerinin tümünün, belli kurumların önerisi veya doğrudan TBMM tarafından seçilmesi 
hususunda iktidar ile anlaşarak yargı bağımsızlığına indirilecek ağır darbenin yolunu 
açmıştı. 
Anayasa Hukukçusu Prof. Dr. Süheyl Batum ile kasaba avukatı Atilla Kart arasında geçen 

sert tartışmalar6 bardağı taşıran son damlaydı. 

Sonunda hiç beklenmedik şekilde AKP masayı dağıttı, Y-CHP ise öylece masada kaldı. 7  
Özetle; Anayasanın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan 2. maddesi 
Kılıçdaroğlu’nun katkısı ile mutfağa gönderildi; değiştirilmeye hazırlandı. 
Bundan sonra gelen değişikliklerle; Anayasaya aykırı olan diğer değişiklikler 
üzerindeki yargı denetimi de ortadan kalkmış oldu… 
Nitekim öyle de oldu: Cumhuriyet karşıtlarının “Başkanlık Sistemi”ne geçmek için 
önlerinde hiçbir engel kalmadı. 
Cumhuriyeti kuran CHP eliyle Cumhuriyet yıkıldı!.. 
Dersimli’nin isteği buydu, intikamını aldı!.. 
*** 
Kemal Kılıçdaroğlu, Türk halkına bu büyük ihaneti neden yaptı? 
Bu sorunun yanıtını baştan veriyorum: 

Dersimli Kemal, Dersim İsyanı’na katılan ve idam edilen büyük dedesinin8 intikamını 
Türkiye Cumhuriyeti’nden almak için fırsat kolluyordu! 
Nasıl mı, açıklayalım: 

Kılıçdaroğlu, Kureyşan aşiretindendir.9  

                                                           
4 https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39462061 

5  http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx 

6 http://t24.com.tr/haber/anayasa-komisyonunda-chpli-batum-ve-kart-kapisti,237393 

7 https://tr.sputniknews.com/turkiye/tbmm-anaya-komisyon-dagildi/ 

8  https://odatv.com/iste-kilicdaroglunun-asireti-2511111200.html 

9 https://www.facebook.com/Mameki.Dersim/posts/771937433013501 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-39462061
http://anayasadegisikligi.barobirlik.org.tr/Anayasa_Degisikligi.aspx
http://t24.com.tr/haber/anayasa-komisyonunda-chpli-batum-ve-kart-kapisti,237393
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201602161020920088-tbmm-anaya-komisyon-dagildi/
https://odatv.com/iste-kilicdaroglunun-asireti-2511111200.html
https://www.facebook.com/Mameki.Dersim/posts/771937433013501


Dersim Ayaklanması’nı Abasan Aşireti Reisi Seyit Rıza önderliğinde Kureyşan Kürt 

aşireti başlattı. 10  
13 Eylül 1937’de Seyit Rıza haini teslim oldu; altı isyancı ile birlikte asılarak idam edildi. 
1938’de Kureyşan Aşireti intikam için İkinci Kürt İsyanı’nı başlattı. 
Eylül 1938’de de bu isyan bastırıldı. 
İdam edilenlerden biri de: 
Dersimli Kemal olmakla övünen Kemal Kılıçdaroğlu’nun büyük dedesi makamındaki 
Kureyşanlı Ulukeye oğlu Hasan ve Mirza Ali oğlu Ali’dir… 
Kılıçdaroğlu bu nedenle “Dersimin mağduru benim” diyor!.. 
*** 
Kemal Kılıçdaroğlu hakkındaki analizlerime bilimsel kanıtlarla karşı koyamayanlar, 
biraz da AKP’yi eleştirseniz olmaz mı gibi yersiz sitemlerde bulunuyorlar. 
Sırası gelmişken onu da açıklayalım: 
AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bize hiçbir zaman çağdaş bir cumhuriyet vaat 
etmedi! 

O her zaman; “Demokrasi amaç değil, araçtır” dedi..11  
Onun özlemini duyduğu rejim, MSP içerisinde iken savunmaya başladığı, adını “Adil 
Düzen” koydukları Şeriatçı bir devlettir!.. 
Reis, isterse Cumhurbaşkanı kararnamesi ile Şeriat hükümlerini esas alan yeni bir hukuk 
sistemine geçebilir. 
Önünde hiçbir engel yoktur! 
Muhalefetin tek derdi, kendi koltuklarıdır! 
Reis’e amacına ulaşması için yardım edenler: Yolundaki taşları temizleyen, Cumhuriyetçi 
güçleri oyalayan, Atatürk İlkelerine inananların başka arayışlara girmelerini önleyen, 
Türk halkını Atatürk ile aldatan; Kemal Kılıçdaroğlu ile Soroscu arkadaşlarıdır… 
O bakımdan bugünlere gelmemizin hesabını öncelikle Dersimli Kemal ile yakın 
arkadaşlarının vermesi gerekiyor… 
*** 
İlginçtir: 
Dersimli Kemal, kendilerini Atatürkçü ve devrimci olarak tanımlayan pek çok kişiye, 
CHP ile düşünsel anlamda ilgisi olmayan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı kuşkulu, 
siyasette dolgu malzemesi olmaktan öteye geçemeyen, güncel sorunlar hakkında fikir 
üretemeyen kişileri “tıpış tıpış” kabul ettirebilmiştir… 
Bu tür kişilere çarpıcı örnekleri olarak: 
TBMM Başkanlığına aday gösterdiği Erdoğan Toprak, vazgeçmediği Genel Başkan 
Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu ve kadın kotasından Parti Meclisine seçtirdiği Atatürk’e 
kefere diyen Mehmet Bekaroğlu’nu gösterebiliriz… 
*** 
Dün “tiyatro” dediği sivil halkın direnişine, bugün “destan” diyen, dün 
“kontrollü darbe” dediği 15 Temmuz Darbe Girişimi’ne bugün “Hain Darbe Girişimi” 
diyen bu adam, aklımızla alay etmeye devam ediyor. 
Böyle bir muameleyi hak etmek için ne yaptık?

                                                           
10 http://blog.milliyet.com.tr/dersim-isyani-nedir–1937-ve-1938-de-neler-oldu-ayrintilariyla 

11 https://www.youtube.com/watch?v=qY52kEMQyBA 

http://blog.milliyet.com.tr/dersim-isyani-nedir--1937-ve-1938-de-neler-oldu-ayrintilariyla-/Blog/?BlogNo=214307
https://www.youtube.com/watch?v=qY52kEMQyBA


 

KORKUNÇ BİR İTİRAF VE İHANETİN MERKEZİ!.. 

Y-CHP Genel Merkezinin il ve ilçe teşkilatlarına gönderdiği 12.07.2018 tarih ve 
2018/865 sayılı genelgenin tercümesine geçmeden önce, eğilip yerden ucu sivri bir taş 
bulup alnıma dokundurdum. 

Uyku halinde olmadığımı bilin istiyorum. 

Başlayalım: 

15 Temmuz Amerikancı darbe girişimi yeni bastırılmıştı; sıcağı sıcağına fısıltı gazetesi, 
böyle darbe mi olur, bu bir “tiyatrodur” yalanını piyasaya sürdü. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/07/16/korkunc-bir-itiraf-ve-ihanetin-merkezi/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/07/chp1.jpg


Güya AKP, Anayasayı değiştirerek “Başkanlık Sistemi”ne geçmek için böyle bir 
mizanseni hazırlayıp, TSK içerisindeki mensuplarına oynatarak amacına ulaşacaktı. 

Bu yalana inananlar ile inatla ve ısrarla yayanları kınamıyorum. 

Zira bu bir terazi işi; her terazinin tartabileceği sıklet farklı farklı olacaktır. 

Toplumsal ve siyasal olayların analizini herkes isabetli yapamaz biliyorum…. 

*** 
Hele de emperyalizmi kavramayanların böylesine karmaşık olayları yerli yerine 
oturtması beklenmemelidir. 

Darbe girişiminin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen, bu konu üzerinde durma 
nedenimi anlatmayacağım. 

Siz anlayacaksınız zaten… 

“Tiyatro” yalanı tutmadığı için piyasaya “Kontrollü darbe” yalanını sürdüler. 

Bu yalanın en hararetli savunucuları “tiyatro” masalını anlatarak safını belli eden saflar 
oldu kuşkusuz. 

Onlara sadece acıyor, acı acı tebessüm ediyorum. 

Bir süre sonra “kontrollü darbe” nitelemesi yetersiz kaldı. 

ABD’nin içerimizdeki çiftlik kahyaları kontrollü darbenin tarifine geçtiler: 

“Öngörülen, önlenmeyen ve sonuçları kullanılan kontrollü bir darbe” demekte 
karar kıldılar. 

Bu yalan için TBMM Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’na 300 sayfalık şerh 

düştüler.1  
Beyaz kağıtları da kirlettiler… 

*** 
Güneşi balçıkla sıvayamadılar tabii. 

FETÖ’nün elemanlarını birer birer yakalamaya başladılar; CİA’nın uşaklarının canı tatlı, 
ötmeye başladılar; itirafçıları dinlediniz mi bilmiyorum… 

Ne aşağılık insanlarmış. 
                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/759297/CHP_den__karsi_rapor__niteliginde_300_sayfalik__serh___Kullanilmis_darbe.html


Birbirlerini ele verdiler; haklarında arka arkaya davalar açıldı; kanıtlar kirli çamaşırlar 
gibi ortalığa serildi… 

Bu koşullar altında “kontrollü darbe” söylemini sürdürmek olanaksızdı. 

Darbenin arkasındaki güçler, bilgi kirliliğini sürdürerek yeni kavramlar arayışına 
girmişti. 

Bunun üzerine “20 Temmuz Sivil Darbesi” yalanına geçtiler.2  
Her zaman ki gibi Dersimli Kemal görevi üstlendi… 

*** 
20 Temmuz’da olağanüstü hâl ilan edildi ya, bu tarihi sivil darbenin başlangıcı olarak 
almanın daha inandırıcı olacağını düşündü. 

“Kontrollü darbe” yalanını yayanlar; suç ortağı durumuna düştükleri için bu defa da mal 
bulmuş Mağribi gibi “20 Temmuz Sivil Darbe” yalanına sarıldılar. 

865 sayılı genelge yayınlanana kadar bu yalanı tekrar etmekten usanmadılar… 

İki yılda; 129 bin 410 kişi FETÖ ile ilişkili görülerek kamu hizmetlerinden ihraç edildi. 

Her gün ortalama 70 kişi tutuklandı, 163 kişi açığa alındı, 180 kişi ihraç edildi…3 
Hala operasyonlar bütün hızıyla devam ediyor… 

Bunlar uyanmadılar! 

Y-CHP, örgütüne gönderdiği 865 sayılı genelgesi ile bugüne kadar ısrarla ve inatla 
sürdürdüğü söylemini, tamamen yalanlayan ve inkar eden yeni bir söyleme geçti: 

“15 TEMMUZ HAİN DARBE GİRİŞİMİ” … 

Günaydın!.. 

*** 
Bu korkunç bilgi kirliliği ile ne yapılmak istendi acaba? 

Bizim asıl yanıtını aradığımız soru budur. 

15 Temmuz Amerikancı darbe girişimine; “tiyatro”, “kontrollü darbe” ve “20 Temmuz 
sivil darbesi” demek, bu darbenin içerisinde Fetullah Gülen’in örgütü yok demektir. 

                                                           
2 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/905181/Kilicdaroglu__20_Temmuz_darbesi_ 

3 https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/chpden-ohal-raporu-gunde-70-kisi-tutuklandi-2519504/ 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/905181/Kilicdaroglu__20_Temmuz_darbesi_ve_OHAL_ile_mucadele_etmek_insan_olmanin_geregidir.html
https://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/chpden-ohal-raporu-gunde-70-kisi-tutuklandi-2519504/


FETÖ yoksa, arkasındaki CİA de yoktur, dolayısıyla ABD’nin darbe girişimi ile bir ilgisi 
olamaz sonucuna ulaşılır. 

İnsanların zihnine enjekte edilen mesajın özeti budur… 

*** 
Y-CHP’nin işgalci yönetimi o kadarla kalmadı: 

15 Temmuz günü gerçekleştirilecek olan tören ve etkinliklere katılımın sağlanmasını, 
konuşma ve basın açıklaması yapılması durumunda genel merkezin gönderdiği metne 
bağlı kalınmasını da istedi… 

Bitirelim: 

Özetle Y-CHP diyor ki: 

Biz halkı aldattık. 

CİA’nın yalanlarına inanmaları ve kendilerini dinleyenleri de inandırmaları için yanlış 
bilgilendirdik. 

Amerika’yı akladık! 

Emperyalizmin bize verdiği görevi yerine getirdik. 

Siz kutlama ve etkinliklere giderek bu hatalarımızı düzeltin… 

CHP’liler kutlama ve etkinliklere gitmeye kararlı da hangi yüzle katılacaklar?! 

*** 
Gerçek maalesef bu kadar acıdır. 

Gerçek CHP’lilerin yapması gereken iş ise belli: 

Olağanüstü kurultay veya olağan kurultay beklemeden partilerine el koymaları birinci 
görevleridir. 

Bütün üyelerin katılımı ile yeniden yönetimleri belirlemek ikinci iştir; ancak ondan 
sonra AKP’nin değneksiz dolaştığı köpeksiz köylerde iktidara ciddi ciddi muhalefet 
edilebilir. 

Halkı aydınlatmak işbirlikçilerin işi değil, halkın öncülerinin görevidir… 

Atatürk’ün partisini işgal eden bu hainlerden kurtulmadıkça Türk halkına huzur 
yoktur… 



Atatürkçü düşünceyi benimsemenin birinci koşulu; anti emperyalist olmak ve tam 
bağımsızlığı savunmaktır. 

Solcu olmanın da birinci koşulu budur… 

*** 
CHP’lileri FETÖ ve PKK gibi Amerika’nın kara gücü durumundaki örgütlerle (düşmanla) 
aynı safta olmaya (tıpış tıpış) mecbur bırakanlar ve aynı zamanda Kuvayı Milliyecilerin 
çizgisinden yürüyenleri emperyalizmin uşağı durumuna düşürenler, mutlaka bu 
yaptıklarının hesabını vereceklerdir… 
Başka da yolumuz yoktur…



 

“NORMAL DEVLET” 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis, Demokratik Seferberlik Partisi’nin 42. 
kuruluş yıldönümünde; Kıbrıs’ın “normal bir devlet” haline gelmesi için ne üçüncü 
ülkelerin ne de varlığını garanti altına alacak askerlerinin varlığının kabul 
edilemeyeceğini söyleyerek, Türkiye’nin garantörlüğü ve müdahale hakkının 
sonlandırılması konusunda KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile görüş 
birliği içinde olduğunu söyledi. 

Akıncı, “normal devlet” kurma isteğini dile getirerek kendi devletini tanımayan bir 
Cumhurbaşkanıdır. 

KKTC’de Türk askerini fazlalık gören Akıncı, İngiliz üsleri ve askerini “normal devlet” 
kurmak için normal görüyor! 

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in formüle ettiği; “normal bir devlet haline 
gelme”yi sağlamak üzere yoğunlaşmanın ne anlama geldiği de böylece açıklanmış oldu… 

KKTC’nin başındaki adamın Rum Yönetimi Lideri Anastasiadis’ten ne farkı var? 

Acaba KKTC yasalarında da “vatana ihanet” suç olmaktan çıkartıldı mı?… 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/07/09/normal-devlet/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/07/bulent_tezcan.jpg


*** 
Y-CHP’nin Sözcüsü Bülent Tezcan, Dersimli Kemal’den daha da utanmaz bir adamdır. 

Kemal’in bir hedefi: 

CHP ve Cumhuriyet kadrolarından Dersim’in intikamını almaktı. 

Kısmen başarılı da oldu, intikamını aldı denebilir. 

Atatürk’ün partisinin iktidara gelme şansını sıfıra indirdi; Atatürk ve İnönü’yü 
itibarsızlaştırmak için elinden geleni yaptı, PKK’nın siyasi uzantısı HDP’yi Meclise soktu, 
rejimin değişmesi için görevini eksiksiz yaptı, Cumhuriyet’in tabutuna son çiviyi çaktı… 

Tezcan’ın, CHP’ye düşmanlığı nereden geliyor doğrusu onu bilmiyorum. 

Anlaşılıyor ki, CHP’yi bitirmek için Kılıçdaroğlu ile tam işbirliği içerisinde imiş. 

Yüzsüzlükte birbirini aratmıyorlar. 

İkisi de boş adamdır; lafazanlık ve gevezelikte biri diğerinin eline su dökemez… 

*** 
O kadar şaşırdılar ki, seçim sonuçlarını değerlendireceklerini beklediğimiz Parti 
Meclisi toplantısında, başarısız olanların istifa etmesi gerektiğini söyleyen Elâzığ 
Milletvekili Gürsel Erol’un partiden ihracını konuştular. 

Gürsel Erol’u tanımam; o kendisini Diyap Ağa’nın torunu olarak tanıtıyor. 

PKK’nın Tunceli’de şehit ettiği öğretmen için miting düzenlemiş bir milletvekili 
olduğunu biliyoruz. 

Cumhuriyet felsefesine ve Atatürk ilkelerine bağlılığını her fırsatta dile getiriyor. 

Y-CHP’den ihraç edilmesi için bu kadarı yeterli zaten…. 

Tezcan: 

“Seçim sonuçlarının objektif analizi için düğmeye bastık” şeklindeki açıklamasının 
ardından: 

“Oy aldığımız bizim mahalleye hitap eden dili terk edeceğiz; karşı mahalleden oy 
isteyen, onlara hitap eden bir dil ve çalışma yöntemini benimseyeceğiz” dedi… 

Nasıl bir analiz ama?! 



Bu itiraftan, Y-CHP’nin sadece belli bir kesimi “kemikleştirmek” üzere çalışma yaptığı 
anlaşılıyor. 

Y-CHP’nin “kararsız” olan kesim ile sağ tabana yönelik söylemi yok! 

Erdoğan’ın “halkı kutuplaştırma” taktiğini bunlar da benimseyip taklit ettiler, aslında 
AKP’nin başarısı için çalıştıkları bellidir. 

Aslı olanın taklidine kim değer verir ki? 

Akılları bu kadar işte…. 

Zira bu strateji ile kendilerine seçmenin en fazla yüzde 30’unu ayırmış iken, Erdoğan’a 
yüzde 70’ini bırakmış oldular. 

Doğal olarak da bu tür bir çalışmadan kazançlı çıkacak olan Erdoğan’ın olacaktı… 

Öyle de oldu zaten. 

Arka arkaya 10 seçimdeki yenilginin sebebi, en yetkili ağızdan bu şekilde açıklanmış 
oluyor!.. 

CHP sanki staj yeridir; bir defa daha yetki istiyorlar; bu defa karşı mahalle için farklı bir 
söylem geliştirecekler! 

Çekip gitmek, halktan özür dilemek akıllarına bile gelmiyor… 

*** 
Bu nedenlerle: 

CHP’nin başına çöreklenen SOROS’un bu uşaklarını olağanüstü kurultay ile Atatürk’ün 
partisinden uzaklaştırmak giderek zorlaşıyor: 

Doğu ve Güneydoğu’da partiyi sıfırladılar ama delegeleri tam sayı olarak Kurultaya 
geliyor. 

Yüzde 50 oy alan Edirne’den de 5 delege geliyor yüzde 1 oy alan Ağrı’dan da… 

Hani genel seçimlerde alınan oy ile orantılı olacaktı delege sayısı?! 

Üstelik Doğu’dan gelen delegeler, HDP’ye oy veriyorlar. 

7 Haziran seçimlerinde; CHP sandık görevlisi ve müşahidi olduğu halde, 4000 sandıkta 
CHP’ye oy çıkmaması bu tespitin en somut kanıtıdır. 



(Bu seçimlerde de 50 bin sandıktan veri alınamamasının sebepleri tartışılıyor ki, bu da 
seçmenin yüzde 25’ine karşılık geliyor.) 

200’den fazla kurultay delegesi CHP’li değil ama Dersimli Kemal’in banko adamı olarak 
oy kullanıyor… 

O kadar olsa iyi. 

İlçe Kongrelerine de genel merkez müdahale etmiş: 

Olabildiğince delegeler genel merkeze yakın olan adaylardan seçtirilmiş! 

Seçilenlerin önemli bir kısmı, CHP’li belediyelerden nemalanıyor. 

Belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, il genel meclisi üyeleri ve CHP’li 
belediyelerin ihalelerinden nemalanan şirketlerin sahipleri ve Alevi delege ağaları, 
delegenin ezici çoğunluğunu oluşturuyor. 

Bu asalakları ne yazık ki, küresel güçler kontrol ediyor. 

Dersimli Kemal’in, genel başkanlıktan uzaklaştırılması, onların da düzenini bozacak. 

Bu nedenle sıkı sıkı birbirlerine bağlılar ve genellikle birlikte hareket ediyorlar… 

(Y-CHP’deki delege oyunları için 1 nolu dipnota bakınız!) 
*** 
Çözüm var: 

Gerçek CHP’lilerin olaya el koyması en etkili çözümdür. 

Söyleye söyleye dilimde tüy bitti: 

2010’dan bu yana CHP’yi yönetenler gerçekten CHP’li değiller!.. 

( 2 ve 3 nolu dipnotları açarsanız, yakın tarihe kadar yaptıklarının kısa bir özetini 
göreceksiniz.) 
CHP’yi PKK’nın siyasi kolu HDP’ye taşıyıcı anne bunlar yaptılar!.. 

Başka bir yönüyle de muhalefeti hadım yaptılar. 

                                                           
1 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/02/dur-bakalim-ne-olacak/ 

2 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/01/ 

3 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/02/ 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/02/dur-bakalim-ne-olacak/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/01/Dersimli-Tutuksuz-Yarg%C4%B1lanacak.pdf
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/02/Dersimli_Tutuksuz_Yarg%C4%B1lanacak-II.pdf


Türkiye muhalefet görev yapmadı ve yapmıyor! 

Bundan sonrası şaka kaldırmaz artık: 

Tüm partililerin katılacağı seçimlerle, ilçe kongreleri yeniden yapılmalı ve kurultay 
delegeleri yenilendikten sonra kurultaya gidilmelidir. 

“Parti emekçisi” unvanına da değer verilmemelidir. 

(Zira siyasi partilerin asıl emekçileri çaycılar ile şoförlerdir. Parti emekçilerine illa da 
görev verilecekse bunlara verilmesi gerekir ki, böyle bir düşünce savunulamaz. Yeterlilik ve 
ideolojik bağlılık esas alınmalıdır.) 

Kılıçdaroğlu yönetimi altında çalışma yapanların bugüne kadarki çalışmaları AKP’ye 
yaramıştır: 

Rejimin değişmesine, başkanlık sistemine geçilmesine ve AKP’nin arka arkaya 10 
seçimi kazanmasına, CHP’nin muhalefette iken oylarının azalmasına önemli ölçüde 
katkıda onlar bulunmuşlardır… 

*** 
Muhalefetteki bir partinin oyları azalır mı? 

Bu sorunun cevabı olan doğru önermeyi Dersimli Kemal tersine çevirmiştir. 

CHP’nin muhalefette iken oyları azalmıştır; ne yazık ki, acı gerçek budur. 

Bundan böyle; Atatürk ilkelerine aykırı eylem ve söylemlerin farkına varamayan, 
ideolojisizliği savunan, kuruluş değerlerini özümsemeyen, 6 Ok’u bilmeyenlere, parti içi 
görevlerin tespitinde asla oy bile kullandırılmamalıdır. 

Daha da önemlisi; siyaset bir meslek olmadığı için, siyasetten başka ve siyasetten 
bağımsız işi olmayanlar ile işinde başarılı olamayanlara ve kendi ayakları üzerinde 
duramayanlara da görev verilmemelidir… 

Siyasetle uğraşmak hiç kuşku yok ki, ertelenemez bir vatandaşlık ödevidir. 

Lakin bu ödevi hakkıyla yerine getirebilmek için, kişinin önce kendine ve ailesine karşı 
olan sorumluluklarını yerine getirmesi, ondan sonra artan zamanı kalıyorsa halk için 
kullanmalıdır. 

Ancak bu durumda yapılan siyaset, yurttaşlık ödevi kabul edilebilir. 

Diğer bütün durumlarda yapılan iş: 



Kapı kulluğudur, uşaklıktır, emperyalizme hizmetkarlıktır… 

*** 
Tüm CHP üyelerinin aktif olarak katılacağı seçimler sonucunda görevlendirilecek genç 
ve dinamik kadrolar, ancak CHP’deki işgali kırabilir ve ülkenin içerisine düşürüldüğü 
makus talihi tersine çevirebilirler. 

7 Haziran genel seçimlerinden önce, önseçim isteyen Trabzonlulara dayatılan merkez 

yoklaması karşısında, takınılan tutum örnek alınmalıdır. 4  
Başarısız yönetimler istifa ederek, görevlerini iade etmek durumundadır. 

CHP kimsenin malı değildir; Cumhuriyeti ve devleti kuranların Türk gençliğine 
emanetidir. 

Bu nedenle de gençler CHP’ye el koyma hakkına sahiptirler. 

Bu hak Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi ile Bursa Nutku’ndan çıkmaktadır…

                                                           
4 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/231921/CHP_deTrabzonisyan_Partibinasiisgaledildi.html 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/231921/CHP_de_Trabzon_isyani_Parti_binasi_isgal_edildi.html


 

YİTİRİLEN AKIL SAĞLIĞIMIZ!.. 

ABD, “Kongre onayı zorunluluğu”, “ham madde gecikmesi”, “siparişlerin çokluğu” ve 
“üretimin yoğunluğu” gibi bahanelerle Türkiye’ye silah ve mühimmat 
satışlarını sınırlarken kara gücü olan PKK/PYD’ye; içerisinde ağır silahların da 
bulunduğu 5000 TİR silah gönderiverdi. 

ABD, gerçek müttefikinin PKK olduğunu gizlemiyor. 

Kafasını kuma gömen biziz! 

15 Temmuz Darbe Girişimi ile TSK’yı devre dışı bırakmak isteyen Pentagon, Türkiye’yi 
kolay kolay parçalayamayacağını anlayınca, nükleer cehennemin de ağzını açarak 
tehditlerini sürdürmeye devam ediyor. 

Vaz geçeceğe de benzemiyor. 

Türkiye ile ABD arasında Suriye Cephesinde açık, diğer cephelerde örtülü devam eden 
savaşta, muhalefetin Atlantik Cephesi’nde konuşlanması en büyük şanssızlığımız!.. 

Akılcı projelerle Cumhur İttifakı’nın karşısında varlık gösteremeyen Millet İttifakı, 
açıktan Batı’nın yanında yer almakla, tam bağımsızlıkçı-antiemperyalist güçlerin kafasını 
iyice karıştırdı. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/07/02/yitirilen-akil-sagligimiz/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/07/RUH-SA%C4%9ELI%C4%9EIMIZ.jpg


CHP’ye oy verecek olan her evden bir oy da HDP’ye istenmesi, her ne kadar HDP’ye 
barajı atlatıp, AKP’nin tek başına Meclis’te çoğunluğu sağlayamaması ambalajı ile 
sunuldu ise de gerçekte en büyük düşmanımız olan ABD’nin Meclis’te temsil edilmesi 
sonucunu doğurdu… 

HDP’ye oy veren yurttaşlar: “HDP barajı geçmeseydi o milletvekillerini ki kazanacaktı?” 
sorusuna yanıt arayarak, yaptıkları hatayı savunmaya çalışıyorlar. 

Soru sorarak savunma yapanlara, benim de birkaç sorum var: 

HDP’nin kazandığı milletvekillikleri tek başına iktidar olan AKP’de olsa ne fark edecekti? 

MHP ile Meclis’te çoğunluğu sağlayan Erdoğan’ın HDP milletvekillerine mi ihtiyacı var? 

HDP Meclis’e daha güçlü girince, AKP’nin icraatları mı durdurabilecekti? 

7 Haziran seçimlerinden de mi hiç ders alınmadı? 

Şiddeti esas alan silahlı terör örgütünün Meclis’teki varlığı demokrasinin gelişmesine 
katkı mı sunacaktır? 

40 bin insanımızın katili olan bir örgütün, militanlarına sağlanan vekillik ayrıcalığı, 
terörü mü azaltacak? 

Türk Solu, PKK’nın kuyruğuna takıldıktan sonra, mantıklı düşünebilme yeteneğini de 
kaybetmiştir… 

*** 

En az beş yıl daha katlanmak zorunda olacağımız AKP iktidarından kurtulmak 
için, sömürge bir ülkede köle olarak yaşamayı kabul etmek akıl tutulmasından 
başka kelimelerle ifade edilebilir mi?.. 

Erdoğan ve AKP’ye bu ölçüde duyulan kin ve nefretin sorumlusu hiç kuşku yok ki, halka 
projeleri ile refah vaat edemeyen; bunu yerine halkı kutuplaştırarak bölen ve kendi 
tabanını kemikleştirerek iktidarını sürdüren Erdoğan’dır. 

Muhalefete önderlik yapanların da bu sonuca gelinmesinde önemli ölçüde payı vardır. 

Erdoğan’a benzemeye çalışmak ve onun belirlediği gündemi tartışmak sürekli yenilgi 
getirmiştir. 

Defalarca yenilmiş olmanı getirdiği moral bozukluğu ve eziklik, sağlıklı düşünebilme 
yeteneğimizi de bozdu. 



Erdoğan gitsin de kim gelirse gelsin mantığı, bu hastalıklı psikolojinin bir ürünüdür. 

Akıl ve ruh sağlığı bozuk olmayanları asla yapmayacağı şey: 

En büyük düşmanımız olan ABD’nin kara gücü olan 
PKK/PYD/HDP’ye destek vermektir! 

Ne yazık ki, Türk Solu’nun azımsanmayacak bir kesimi bu desteği vermiştir… 

*** 

Bu akıl dışı politikalar sonunda; Güney sınırımızda PKK/PYD üzerinden komşumuz olan 
ABD, muhalefetin ihanet düzeyindeki akılsızlıkları yüzünden Gazi Meclis’te de koltuk 
sahibi oldu! 

Nitekim iddia edildiği gibi, AKP’nin tek başına iktidara gelmesini bu yöntemler 
engelleyemedi. 

MHP’yi, AKP’den ayrı düşünmek ve MHP olmadan AKP’nin Meclis’te bir 
şey yapamayacağını savunmak ise, halkı aldatmaya devam etmektir. 

Temel konularda MHP’nin AKP’den farklı politikası mı var ki? 

Tam aksine MHP desteği ve isteği ile “tek adam rejimi”ne geçilerek, Erdoğan’ın iktidarı 
perçinleştirilmiş oldu… 

MHP’den AKP’ye muhalefet beklemek nafiledir!.. 

*** 

ABD’nin Türkiye düşmanı olduğuna ilişkin geçmişten yüzlerce kanıt göstermek 
mümkündür. 

Son birkaç hafta içerisinde yaşananlara kayıtsız kalmayı ihanetle eş değer bir aymazlık 
kabul etmek gerekir… 

ABD’yi yakından takip eden Moskova merkezli uluslararası medya kuruluşu Sputnik’in 
attığı son manşetlere göre: 

“ABD Temsilciler Meclisi, Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı (NDAA) görüşmeye başlıyor. Yasa 
taslağı, Pentagon Kongre’ye ABD-Türkiye ilişkileriyle ilgili rapor sunana dek, Ankara’ya 

büyük silah satışlarının askıya alınmasını öngörüyor.”1 

                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/abd/201805061033320033-turkiyeye-silaha-ambargosu- 

https://tr.sputniknews.com/abd/201805061033320033-turkiyeye-silaha-ambargosu-taslagi-temsilciler-meclisinde/


“ABD Kongresi’nde bazı senatörler, F-35′lerin Türkiye’ye teslimatını engellemek için 
yasa tasarısı sundu. Yasa tasarısının gerekçesi olarak ABD uyruklu rahip Andrew Craig 

Brunson’un tutuklu bulunması gösterildi.”2 

“Amerikan NBC kanalı, ABD’li 66 senatörün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, 
Türkiye’de tutuklu yargılanan rahip Andrew Craig Brunson ile ilgili bir mektup 
gönderdiklerini duyurdu. Mektupta dava nedeniyle ‘Türkiye’ye karşı bazı önlemler 

alınabileceği’ belirtilerek yaptırım uyarısı yapıldı.”3 

“ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell, Türkiye ve Rusya arasında Suriye 
kriziyle bağlantılı olarak yapılan askeri anlaşmaların endişe verici olduğunu 
açıkladı. Bakanlık, Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya 

hazırlanan Türkiye’ye yaptırım uygulanabileceğini belirtti.”4 

“ABD’de eski ulusal güvenlik yetkilileri, nükleer silah kullanmayı ‘normal’ hale 
getireceğinden, düşük düzeyde nükleer savaş başlığı geliştirilmesinin engellenmesi 
için Kongre’ye çağrı yaptı. Ama Temsilciler Meclisi, Trump’ın W76 nükleer savaş 

başlığının düşük oranlı varyantı için istediği bütçeye onay verdi.”5 

Ülkemizde ne olup bittiğini (yandaş) Merkez Medyadan izlemek zorunda kalanların, 
dünyada neler olup bittiğini öğrenmeleri ancak çok özel çabaları sonunda olanaklıdır. 

Her türlü manipülasyona açık olan Türk halkının, bu yoğun bilgi kirliliği içerisinde 
doğru karar verme yeteneğini kaybetmemesi için yabancı ajansları takip 
etmesi şarttır. 

Aksi halde, algı yönetimi ile esir alınmaktan kurtulmamız olanaksızdır…

                                                           
2 https://tr.sputniknews.com/abd/201804271033199388-f35-turkiye-teslimatini-engellemek 

3 https://tr.sputniknews.com/abd/201804181033088383-abd-disisleri-suriye-turk-rus-anlasmalari- 

4 https://tr.sputniknews.com/abd/201804201033121101-abdli-rahip-erdogan-mektup- 

5 https://tr.sputniknews.com/abd/201805241033583712-abd-temsilciler-meclisi-nukleer- 

 

https://tr.sputniknews.com/abd/201804271033199388-f35-turkiye-teslimatini-engellemek-icin-abd-kongresine-yasa-tasarisi/
https://tr.sputniknews.com/abd/201804181033088383-abd-disisleri-suriye-turk-rus-anlasmalari-endise-verici-turkiye-sdortyuz-yaptirim-uygulanabilir/
https://tr.sputniknews.com/abd/201804201033121101-abdli-rahip-erdogan-mektup-altmisalti-senator-yaptirim-uyarisi/
https://tr.sputniknews.com/abd/201805241033583712-abd-temsilciler-meclisi-nukleer-cehennemin-kapilarini-acti/


 

CHP BABANIZIN ÇİFTLİĞİ Mİ? 

Hangi “oyun”lardan söz ediyorsanız açık söyleyin Allah aşkına. 

Biz aklımıza gelen her olasılık üzerinde duruyoruz.  

CHP’nin Genel Merkezi’ne ulaşan ıslak imzalı tutanaklar ile YSK sonuçları aynıdır; aksine 
bir açıklama yapılmadı. 

Dolayısıyla “seçim hileleri” seçeneğini geçmek zorundayız. 

Muhalefetteki başarısızlığın nedenini her boyutu ile araştıracağız! 

İktidarın başarısız olduğu konusunda hemfikir olduğumuza göre başarısız bir iktidar 
karşısında muhalefet nasıl olur da oy kaybeder? 

Bu sorunun cevabını dürüstçe vereceğiz. 

CHP’ye oy vermeyen CHP’lilerin, ne dediklerini duymadınız mı: 

“Kuruluş değerlerinden uzaklaştınız, terör örgütleri ile ‘al takke ver külah’ ilişkiler 
içerisine girdiniz, Atatürk’ün kurduğu partiyi, 40 bin insanımızın katili PKK’ya taşıyıcı 
anne yaptınız, CHP’yi tam bağımsızlıkçı-antiemperyalist çizgisinden uzaklaştırdınız, 
adını bile ‘Yeni CHP’ yaparak yok ettiniz. Bu nedenlerle bizim tanıdığımız inandığımız 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/07/02/chp-babanizin-ciftligi-mi/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/07/36273297_1961437367219984_5464418347317723136_n.jpg


parti ortalıkta gözükmüyor… Gerçek CHP, seçime katılmadığı için Yeni CHP’ye oy 
vermedik” diyorlar… 

GENEL MERKEZ BU ÇİĞLİĞİ DUYMAZDAN GELEMEZ!.. 

Çaykara’daki parti faaliyetlerine katılmama nedenimi de buradan açık yüreklilikle 
söyleyeyim: 

Y-CHP’nin faaliyetlerine katılmayı PKK faaliyetine katılma gibi görüp içime 
sindiremiyorum. 

Daha açık nasıl söylenir ki?! 

Hala anlamadınız mı? 

Kimsenin kendi tutumunu gizlediği yok… 

CHP seçmeni, CHP’ye oy vermeyince haliyle oy yüzdesi de azalacak; bundan doğal ne 
olabilir ki… 

Oylardaki azalmayı iktidarın hilesine veya “başarısına” bağlayarak kendinizi aldatmaya 
son verin artık. 

CHP kurucu değerlerine döndürülmedikçe, partideki işgali kırmadıkça, “CHP’yi geri 
almadıkça Türkiye’yi de geri almak mümkün olmayacaktır” … 

Türkiye’yi geri almaktan söz ediyoruz!.. 

Duymadınız mı? 

Dersim İsyanına katılmayan ve daima Atatürk’ün yanında duran Diyap Ağanın torunu 
Gürsel Erol; -ki bu zat Kılıçdaroğlu’nun yakın geçmişte ilçe ve il kongrelerine müdahale 
etmekte görevlendirdiği kuryesiydi, Genel Merkezin adaylarını üyelere anlatarak 
yönlendirme işlerini yapardı; ekibin en güvenilir adamlarındandı; ayrıca Genel Merkezin 
para kazanılacak ihalelerin tamamına yakını ona verilirdi- PKK’nın cinayetlerine karşı 
Tunceli’de miting düzenlediği, Atatürk İlke ve Devrimlerine bağlılığını açıkladığı için 
siyaseten harcanmak amacıyla; Elazığ’dan aday gösterildi… 

Ama seçilip geldi… 

Son olarak da Kılıçdaroğlu’nun istifasını istediği için ihraç istemiyle disipline verildi… 

(60 PM üyesinden ancak 14′ü bu hukuk dışı ihraç istemiyle disipline sevk işlemine ret 
oyu verebildi!) 



Bunu da görmüyorsanız ben size ne diyebilirim ki… 

Bundan böyle kongrelerde delegeleri yenileyerek, yönetimi değiştirmek de olanaksız 
hale gelmiştir. 

Bir önceki seçimlerden önce Trabzon gençlik örgütünün yaptığı gibi; il ve ilçe binalarının 
anahtarlarını alarak mevcut yöneticileri partiden içeri sokulmayacaklar ve eski üyelerle 
yeni yönetimleri belirleyip, FİİLİ olarak partiye el koymalarından başka çare kalmadı… 

Bu karaktersizler, bu yüzsüzler istifa etmeyecekler! 

Başka yolumuz var mı? 

Şu son rezilliğe bakar mısınız: 

PKK, Ağrı’da AKP’nin müşahidi olan bir bakkalı vahşice infaz etti. 

CHP’den bu olayı kınayan bir açıklama duymadık henüz. 

Böyle bir şey olabilir mi? 

Bu aymazlık üzerine, İçişleri Bakanı CHP il başkanlarını şehit cenazelerinde protokolden 
çıkarttı… 

Bu haksız uygulamayı bile kamuoyu önünde mahkûm edemiyoruz… 

Neden? 

Çünkü bu cinayeti henüz en yetkili ağızlardan kınamadık… 

Böyle parti yönetilir mi? 

CHP babalarının çiftliği mi?



 

BİZE NE YAPTIN KEMAL? 

İki defa aday olarak karşına çıkan Muharrem öğretmeni Cumhurbaşkanı adayı yaptın 
ama, önerdiği arkadaşlarından hiçbirini listelere koymadın; 

İnce’nin genel başkan adaylığını destekleyen milletvekillerini de tasfiye ettin; 

Bir önceki seçimlerde önseçimle gelen milletvekillerinin bir kez daha milletvekili adayı 
olmalarını engelledin; 

Seyit Rıza haininin itibarını iade etmek için Dersimli Kemal’im dedin; 

Abdullah Gül’ü Cumhurbaşkanı çatı adayı gösterebilmek için, “tarafsızdır” diye avaz avaz 
bağırdın, önüne yatmadığın siyasetçi kalmadı; 

40 bin yurttaşımızın katili terör örgütü, ABD’nin kara gücü PKK’nın siyasi kanadı HDP’yi, 
Meclis’e sokmak için CHP’lileri aldatıp yönlendirdin; Doğu’da oyları azalan HDP’nin 
CHP’nin güçlü olduğu yerlerde oylarını artırmasının sebebi sensin; 

CHP’yi, CİA’nın Türkiye’deki birimi FETÖ’ye kalkan yaptın; 

Emperyalist güçler; ABD ve AB’ye adeta taptın; 

Gerici hain Şeyh Sait’i kutsadın; 
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TSK’nın en gözde subaylarına düşman gibi davrandın, Ergenekon ve Balyoz davalarının 
sanığı olan kahramanları yok saydın; 

Dersim İsyanı’nı katliam gibi gösterip, Atatürk ve İnönü’yü itibarsızlaştırma yarışına 
katıldın; 

6 Ok’a inanmayanları; Atatürk ve Cumhuriyet düşmanlarını CHP’ye doldurdun; 

Yaptığın ihanetleri yazmaya sayfalar yetmez… 

Buna rağmen Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğunda oturmaya devam 
ediyorsun! 

Ne karaktersiz ne utanmaz bir adamsın… 

İşin tuhaf yanı: 

Gerçek Cumhuriyet Halk Partililer bu tiyatroyu sessizce izleyebiliyorlar… 

Ne yaptın bu insanlara? 

Üzerlerine ölü toprağı mı serptin? 

Okuyup üfleyerek uyuttun mu? 
Yoksa “bonzai” mi içirdin?… 

Sana verdiğim destek ve oylar haram olsun…



 

ÇARESİ YOK BİZ KAZANACAĞIZ! 

Bu seçim sonuçları ile ilgili yorum yapmayacağım. 
Seçim kararı alınmadan çok önce, görüşlerimi ayrıntılı bir şekilde yazmıştım. 
Parlamenter sistemi sona erdirecek olan bu seçimlerin Türk halkına bir yararı 
olmayacağını bilmeyen yok gibi. 
Buna rağmen Türk halkı kötü bir seçim yaptı. 
Başkanlık sistemi bizi bozar. 
Saltanat ve hilafetten kurtulduktan sonra, hızla demokratikleşmek gerekirken geriye 
dönüş akıl karı değildir. 
Gel de bunu seçmene anlat. 
Anlatamadık!.. 
*** 
24 Haziran Seçimlerinde Türk halkının önüne kırk katır mı kırk satır mı seçeneklerini 
koydular. 
Bir kısmı katırı bir kısmı satırı seçti. 
Tuzağı görenleri dinleyenler azınlıkta kaldı… 
Doğal olarak herkes seçiminin sonucuna katlanacak! 
En büyük şanssızlığımız muhalefetin “çakma muhalefete” mecbur bırakılmasıdır. 
Ordusuna düşman, terör örgütleri ile al takke ve külah olan Y-CHP’nin bu seçimlerde 
iddiası yoktu. 
Dersimli Kemal ve emrindeki işgal mangası, mevzileri korumak için Öğretmen 
Muharrem’i ileri sürdüler. 
İhtiraslı İnce, bu teklife balıklama daldı! 
Konuşma sınırlarını da onlar belirlediler; HDP/PKK ile FETÖ’ye mavi boncuk dağıttı. 
ABD ve AB’ye bağlılık yeminini tekrar etti. 
Yetmedi; Avrasya güçlerine de saldırdı… 
*** 
İnce: 
Disiplin suçu işleyen generallere ihanet etmeleri halinde verilecek cezaları dile getirdi. 
Suriye ve İrak’ta ABD’ye kök söktüren generalin rütbelerini sökmeye kalktı! 
Vaatleri uçuktu: Neyi nasıl yapacağını ise açıklayamadı… 
Erdoğan’la laf yetiştirdi ama… 
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Söz ustalığının galibi hiç tartışmasız oydu… 
Hacivat-Karagöz oyununda halkı iyi eğlendirdi… 
*** 
Dersimli Kemal’den umudunu kesmiş insanlar, mecburen İnce’ye oy verdiler. 
Koyunun olmadığı yerde keçiye Abdurrahman Çelebi derler… 
Atlantik güçlerinin destekleyip iktidara getirdiği Erdoğan’ı, Atlantik güçleri bu defa 
yıkamadılar. 
Soğanın 6,5 patatesin 5 lirayı geçtiği bir ekonomiye rağmen, Türk halkı başka değerleri 
öne çıkarttı. 
Türk halkı toprak bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu göz ardı etmedi… 
ABD ve AB desteği ile iktidar olmayı hesaplayanlara Osmanlı tokadını indirdi… 
*** 
PKK’ya başkan yardımcılığı, Kürtlere ana dilde eğitim vaat eden muhalefet partileri, 
iktidar olduktan sonra Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nın çekince konulan tüm 
maddelerini imzalayacağını taahhüt ettikten sonra düşman mevziinde konuşlandığını 
kendi ağzından itiraf ettiler!.. 
PKK’nın “eşit yurttaşlık” tuzağı üzerine tüy dikti!.. 
Dolayısıyla seçim Atlantik Cephesi ile Türk halkı arasındaydı… 
Atlantik Cephesi bir kez daha kaybetti. 
Umarız yeni hükümet Avrasya Cephesi ile başlattığı ilişkileri kesintiye uğratmaz ve 
güven bunalımı yaratmaz… 
Bir de ders aldı Türk Milleti: 
Emperyalizme karşı olmayanlar ne Atatürkçü ne de solcu olabilirler! 
Sömürüye ve zulme karşı olanların ise emperyalizme karşı savaşmak mecburiyetleri var! 
Emperyalistlerin yalanlarına inanarak, onların hazırladığı senaryolarda rol alanlardan 
Türk halkına her zaman zarar gelir… 
*** 
Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Atatürk Devrimleri’ni tavizsiz savunan Vatan 
Partisi’ne neden itibar etmediğini ise açıklamak uzman işi. 
Vatan Partisi yöneticilerinin de şapkalarını önlerine koyup düşünmeleri gerekir. 
Onlar da muhalefette ve sürekli oyları azalıyor: 
7 Haziran Seçimlerinde 160 bin olan oyları 1 Kasım’da 130 bine inmişti. 
Şimdi ancak 90 bin oy alabildiler. 
Demek ki, böyle olmuyor; başka şeyler yapmak gerekiyor… 
Vatan Partisi’nin durumunu analiz etmek için ne uzmanı olmak gerektiğini bilmiyorum!.. 
Medyanın tek yanlı yayınları ile gerçek yurtseverler görmezden getirilebilir mi? 
Yurtseverlerin halka inememiş olmalarına ise ne demeli? 
Bu “görmezlik sorunu” sonsuza dek böyle sürdürebilir mi, bilmiyorum! 
*** 
“Eğer; Hak haksızlıktan yüce, sevgi nefretten üstün, aydınlık karanlıktan güçlüyse… 
Çaresi yok usta… Biz kazanacağız…” (NH



 

SANDIK HAKİMİYETİ!.. 

Milletin Adamı, 9 Haziran günü AKP Mahalle Başkanları toplantısında uyardı: 
Sandıklarda görev alacakların ve özellikle de yedek üyelerin erkenden sandık başlarına 
gelmelerini, diğer partilerden gelmeyenler olursa, onların yerine mecburen kendilerine 
görev verileceğini, bu şekilde sandıklarda hâkimiyetin sağlanacağını anlattı… 
“Sandık kurullarında hâkimiyeti biz elde etmiş oluruz. Eğer bunu sağlama alırsak, 

İstanbul’da başlamadan işi bitirmiş oluruz” dedi…1 
Reis, işini şansa bırakmaz! 
“Başlamadan işi bitirme” geçmiş seçimler için de geçerli, itiraf hükmünde güçlü bir 
ifadedir. 
‘Prompter’e her kim yerleştirmişse tebrik ederim… 
Başlamadan iş bitince, atı alan haliyle Üsküdar’ı geçiyor! 
Atı çalan Üsküdar’ı geçince, muhalefete de Adalet Yürüyüşü yapmak kalıyor. 
Bu defa yürüyüş kolu Tunceli’ye, Seyit Rıza’ya doğru döndürülecek… 
*** 
Biliyorsunuz ki, Anayasa Referandumu’nda “Hayır Bloku”nu Türkiye’nin her yerinden 
YSK’ya doğru yürüyüp, tam hukuksuzluk hali yaşanan seçimlerin yenilenmesi için 
demokratik bir eylem yapmayı ana muhalefet partisi göze alamadı. 
Zira dışarıda karşı tarafın “silahlı ve sopalı” adamları vardı. 

                                                           
1 https://youtu.be/SQ2z9sZG-v0 
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Bizim tarafın öncüleri, bu seçimlerde karşı tarafın dışarıdaki silahlı ve sopalı adamlarını 
nasıl aşacaklarını henüz açıklamış değiller. 
Seçimlere bir haftadan az kaldı… 
Son gün; sokakta hâkimiyeti sağlayanlar, sandıkta da hâkimiyeti sağlarsa, yine işi 
bitirmiş olacaklar. 
Geriye kalıyor, sandığa atılan oyların bitirilmiş işe göre sayımı. 
O iş kolaydır… 
*** 
Önceki Genel Kurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ açıkladı: 
“Kozmik Oda’ya girildikten sonra devletimizin yurtdışındaki yabancı istihbarat 
servisleri ile terör örgütlerine yerleştirdiği 813 yurtsever görevlimizin tamamına 
yakını şehit edildi” dedi… 
Yabancı istihbarat servislerinde; Türkiye adına çalışan en nitelikli bu görevlilerimizin; 
iyi eğitimli, donanımlı ve yabancı servisler içerisinde, onların görevlilerine rağmen fark 
edemeyecek kadar iyi dil bilen ve kendi alanında süper yetenekli insanlar olduğunu 
söylemeye gerek yoktur sanırım! 
Üstelik her biri, gözünü kırpmadan bu vatan için canını seve seve feda edebilirdi… 
O kadar da yurtseverdiler. 
Bu isimsiz kahramanları, Amerikalılar FETÖ’nün ihaneti ile birer birer avlayıp ortadan 
kaldırdılar… 
*** 
Kozmik Oda’ya girilsin emri verilmeden önce; güya Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a 
suikast yapılacağı ihbarı alınmış ve bu konudaki kanıtlar Kozmik Oda’da 
saklanıyormuş!.. 
Bu yalan ile bir virüs gibi girilen Türkiye’nin beyninden, Devlet Sırrı olan pek çok bilgi 
çalınmıştır. 
FETÖ’cü hainler bir süre sonra ele geçirdikleri Emniyet İstihbarat Dairesi’ndeki 
istihbarat arşivini de kopyalayıp yurtdışına götürmüşlerdir. 
Bu iki operasyonla ele geçirdikleri bilgileri; nerede, ne zaman, nasıl ve kimlere karşı 
kullanacaklarını ancak yaşayarak öğreneceğiz… 
CİA’nın bu başarılı operasyonunun asıl sorumlusu hiç kuşku yok ki siyasi iktidardır… 
*** 
O günlerde acaba muhalefet ne yapmıştı? 
Devletin gizli sırlarının saklandığı odaya girilmesine karşı çıkmak şöyle dursun, sessiz 
kalınarak gizliden gizliye bu operasyona destek bile vermişlerdir. 
Y-CHP, Ordu ve asker düşmanlığından hiç vazgeçmiyor… 
*** 
FETÖ ve AKP sayesinde çok önemli bir engeli kolaylıkla aşan CİA, daha sonra yine TSK 
içerisinde yuvalanan FETÖ’yü kullanarak 15 Temmuz Darbe Girişimini başlatmıştır. 
Bu yüzden 15 Temmuz Darbe Girişimine katılan FETÖ mensuplarının tamamını CİA 
elemanları olarak değerlendirmekte bir yanlışlık yoktur. 
ABD’nin TSK’yı etkisiz hale getirerek Türkiye’yi işgal etme planını, kahraman Türk 
askerleri bozmuştur. 
Muhalefetin balkonlardan seyrettiği 15 Temmuz şanlı direnişi, ABD emperyalizmine 
karşı duruşun bir diğer adıdır… 
*** 
Şu işe bakın ki: 
Ana muhalefet partisi Y-CHP, bu darbe girişimini “tiyatro” olarak nitelendirmiştir. 
Tiyatro, planlı olarak sahneye konulan bir oyundur! 



Yani: 
Y-CHP’ye göre; AKP, TSK içerisindeki bazı adamlarına bu darbe oyununda rol vermiş ve 
sahte bir darbe girişimi sahneye koyup oynatmıştır. 
İkinci perdede, Erdoğan görevlendirdiği diğer oyunculara darbe bastırılmıştır! 
Darbeye teşebbüs oyununda görev alıp sağ kalanlar, sırf bu oyunun başarısı için 
müebbet hapis cezaları almayı göze almışlardır! 
Erdoğan’ın daha sonra yapacağı (Anayasa değişikliği vs. gibi) icraatlar için seve seve 
kendilerini feda etmişlerdir! 
Erdoğan düşmanlığı ile uyutulan –aralarında benim de bulunduğum- CHP tabanının 
hatırı sayılır bir bölümü, ne yazık ki bu yalana inanmıştır! 
Kısa bir süre sonra “tiyatro” ifadesi yetersiz kaldığı için “kontrollü darbe” ile 
değiştirilmiştir… 
Bir buçuk yıldan fazla bir süre, “kontrollü darbe” yalanı ile darbe 
girişiminin sorumluları gizlenmeye çalışılmıştır… 
Bu şekilde darbe girişiminin arkasından CIA çekilip çıkartılmış, dolayısıyla ABD 
aklanmak istenmiştir… 
*** 
Y-CHP bunu neden yapmıştır? 
Kılıçdaroğlu ve ekibi, iki yıla yakın bir süre her fırsatta: 
FETÖ’nün kamuoyunu aldatmakla görevli elemanlarının tutuklanmasını, basın 
özgürlüğü ihlallerinin; finans kurumlarına yapılan operasyonları Türkiye’de can ve mal 
güvenliği bulunmadığının kanıtları olarak göstermeye devam etmiştir. 
FETÖ ile eş zamanlı eylemler yapan ABD’nin kara gücü PKK’ya karşı başlatılan 
operasyonlar sırasında; “askerlerin sivilleri öldürdüğü” ve güvenlik kuvvetlerinin 
“orantılı güç kullanmadığı” yalanları rapor haline getirilerek, Türkiye’nin itibarı beş 
paralık edilmiştir. 
Denebilir ki, Dersimli Kemal ve ekibi, Y-CHP yönetimine getirilmenin diyeti düşman 
saflarında yer almakla ödenmeye çalışılmışlardır… 
*** 
FETÖ davalarında sona yaklaşılması ve bazı şüphelilerin aktif pişmanlık hükümlerinden 
yararlanmak istemeleri üzerine yaptıkları itiraflar, 15 Temmuz Darbe Girişimi’ni ve 
sorumlularının artık gizlenemez olduğu gerçeğini önümüze getirmiştir. 
Y-CHP yönetimi bunun üzerine 15 Temmuz Darbe Girişimini kabullenmek zorunda 
kalmış, buna karşılık 20 Temmuz Sivil Darbesini ortaya atmıştır… 
O günden bu yana Dersimli Kemal ve arkadaşları tarafından aldatılan CHP tabanı, ne 
yapacağını şaşırmış durumdadır. 
Aptal muamelesine tabi tutulmanın şaşkınlığı içerisinde olan geniş bir kesim; yönetimin 
basiretsiz, yetersiz ve yeteneksiz olduğu için olaylara doğru teşhis koyamadığını bir 
türlü kabullenememiştir… 
İki arada bir derede kalan CHP tabanı, Erdoğan düşmanlığı ile bu seçimlere kadar idare 
edilebilirse de böylesine ilkesiz muhalefet anlayışının temelde AKP’ye yaradığını er geç 
anlayacaktır… 
İlginçtir: 
Y-CHP yönetimi, ekonominin dibe vurmasını, 16 yıldır ısrarla sürdürülen hatalı 
ekonomik politikaların önüne sürekli OHAL’i koyarak açıklamaya çalışmaktadır. 
Ekonomik gerçekliği son derece zayıf olan bu teşhisin, FETÖ ve PKK tutuklularına rahat 
bir nefes aldırabilmek amacıyla uygulamaya konulduğu son derece açıktır…. 
*** 



Geçen hafta içerisinde “kontrollü darbe” yalanına kanıt olmak üzere, Almanya’da 
bir belge hazırlanarak Sosyal Medya’da paylaşılmıştır. 
Türk halkını geri zekâlı yerine koyan bu paylaşım; ne yazık ki, pek çok kişi tarafından 
doğru kabul edilip paylaşılmıştır. 
Sonuçta; yine 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin arkasından ABD çekip alınmıştır; CIA 
aklanmaya çalışılmıştır… 
Hiç kuşku yok ki, bu çalışma ile aynı zamanda FETÖ’cülere mağduriyet 
edebiyatı yapmaları için gerekli ortamı hazırlanmak istenmiştir. 
Bu düzmece belge; “Kontrollü Darbe” yalanına inanan kurbanların, kullanılmış olmak 
duygusunu hafifletmek için can simidi işlevi de görmektedir. 
Sırf aldatılmışlık duygusunu tatmin etmek için 15 Temmuz Darbe Girişiminin 
arkasından CİA’yı çıkartmakta mahsur görmeyen bu kesimin, ciddi akıl tutulması 
içerisinde olduğu tartışmasızdır… 
*** 
Kamuoyu yoklamalarından anlaşıldığına göre; 24 Haziran Seçimlerinde Fizik Öğretmeni 
Muharrem İnce’nin alacağı oylar, Y-CHP’nin alacağı oylardan fazla olacaktır! 
Böyle bir sonucun gerçekleşmesi halinde, CHP tabanının uyanması az da olsa olasılık 
içerisindedir. 
CHP tabanını sürekli aldatan ve ABD politikalarının kuyruğuna takan Dersimli Kemal ve 
işgalci ekibinin, CHP yönetiminden uzaklaştırılması; Türkiye’nin yeniden bağımsızlığını 
kazanması için verilmekte olan savaşımın bir dönüm noktası olacaktır…



 

 

AÇ KARIN İLE UYUNMUYOR Kİ!.. 

Milletin Adamı Sakarya Mitinginde “Türkiye ekonomisi tüm başlıklarda gelişmiş 
ülkelerden bile çok ileri seviyede” olduğunu ilan ettikten sonra, apolet tartışmasına 
döndü. 
İnce’ye hitaben: 
“O paşanın paşası benim, ben Başkomutanım anayasaya göre” diyerek, bir 
komutanın başkomutanı alkışlamasının normal olduğunu anlatmaya çalıştı. 
Ordu ve Yargının siyasete bulaştırılmasını eleştirmek yurttaşlık ödevidir; ne var ki, 
eleştirinin dozunu kaçırmamak gerekir. 
Muharrem İnce’nin tepkisini “apolet sökme” şeklinde dile getirmesi yanlıştı; bu yanlışı 
aynı kelimelerle sürdürmesi daha da büyük yanlıştır. 
Nitekim, İnce’nin bu hatasını iyi değerlendiren Erdoğan, asıl tartışılması gereken 
konuları geri sıralara atmayı başarabilmiştir… 
Milletin Adamı desteksiz atıyor; İstanbul Valiliği’nin düzenlediği iftar yemeğinde: 
“Dünyada en az gelişmiş ülkelere destekte bir numaralı ülke Amerika görünür fakat 
gayrisafi milli hasılaya göre dünyada bunun bir numarası Türkiye. Amerika 
gerimizde, İngiltere falan çok daha gerimizde” diyerek yeni bir başlık açtı… 
Reis, kendi hane halkı aç iken komşuya sadaka dağıtan aile reisine benziyor!.. 
*** 
“Ekonominin “ileri seviyede” gösterilmesini muhalefet neden değerlendiremiyor? 
Sokaktaki vatandaş bazı ekonomik terimleri bilmeyebilir ama cebindeki paranın giderek 
yok olduğunu ve değerinin düştüğünü kolaylıkla görebilir. 
Son bir hafta içerisinde yazılı ve görsel basından duyduğum bazı verileri paylaşarak, 
Reis’e elimden geldiğince destek vermek istiyorum: 
İşte o rakamlar: 
Son 15 yılda vatandaştan toplanan vergi: 785 milyar dolardır. 
Dış borçlanma ile gelen para: 325 milyar dolardı, 
Özelleştirmelerden gelen ise: 64 milyar dolar. 
Toplam :1 trilyon 174 milyar dolar. 
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Merkez Bankasında 25 milyar dolarlık altın rezervi var. 
22 milyar 298 milyon dolar da nakit para. 
Eder 47 milyar 298 milyar dolar. 
Kalan 1 trilyon 27 milyar dolar ne oldu? 
İktidar hesabını vermiyor, muhalefet hesap sormuyor!.. 
Gevezelikle vakit öldürüyorlar, neden acaba?.. 
*** 
Paraları ne yaptınız sorusu önemli; muhalefet bu mevziyi terk etmemeli! 
İlk akla gelen kamu harcamalarıdır. 
Yani devletin devlet olarak yapmak zorunda olduğu hizmetlere yapılan harcamalar; 
güvenlikten, eğitime, sağlıktan bölünmüş yollara kadar aklınıza ne gelirse işte… 
Bu harcamaların hangi kalemleri oluşturduğu ve hangi miktarlara karşılık geldiklerini 
1999-2004 dönemi için Sayıştay Dergisi’nde yayınlanmış bir makaleden görüp, daha 

sonraki dönemler için bir fikir edinebiliriz.1 
Harcama kalemlerinin tümüne yakını, dışarıdan mal ve hizmet alımlarına bağımlı olduğu 
görülüyor. 
Yeni milyonerlerin bu mal ve hizmetleri tedarik eden yandaşlar olduğuna en ufak bir 
kuşkum yok… 
*** 
Gelelim bir başka başarılı başlığa: 
Son bir yılda TL, dolar karşısında yüzde 30 değer kaybetti. 
Reis, sermayeyi yurt dışına çıkarmamaları ve dolarlarını bozdurup TL’ye çevirmeleri için 
yeni milyonerlere uzun zamandır baskı yapıyor. 
Milyonerler tınmıyor! 
Yeni Dünya Zenginlik Raporu’na göre, servetleri 1 milyon dolar ve üzerinde olan 12 
bin yeni milyoner Türkiye’yi terk etti! 
Yurt dışında faaliyet gösteren bu şirketlerin “Faiz Lobisi” olarak isimlendirilen 
uluslararası finans kuruluşları aracılığı ile devlete borç verdiklerine de kimsenin şüphesi 
olmasın… 
Son 45 gün içerisinde yaşanan gelişmeler, yerli ve yabancı sermayeyi bayağı tedirgin 
etmiş. 
Türkiye’yi soyup soğana çevirmek için daha fazla güvence istiyorlar. 
Reis daha ne yapsın… 
*** 
Amerikan Merkez Bankası’nın (FED) faizleri yükseltmesi ile dolar 
Türkiye’den kaçmaya başladı. 
Para kaçışını önlemek, döviz kurlarını dizginlemek ve bunlara bağlı olarak artan 
enflasyonun önüne geçebilmek için faizleri 5 puan yukarıya çektiler. 
Merkez Bankası haftalık repo faizlerini yüzde 1,25 puan yükseltti. Faizler 43 günde 
yüzde 40 artarak toplam yüzde 17,75’e çıktı. 
Hani faiz almakta vermek de haramdı! 
Aralarında bizim yeni milyonerlerin de olduğu kapitalistler, paralarını Türkiye’ye 
getirdiklerinde daha fazla faiz alacaklar! 
Yani havadan para kazanmaya devam! 
Bu şekilde Türkiye’yi sömürenlerin arasında yeni milyonerlerimiz de var… 
Bu da ayrı bir başlık… 

                                                           
1 http://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911702.pdf 
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*** 
Faiz tuzağından ne zaman kurtulacağız? 
Reis, Faiz Lobisi’ne teslim mi oldu? 
Bu soruların yanıtını ne iktidar ne de muhalefet partileri vermeye yanaşıyorlar! 
Faizlerin artırımından sanki memnun gibiler. 
Muhalefet, iktidarın ekonomik kriz sonucu düşebileceğine umudunu bağlamış, 
ama alternatif çözümü yok!.. 
Seçimin sonucu nasıl olursa olsun, bedeli ödeyecek olan Türk halkıdır… 
Demir leblebiyi yutmaya hazır mıyız?.. 
*** 
Hükümetin uyguladığı tarım politikaları da oldukça ilginç. 

Toplam tarım alanlarımız 26 milyon hektardan2, 23 milyon hektara; ekilen tarım 
alanlarımız ise 18 milyon hektardan 15 milyon hektara geriledi. 
Maddi imkânsızlık nedeniyle ekilemeyen arazimiz ise 4 milyon hektar. 
Buna karşılık; hükümetimiz Sudan’da 99 seneliğine 7 milyon 805 bin dönüm arazi 
kiraladı! 
Son 5 senede İsrail’den ithal ettiğimiz tohum ise 568 bin tonu geçti… 
Tohum da tohum olsa bari… 
Tarımda başarılıyız!.. 
*** 
En önemli ekonomik başlık ise enflasyon. 
Mayıs ayı resmi enflasyon verileri açıklandı: 
Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 12, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) yüzde 20’yi geçti. 

TÜFE ve ÜFE nedir, nasıl hesaplanır3, sokaktaki vatandaş da öğrendi. 
Enflasyon sepetindeki malları değiştirerek enflasyonu düşük gösterme hilesine alıştı 
necip Milletimiz… 
5 ayda 45 bin 404 esnafımız kepenk indirdi… 
*** 
Afrasiabank raporuna göre; servetlerin en çok değer kaybettiği 
ülkeler sıralamasında, yüzde 6 ile 4. sırada geliyoruz. 
Servetlerin en çok değer kazandığı ülkelerin başında ise yüzde 25 ile Hindistan var. 
Hindistan’ı Malta, Çin, Mauritius, Polonya, Sri Lanka, Vietnam ve Yeni Zelanda izliyor. 
Servetini nerede değerlendireceğine karar veremeyenlere duyurulur… 
Örneğin, ben Mauritius’a gidiyorum!.. 
*** 
Turizmde rakibimiz İspanya, Yunanistan ve İtalya idi. 
Onlar lig atladılar, artık içki yasağını kaldıran Duba ile yarışıyoruz… 
Turizm başlığında da iyiyiz yani… 
*** 
Milletin Adamı, iktidara gelmeden önce 2002’de 130 milyar dolar olan toplam dış 
borcumuzu 2017 sonu itibariyle 453 milyar dolara yükseltmiş. 
Bu kadar parayı ne yaptılar anlamak mümkün değil! 
Merkez Bankası verilerine göre, 2018’de vadesi gelen dış borçlarımız 181,8 milyar 
dolar. 
32,8 milyar doları kamuya, 148,4 milyar doları özel sektöre aitmiş. 
Biraz ferahlayalım mı? 

                                                           
2 1 hektar; 10 dönüm yani 10.000 m2’dir. 

3 https://www.makaleler.com/ufe-tufe-nedir-nasil-hesaplanir 
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Cari açık4 ise 55 milyar dolar. 
Bu yıl toplam 236,8 milyar dolar dış borç ödememiz gerekiyor… 
Borç yiğidin kamçısıdır… 
*** 
İktidar ateşten gömlek gibi; yeni gelecek olan hükümetin ilk işi bu kadar parayı bulmak 
olacak. 
Doğrusunu biz söyleyelim bari: 
Hükümetlerin vatandaştan başka müracaat edeceği makam yok… 
Pamuk eller cebe girecek yine, kefen paraları da isteniyor şimdi! 
Yeniden borçlanarak borçları kapatmak çözüm değil, vade uzuyor ama borç da artıyor. 
Üretim ekonomisini hayata geçirmekten başka yol yok galiba… 
*** 
İktidara talip olanlar “apolet sökme” ve “kıraathane açma” derdinde! 
Ramazan eğlenceleri ile halkı oyalıyorlar. 
Uyutma politikalarına alıştık da nereye kadar? 
Aç karnına uyunmuyor ki!..

                                                           
4 Cari açık: Bir ülkenin ithal ettiği mal ve hizmetlerin, ihraç ettiği mal ve hizmetlere ödediği miktarı aşmasıdır. 



 

“AF” MI OLDUK “OFFF!” MU? 

Camide iftar açılmasına itiraz edeceksin! 
Dinin ve dince kutsal sayılan değerlerin kirli siyasete bulaştırılmasına karşı koyacaksın! 
Kamu malına el uzatılmasına onay vermeyeceksin! 
Zulme karşı, mazlumun yanında duracak onunla birlikte direneceksin! 
Hazinenin talan edilmesine sessiz kalamazsın! 
Vurgundan pay alamazsın! 
Halktan toplanan vergilerin, yine halka hizmet olarak dönmesine gözcülük yapacaksın, 
sen bu ülkede misafir değilsin! 
Halka ait varlıkların “Sosyal yardımlar” adı altında yandaşlara rüşvet olarak 
dağıtılmasını içine sindiremezsin! 
Halkı yönetmeye talip olanları özel hayatlarına kadar izleyeceksin; en küçük hatalarını 
bile görmezden gelemezsin! 
“Yap-işlet-devret” modeli denen, kitabına uydurulmuş yöntemlerle yandaşların devlet 
kesesinden zengin edilmesini; haybeden kurdukları işlerin olası zararlarını “Devlet 
garantisi” ile kapatılıp, gelecek nesillerinin bile lüks yaşam sürdürmelerini şans-kader 
anlayışı ile izah edemezsin!.. 
*** 
Bütün bu rezillikler yaşanırken, üç maymunu oynadın! 
Yetmezmiş gibi beş para etmez “Devletin malı deniz, yemeyen domuz” sözüne değer 
verip, Milletin arazisi üzerine bir gecekondu inşa ettin! 
Ve henüz bir bedel de ödemedin!.. 
Olmaz kiiii!.. 
*** 
Yukarıdaki suçların tümünün ortağısın! 
Hırsızları ihbar etmedin ne etmedin, bir de onlara gözcülük yaptın! 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/06/05/af-mi-olduk-offf-mu/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/06/camide_iftarr.png


Küçük bir “sus payı” karşılığında, o ahlaksız heriflerin “namuslu” olduklarına tanıklık 
yaptın! 
Halkın Allah ile aldatılmasında kanıt olarak kullanıldın! 
Sen de bütün bunların bedelini bu dünyada ödemelisin!.. 
*** 
Sen Eyyyy!.. 
Beytül malı bile kendine mal edinmiş yurttaş! 
Bu değirmenin suyu nereden geliyor diye hiç düşünmedin mi? 
Hatırı sayılır ekonomistlere göre; çarkı döndürebilmek için, İngiltere merkezli fonlardan, 
çok acil olarak 100 milyar dolar bulmak gerekiyormuş! 
Tulumbanın suyu bitmiş, duydun mu? 
Son 16 yılda ödediğimiz faiz 151 milyar doları geçmiş! 
Meğer ha bire “faiz lobisi”ne çalışıyormuşuz! 
79 senede gelmiş geçmiş bütün hükümetler 713 milyar dolar harcamışken, AKP’nin 16 
yılda 2 trilyon 94 milyar doları nereye harcadığını sormaz mı insan?.. 
*** 
Övünmek gibi olmasın da dünyanın en yüksek faizini vererek borçlanıyoruz! 
Dış borcumuz 500 milyara dayanmış! 
Olsun borç yiğidin kamçısıdır! 
Bu yıl içinde ödememiz gereken borç miktarı 200 milyar dolarmış! 
Satacak-savacak bir tek şeyimiz de kalmamış! 
Tarım ve hayvancılık ülkesinde; eti, samanı, tohumu, buğdayı bile ithal eder duruma 
geldik!.. 
Bunlar sana bir şey ifade etmiyor mu? 
*** 
Hükümet, mevcut gelirleri ile ülkeyi yönetemiyor artık! 
İlave gelirlere ihtiyaç var! 
Hem de çok acil… 
Üretim olmayınca, mecburen pamuk eller cebe girecek demektir! 
“Milletin adamı”, seçimlerden önce harekete geçecek kadar “enayi” mi? 
Ne diyorsun hemşerim! 
Vergi gelirleri ile SGK primlerinin gecikme cezalarını af etme lüksümüz olabilir mi? 
Belediye ve Hazine arazilerini yağmalayanlara “Yapı Kayıt Belgesi” vererek, yasalara 
saygılı olan vatandaşları “aptal” durumuna düşürmek adalete sığar mı?.. 
*** 

Kamuoyunun “İmar Affı” olarak yuttuğu yasayı aynen aşağıya aldım.1 

                                                           
1 7143 Sayılı Yasa 

MADDE 16-3/5/1985 tarihli ve 3194 sayılı İmar Kanunu’na aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. 
“GEÇİCİ MADDE 16- Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt 
altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31/12/2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31/10/2018 tarihine kadar başvurulması, bu 
maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31/12/2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt 
Belgesi verilebilir. Başvuruya konu yapının ve arsasının mülkiyet durumu, yapı sınıf ve grubu ve diğer hususlar 
Bakanlık tarafından hazırlanan Yapı Kayıt Sistemine yapı sahibinin beyanına göre kaydedilir. 
Yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen emlak vergi 
değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden 
konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında alınacak kayıt bedeli başvuru sahibi tarafından 
genel bütçenin (B) işaretli cetveline gelir kaydedilmek üzere merkez muhasebe birimi hesabına yatırılır. 6306 
sayılı Kanun kapsamında kullanılmak üzere kaydedilen gelirler karşılığı Bakanlık bütçesine ödenek eklemeye 
Maliye Bakanı yetkilidir. Bu ödenek, dönüşüm projeleri özel hesabına aktarılarak kullanılır. Kayıt bedeline ilişkin 



Bir göz at istersen. 
Altını çizdiğim yerleri ise birkaç kez okumanızı öneririm! 
Yasa metni, içerisine düşürüldüğümüz acıklı durumun resmi itirafı gibi oldu, değil mi? 
“Af” mıdır yoksa bir cezalandırma mı, ne dersin? 
Okuyunca hiç değilse bunu anlayacağınızı umarım. 

7143 Sayılı Yasanın 16. maddesi;2 kendi arazisi ile belediye ve Hazine arazileri üzerine 
ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapı inşa edenleri muhatap alıyor. 
İmar mevzuatına göre; kaçak yapılara “oturma izni” verilmez, devletin hüküm ve 
tasarrufu altındaki araziler üzerine yapılanlar yıkılır… 
Bunu hepimiz biliriz… 
Yeni düzenleme ile bu durumdaki yapılar yıkılmayacak artık! 
“Af” diye yutturulmak istenen lokma bu kadardır işte! 
31.10.2018 tarihine kadar başvurulması ve 31.12.2018 tarihine kadar da “kayıt 
bedeli”nin ödenmesi halinde; kaçak binalara geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz 
bağlanması olanaklı hale gelecek. 
“Kayıt bedeli” can acıtacak kadar değil tabii!? 

                                                                                                                                                                                     
oranı iki katına kadar artırmaya, yarısına kadar azaltmaya, yapının niteliğine ve bölgelere göre 
kademelendirmeye, ayrıca başvuru ve ödeme süresini bir yıla kadar uzatmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir. 
Yapı Kayıt Belgesi yapının kullanım amacına yöneliktir. Yapı Kayıt Belgesi alan yapılara, talep halinde ilgili 
mevzuatta tanımlanan ait olduğu abone grubu dikkate alınarak geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz 
bağlanabilir. 
Yapı Kayıt Belgesi verilen yapılarla ilgili bu Kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari 
para cezaları iptal edilir. 
Yapı ruhsatı alıp da yapı kullanma izin belgesi almamış veya yapı ruhsatı bulunmayan yapılarda, Yapı Kayıt 
Belgesi ile maliklerin tamamının muvafakatinin bulunması ve imar planlarında umumi hizmet alanlarına denk 
gelen alanların terk edilmesi halinde yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın cins değişikliği ve kat mülkiyeti 
tesis edilebilir. Bu durumda, ikinci fıkrada belirtilen bedelin iki katı ödenir. 
Beşinci fıkra uyarınca kat mülkiyetine geçilmiş olması 6306 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinin uygulanmasına 
engel teşkil etmez. 
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların, Hazineye ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, bu taşınmazlar 
Bakanlığa tahsis edilir. Yapı Kayıt Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine 
taşınmazlar Bakanlıkça rayiç bedel üzerinden doğrudan satılır. Bu durumda elde edilen gelirler bu maddenin 
ikinci fıkrasına göre genel bütçeye gelir kaydedilir. Ayrıca bu gelirler hakkında 29/6/2001 tarihli ve 4706 sayılı 
Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması 
Hakkında Kanunun 5 inci maddesinin beşinci fıkrası hükmü uygulanmaz. 
Yapı Kayıt Belgesi alınan yapıların belediyelere ait taşınmazlar üzerine inşa edilmiş olması halinde, Yapı Kayıt 
Belgesi sahipleri ile bunların kanuni veya akdi haleflerinin talepleri üzerine bedeli ilgili belediyesine ödenmek 
kaydıyla taşınmazlar rayiç bedel üzerinden belediyelerce doğrudan satılır. 
Üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli 
araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlandırılmaz. 
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerlidir. Yapı 
Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri 
uygulanır. Yapının depreme dayanıklılığı hususu malikin sorumluluğundadır. 
Bu madde hükümleri, 18/11/1983 tarihli ve 2960 sayılı Boğaziçi Kanununda tanımlanan Boğaziçi sahil şeridi ve 
öngörünüm bölgesi içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alan ile İstanbul tarihi yarımada 
içinde ekli kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen alanlarda ve ayrıca 19/6/2014 tarihli ve 6546 sayılı 
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunun 2’nci maddesinin birinci 
fıkrasının (e) bendinde belirlenmiş Tarihi Alanda uygulanmaz. 
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlık ve Maliye Bakanlığı tarafından müştereken 
belirlenir.” 

2 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180518-3.htm 
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Emlak Vergisi Kanunu’na göre belirlenen “emlak vergi değeri” ile Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığınca belirlenen “yaklaşık maliyet bedelinin” toplamı üzerinden yüzde 
üç kadardır yani. 
Yüzde hesaplarını biliyorsun tabii… 
Yapı ruhsatı alıp da kullanma izni almayanların “kat mülkiyeti” tesis edebilmesi için 
ödemesi gereken miktar ise yüzde altıdır. 
Buna karşılık; Kayıt Belgesi almış yapıların daha önce alınmış yıkım kararları ile tahsil 
edilemeyen idari para cezaları iptal (af) edilecekmiş! 
O kadar… 
Yapı Kayıt Belgesinin geçerlilik süresi; yapının “yeniden yapılmasına” veya “kentsel 
dönüşüm” uygulamasına kadarmış! 
Ne “af”tı ama değil mi?.. 
*** 
Hazine ve belediye arazileri üzerine kaçak bina yapanlar; ayrıca işgal ettikleri arazinin 
değerini rayiç bedel üzerinden ödeyecekler elbette! 

“Rayiç bedel”3 mi nedir? 
Bilmiyorum Vallahi! 
Tarifini aşağıya yazdım; ne anlarsanız artık!.. 
*** 
Yasanın söylediği aşağı yukarı bu kadardır. 
Bir de uygulamadan gelenler vardır: 
16. maddenin 9. fıkrasında; Yeni Kayıt Belgesi düzenlenen yapıların, yenilenmesi 
durumunda imar mevzuatı hükümleri uygulanacağı yazıyor. 
Zira kaçak bir binada adamı sonsuza kadar oturtmazlar! 
İmar mevzuatı hükümlerini uygulamanın ne anlama geldiğini uygulamadan görmek 
lazım: 
Örneğin; binayı o hale getirmek için, kaç işçi çalıştırmak gerekiyorsa o kadarının SGK 
primlerini ödemek gerekir. 
Bina, ileride kat mülkiyetine konu edileceği için projelerini çizdirmek de şarttır doğal 
olarak. 
İmar mevzuatına uygunluk için, yaşam alanlarının olmazsa olmazları da var: 
Örneğin kat yükseklikleri 2.40 cm’den düşük olanlar; tadilat projesi yapıp yüksekliği 
yönetmeliğe uygun hale getirmek zorunda kalacaklar. 
Yıkılması gereken yerler varsa, yıkılacaklar elbette!.. 
Bu masrafları da maliyete eklemek gerekir… 
*** 
İmar mevzuatına aykırı olarak yapılmış bir binayı, mevzuata uygun hale getirmek yerine, 
binayı yeniden inşa etmek daha ekonomiktir. 
Bu sözün sahibi ben değilim, böyle bir işe girişen bir dostum söyledi, ona inanırım… 
*** 
Ezcümle anlaşılıyor ki, Reis kaçak inşaat sektöründen hatırı sayılır bir gelir elde ederek, 
vaki haksızlığı gidermeyi planlamış! 
Ne yalan söyleyeyim, kendisini bu konuda desteklerim! 
Toplayacağı parayı ne yapacağını ben nereden bilebilirim ki… 

                                                           
3 Türk Dil Kurumunun Büyük Sözlüğüne göre: (ra:yiç) Bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeridir. 

Emlakçılara rayiç bedel nedir diye sorarsan: Rayiç bedel: konut alım-satımlarında belirlenmiş olan bedele denir. 
Diğer bir deyişle Rayiç bedel, bir mülkün bugünkü piyasa koşullarındaki satış bedelidir derler. Rayiç bedelin 
hesaplanmasında esas olan güncel piyasa koşullarıdır. 



Bu yıl köprülerin ve oto yolların üzerinden geçecek araç sayısı tutturulamamış galiba. 
Bu işleri alan müteahhitler vaktiyle “devlet garantisi” mi ne verilmişti: 
Her yıl şu kadar araç geçmezse aradaki farkı devlet ödesin kabilinden yani. 
Reis de kabul etmişti!.. 
Onlara olan borcumuz öncelikle ödensin isterim. 
Borçlu göçmeyelim bu dünyadan… 
*** 
Öl de ölelim senin için Reis! 
Beraber yürüdük biz bu yollarda/Beraber ıslandık yağan yağmurda/Şimdi söylediğin o 
şarkılarda/Bana her şey sizi hatırlatıyor… 
Aynı yoldan geçmişiz biz/Aynı sudan içmişiz biz/Yazımız bir kışımız bir/Aynı dağın 
yeliyiz biz… 
O kadar değil tabii ki, bizim bir de Rabiamız var: 
Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet… 
Yetmedi mi? 
Öyleyse: 
Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız… 
Tamamdır herhalde! 
Mutfağımızda bunlar var… 
*** 
“Hayırlı Cumalar” efendim; 
Hayırlı iftarlar… 
Afiyet şeker olsun! 
Aman ha bu ara tatlıyı fazla kaçırmayın!..



 

BİLDİRGE’YE SERPİŞTİRİLEN HAİNLİKLER!.. 

CHP’nin 240 sayfalık Seçim Bildirgesi’ni1 okudum. 
İlk bakışta gözüme çarpan ve CHP’ye asla yakışmayan cümlelerin altını çizdim. Bu 
cümlelerin çağrıştırdıklarını da parantez içerisinde altlarına yazdım… 

Başlıyoruz: 

Sayfa:19 
“15 Temmuz darbesinin kaos ortamını kullanan siyasi iktidar, 20 Temmuz darbesi ile 
birlikte temel hak ve özgürlükleri askıya almış, bir tek adam rejimi kurmuştur…” 

(15 Temmuz’un “tiyatro” değil, bir darbe olduğu nihayet kabul edilmiştir.) 

Sayfa: 26 
“AKP’nin Kürt Sorunu’nu çözme vaatlerinin akıbeti de benzer olmuştur… AKP 
hükümetlerinin çıkarcı ve samimiyetsiz açılımları, seçim dönemlerinde verilip de 
tutmadıkları vaatlerin ötesine geçmemiştir…” 

(Doğu ve Güneydoğu’daki geri kalmışlık/bırakılmışlık sorununu, PKK’nın dünyaya “Kürt 
Sorunu” olarak kabul ettirmek için kullanıldığı terminoloji benimsenmiştir.) 

 
 

                                                           
1 http://secim2018.chp.org.tr/files/CHP-SecimBildirgesi-2018-icerik.pdf 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/05/29/bildirgeye-serpistirilen-hainlikler/
http://secim2018.chp.org.tr/files/CHP-SecimBildirgesi-2018-icerik.pdf
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/05/yavuz-alatan-sozcu-1-2.jpg


Sayfa: 38 
“Seçim kanunlarını ve Siyasi Partiler Kanununu, siyasal çoğulculuğu ve katılımcılığı 
artıracak ve parti içi demokrasiyi güçlendirecek şekilde yeniden düzenleyeceğiz…” 

(Geçen seçimlerde; önseçimle tespit edilen adayların hiçbirine bu seçimde yer verilmemesi, 
Muharrem İnce’nin genel başkanlığını destekleyen ve Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığına 
karşı çıkan milletvekillerinin tamamına yakının tasfiye edilmesi, Y-CHP yönetiminin parti 
içi demokrasiden ne anladığını ve samimiyetini ortaya koymuştur.) 

Sayfa:110 
“Kürt Sorunu’nun bir güvenlik sorununa indirgenmesi ve olağanüstü dönemlerde 
yapılan yanlış uygulamalar, yurttaşlarımızın önemli bir bölümünü mağdur etmiş ve 
aidiyet duygularını zayıflatmıştır…” 

(PKK Terör örgütünün halka yaptığı baskı sonucu; can ve mal güvenliğini tehdit etmesi, bir 
“güvenlik sorunu” olarak kabul edilmemekte, tıpkı PKK gibi; sosyal, ekonomik, siyasal vb. 
nedenlere bağlanmaktadır. Ağız PKK ağzıdır…) 

“Cumhuriyet tarihimizin en önemli sorunlarının başında gelen Kürt Sorunu, temelinde 
bir demokrasi eksikliği meselesidir.” 

(PKK terörünün, “Bağımsız Kürdistan” kurmak için değil, demokratik hak ve 
özgürlüklerin eksikliğinden kaynaklandığı benimsetilmek istenmektedir.) 

Sayfa:111 
“TBMM içinden ve dışından geniş temsil platformu oluşturarak kurulacak bir Ortak 
Akıl Heyeti ile sorun tüm boyutları ile ele alınacak, toplumsal barışın düşünsel ve 
psikolojik alt yapısını oluşturacaktır…” 

(AKP’nin “Çözüm Süreci” içinde denediği ve başarılı olamadığı “Akil Adamlar”ın bir 
benzeri ile bu defa da halkı aldatma görevini Y-CHP üzerine almaya hazır olduğunu ilan 
ediyor. Aynı zamanda bu işe TBMM’ni de katarak, terör örgütünü TBMM ile muhatap 
yaparak meşrulaştırmak istediğini de ortaya koyuyor.) 

Sayfa:113 
“Kürt Sorunu’nu eşit yurttaşlık ilkesi ve diyalog temelinde, salt güvenlikçi 
anlayışa teslim olmaksızın, cesaret ve kararlılıkla çözeceğiz… 

Kamu hizmetlerinin eşit yurttaşlık temelinde tüm yurttaşlarımıza eksiksiz olarak 
götürülmesi için ana dili Türkçe olmayan yurttaşlarımızı da gözetecek bir anlayışı 
harekete geçireceğiz… 

Okullarda, Kürtçe dersleriyle ilgili alt yapı sorunları çözülecek ve seçimlik dersleri 
çeşitlendireceğiz…” 



(“Eşit yurttaşlık, Türk vatandaşlığından vazgeçilmesi ve halkın etnik topluluklara 
bölünmesi isteğidir. Eşit vatandaşlık bireyler arasında eşitlik, yurttaşların eşitliği demek 
değildir. Bu taleple istenen, etnik toplulukların anayasada kimlik olarak tanınması, etnik 
anadillerin, ulusal ve bölgesel resmi dil haline gelmesi, tüm devlet ve toplum hizmetlerinde 
çok-resmi dil olması, seçimlerde parlamento ve belediye meclislerinin etnik topluluk 
kotaları temelinde oluşturulmasıdır. Bu günümüzde Bosna-Hersek’te Dayton Anlaşması ile 
kurulmuş olan ‘Milliyetler Sistemi’ne geçilsin demektir. Elbette olmazsa olmaz şartı, 
Anayasa’dan Türk vatandaşlığının silinmesidir. HDP bu amaca odaklı çalışır.” Prof. Dr. 
Birgül Ayman Güler.2 PKK/HDP, CHP’nin içerisine Y-CHP olarak gizlenmiştir.) 
 
Sayfa:114 
“Yerel yönetimlerin özerkliklerini AB standartlarına kavuşturacağız… 

TBMM tarafından 08.05.1991 tarihinde kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler 
Özerklik Şartı’nı uygulayacağız… 

Anadilin öğrenimi hakkından tüm yurttaşlarımızın yararlanabilmesi için gerekli yasal 
ve kurumsal altyapıyı kuracağız… 

Yer ve yörelerin özgün isimlerini iade edeceğiz… 

(Doğu ve Güneydoğu Anadolu’yu Türkiye’den kopartıp “Barzanistan” ile birleştirme 
hedefine yönelik çalışmaların başında; yerel yönetimlerin özerkliği geliyor. Anadilde 
öğrenim ile Kürt Milliyetçiliği işlenerek, Türkiye Cumhuriyeti’ne aidiyet bağı zayıflatılmak 
istenmektedir. PKK’nın temel amaçlarından biri olan ulus devleti parçalama projesi 
benimsenmiş olmaktadır. Yer ve yörelerin özgün isimlerinin iade edilmesi ile Tunceli’nin 
adının Dersim olarak değiştirilmek istendiği açıktır. Y-CHP bu vaadi ile aslında Dersim 
İsyanı’na karışanlara “itibarlarının” iadesini istemektedir. Gençleri “Hepimiz Seyit 
Rıza’yız” şeklinde bağırtma politikasının bir devamıdır.) 

Sayfa:115 
“Dersim olayları ile ilgili tüm devlet arşivlerini bir araya toplayarak araştırmacılara 
açılmasını sağlayacağız…” 

(Dersim İsyanı ile ilgili gizli saklı bir şey kalmamıştır. AKP Genel Başkanı Erdoğan, 
Atatürk ve İnönü’yü suçlamak için arşivlerde ne varsa hepsini toplayıp kamuoyu ile 
paylaşmıştır. Y-CHP yönetimi, sanki hala açıklanmamış bir şeyler varmış gibi bir algı 
oluşturma ve isyancı başı hain Seyit Rıza ile arkadaşlarını aklamaya çalışmakla kalmıyor, 
bu arada Atatürk ve İnönü’ye de katil demeye hazırlanmaktadır…) 

Sayfa:119 
“Türkiye’nin Batılı müttefikleriyle ve içinde yer aldığı ya da yer almak için 
müzakereler sürdürdüğü NATO, AGİT, Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği gibi örgüt ve 
kuruluşlarla ilişkileri de yeniden normalleşecektir…” 

                                                           
2 http://baguler.blogspot.com.tr/search?q=e%C5%9Fit+yurtta%C5%9Fl%C4%B1k 

http://baguler.blogspot.com.tr/search?q=e%C5%9Fit+yurtta%C5%9Fl%C4%B1k


(Bu açıklama ile Türkiye’nin CHP üzerinden Batı’nın hizmetine verilmeye hazır olduğu 
ilan edilmektedir…) 

Sayfa:121 
“ABD ile ilişkilerimizi karşılıklılık ve güven çerçevesinde yürüteceğiz… 

ABD ile stratejik ve askeri ilişkilerle sınırlı olmayan, başta ekonomik, bilimsel ve 
kültürel etkileşime açık yeni ortaklıklar tesis edeceğiz…” 

(Y-CHP yönetimi, Türkiye’yi bölmek için en sinsi planlarını uygulamaya koyan ABD’ye, 
ülkemizi adeta eyalet yapmak için fırsat beklediğini ilan etmektedir…) 

Sayfa:123 
“KKTC’nin iç işlerine müdahale edilmesine izin vermeyeceğiz… 

KKTC’nin anayasal kurumlarıyla karşılıklı saygı ve eşitlik çerçevesinde iletişim 
kuracağız…” 

(Bu ifadelerle, olası Y-CHP iktidarında garantörlükten doğan haklarımızdan vazgeçmeye 
hazır olduğumuz anlatılmak istenmektedir…) 

Sayfa:130 
“Yurt dışında verilen askerlik yapamaz raporunun Türkiye tarafından kabul 
edilmesini sağlayacağız…” 

(Bunun anlamı parası olanların Afrika’daki muz cumhuriyetlerinden “askerlik yapamaz 
raporu” alarak, askerlik hizmetinden yırtmalarının kabul edileceği, böylece kutsal vatan 
görevi kabul edilen askerliği gözden düşürecekleri açıktır…) 

Sayfa:137 
“Kamu yerel birimlerinin idari ve mali özerkliklerini sağlayacağız…” 

(Başkanları HDP’li olan ve görevden alınan belediye başkanlarının, PKK’ye nasıl yardım ve 
yataklık yaptıklarını “Hendek Savaşları” sırasında yaşayarak gördük. Y-CHP, 
belediyelerin yanında diğer kamu yerel birimlerine de idari ve mali özerklik vererek, terör 
örgütünün finansmanını da Türk halkına yaptırmak istemektedir…) 

Sayfa:138 
“Bazı bakanlıkların taşra kuruluşlarını görev alanlarına göre belediyelere veya il özel 
idarelerine devredeceğiz…” 

Merkezi yönetimin yerel meclislerin kararlarına müdahalesini önleyecek yasal 
düzenlemeler yapacağız…” 

(İdari ve mali özerklik verilmesi yeterli görülmeyen Doğu ve Güneydoğu’daki bazı 
kuruluşlar, doğrudan belediyelere devredilerek; dolaylı yoldan PKK’nın hizmetine 



verilmek, yerel meclislerin PKK gibi terör örgütlerine yardım yapması yasa çıkartılmak 
suretiyle denetim dışında tutulmak istenmektedir…) 

Sayfa:142 
“Türkiye’nin idari yapısını yerel yönetimleri daha güçlü ve özerk hale getirecek 
şekilde yeniden yapılandıracağız… 

Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’ndaki çekinceleri kaldıracağız…” 

(Toprak bütünlüğümüzü doğrudan tehdit eden bu çekinceleri kaldırıldığında; BOP’un 
rahat uygulanması sağlanmak ve “federasyon” kurulmasının hukuki yapısı oluşturulmak 
istenmektedir…) 

Bu bildirge ile Y-CHP’nin ne yapmak istediğini ben anladım: 

7 Haziran Seçimlerinden önce AKP’nin yapmak istediği “Kürt Açılımı” utanmazca 
sahipleniliyor. 

“Açılım” politikaları yüzünden iktidarı kaybeden AKP, terörle mücadeleyi esas alarak 1 
Kasım seçimlerinde yeniden tek başına iktidar olabildiği göz önünde tutulursa; iktidara 
gelmenin birinci koşulunun, ulus devleti ve toprak bütünlüğünü savunmak olduğu, 
terörle müzakere değil, mücadele etmek gerektiği bu seçimlerde kanıtlanmıştır. 

AKP’nin terk ettiği politikaları aynen sürdüreceğini taahhüt eden Y-CHP’nin iktidara 
talip olmadığını bu tutumu göstermektedir. 
Bildirge, aynı zamanda Muharrem İnce’nin Cumhurbaşkanlığını kazanmasının önüne en 
büyük engeli teşkil etmektedir. 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, FOX TV’de katıldığı bir 
programda; çatı adayının Abdullah Gül olduğunu, bu konuda CHP 
ile mutabakata vardıklarını, fakat Meral Akşener’in ısrarı üzerine Gül’den vazgeçmek 
zorunda kaldıklarını açıklamıştı… 

Anlaşılan Kılıçdaroğlu, rakibi olan İnce’yi Batı adına kolaylıkla 
kontrol edemeyeceğini düşündüğünden, onun yerine zaten Batı yanlısı olduğunu ilan 
eden Akşener’in Cumhurbaşkanı seçilmesini tercih etmektedir. 

Batının isteği de bu yönde olsa gerekir. 

Şunun şurasında ne kaldı; yaşayarak göreceğiz…



 

KAZANAN PKK OLACAKSA… 

Durduk yerde “Başkanlık sistemi”ni gündeme getiren Bahçeli, hiç beklenmedik bir 
anda erken seçim de isteyerek, ülkeyi sandığa mecbur etti. 

Bahçeli, PKK ve FETÖ dışındaki “kader kurbanları” için af1 istedi. 
Gerekçesi akla yatkın değildir: 

Neymiş efendim; mahkûmlar üç vardiya halinde yatıyorlarmış da isyan olabilirmiş de vs 
vs… 

Hükümetin “af gündemimizde yok” açıklamalarına karşı Bay Devlet ısrar etti: 

“Sözümüzün arkasındayız” dedi.2 

*** 
Bahçeli, kader kurbanları olarak tarif edilen mahkûmların, suç sayılan eylemlerinin suç 
olmaktan çıkartılmasını istemiyor elbette. 

Cezalarının infazını durdurarak cezaevlerinin boşaltılmasını öneriyor. 

Aftan yararlanacak olanların aileleri ile birlikte sayıları azımsanacak gibi değildir… 

Af şeklindeki bir yasal düzenlemede; PKK ile FETÖ üyeleri kapsam dışında tutulabilir 
mi? 

                                                           
1 http://www.anayasa.gen.tr/af.htm 

2 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201805131033422748-devlet-bahceli-af-talebi/ 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/05/22/kazanan-pkk-olacaksa/
http://www.anayasa.gen.tr/af.htm
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201805131033422748-devlet-bahceli-af-talebi/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/05/i%C3%A7-sava%C5%9F-%C3%A7%C4%B1karmad%C4%B1%C4%9F%C4%B1m%C4%B1za-dua-edin.jpg


Böyle bir yasa, anayasal eşitlik ilkesine aykırı olur ve kesinlikle Anayasa Mahkemesince 
yargısal yorum yolu ile kapsamı genişletilir. 

Geçmişte örnekleri var! 

Sonuçta PKK ve FETÖ için de af gelir… 

O bakımdan sadece “af” sözcüğünü gündeme getirmek PKK ve FETÖ’nün işine gelir! 

Bahçeli böyle bir sonucu istemediğini, daha baştan söyleyerek ön almak istiyor aslında. 

O nedenle PKK ve FETÖ dışındakiler için vurgusunu özellikle yapıyor… 

Yani: 

Başbuğ, olmayacak bir şeyi gündeme getirerek, AKP’ye oy devşirmeye çalışıyor. 

Neden acaba? 

*** 
Biraz daha devam edelim: 

Sorunun cevap kendiliğinden önümüze düşecek. 

“Cumhurbaşkanı seçilmeniz durumunda yönümüz Rusya ve Avrasya mı olacak yoksa 

NATO ve Batı mı?” sorusuna; “Kesinlikle Batı olacak”3 şeklinde yanıt veren CHP’nin 
Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin 

Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istedikten4 sonra; seçilmesi halinde “Kürt 

Açılımını” milletin gözü önünde yapma sözünü verdi.5  
Tıpkı birinci Kürt açılımına açık çek veren Kılıçdaroğlu gibi… 

*** 
Bütün adayları Selahattin sevici haline getiren olgu nedir acaba? 

Bu sorunun yanıtını, bugüne kadar yaptığı anketlerde seçim sonuçları ile ilgili en yakın 

tahminleri yapan araştırma şirketi SONAR’ın son raporundan6 alacağız: 
CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce’nin halk desteği yüzde 21,91 civarında. 

CHP, neredeyse tescilli oyu kabul edilen yüzde 25’in 3 puan altına düşmüş! 

                                                           
3 https://www.ulusal.com.tr/muharrem-ince-nato-ya-baglilik-mesaji-verdi-video,9702.html 

4 https://www.takvim.com.tr/webtv/video-haber/video/muharrem-inceden-skandal-selahattin-demirtas 

5 http://www.haberturk.com/sinop-haberleri/60975877-muharrem-ince-sinopa-geldi 

6 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201805191033510660-sonar-anket-ilk-tur-ince-aksener-toplam-erdogan- 

https://www.ulusal.com.tr/muharrem-ince-nato-ya-baglilik-mesaji-verdi-video,9702.html
https://www.takvim.com.tr/webtv/video-haber/video/muharrem-inceden-skandal-selahattin-demirtas-cagrisi
http://www.haberturk.com/sinop-haberleri/60975877-muharrem-ince-sinopa-geldi
https://tr.sputniknews.com/turkiye/201805191033510660-sonar-anket-ilk-tur-ince-aksener-toplam-erdogan-geciyor/


Belli ki, CHP’nin bir kısım seçmeni umudunu İyi Parti’ye bağlamışlar. 

HDP’nin oyları eskiden olduğu gibi yüzde 11’lerde seyrettiğinden CHP’nin oylarının 
nereye yönlendiği bellidir… 

*** 
Anket sonuçlarına göre, Erdoğan’ın oyu yüzde 42’lerde. 

Muharrem İnce ile Meral Akşener’in oylarının toplamı Erdoğan’dan bir puan kadar fazla 
gibidir. 

(21.91+21=42.91) 

Karamollaoğlu ile Perinçek’in oy yüzdesi toplamı ise 4,08 civarında. 

İkinci tura hangi aday kalırsa kalsın, birinci olması için HDP’nin oylarına muhtaçtır. 

Formül bu kadar basittir! 

*** 
Bütün adayların Demirtaş’ın tahliyesinden yana olduğunu açıklamaları da bu yüzden 
olsa gerekir… 

Fiilen iki partili sisteme geçmiş olduğumuzdan; “Millet İttifakı”nın bir tek oya bile 
ihtiyacı var. 

Bu durum karşısında her iki ittifakın da, Atatürkçü çizgiyi tavizsiz savunan; Vatan 
Partisi ile Bağımsız Türkiye Partisi’ni görmezden gelmesini anlamak mümkün değil. 

İttifak teklifi bile yapılmamış olması üst aklın işi olabilir mi? 

Denebilir ki, parlamentoya tam bağımsızlıktan yana, Atatürkçü düşüncesi temsil eden 
siyasetçiler girmesin isteniyor! 

Her iki ittifakın ortak paydası Atatürk ilkeleri ve Cumhuriyet karşıtlığı olabilir mi!?.. 

*** 
Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik’in, “Seçimlerden sonra yeni bir çözüm 
süreci olabilir” şeklindeki sözleri, yarışın baş başa gittiğinin açık bir kanıtıdır. 

“Demirtaş cezaevinden çıksın eşit yarışalım” korosuna AKP’den Aziz Babuşcu’nun da 
katılması ise oldukça anlamlıdır. 

AKP’nin PKK ile mücadeleyi seçtikten sonra, Kürt oylarına muhtaç hale gelmesi ve 
PKK’ya göz kırmak zorunda kalması, seçimin bıçak sırtında gittiğini gösteriyor… 



ABD’nin eli yine sandığın içindedir!.. 

Gerek Bahçeli’nin af talebi gerekse Çevik’in yeni “çözüm süreci” önerisi, Erdoğan’ın 
bilgisi dışında yapılmış olamaz! 

7 Haziran Seçimlerinde AKP’ye iktidarı kaybettiren “Kürt Açılımı” yeniden gündeme 
giriyor gibi… 

HDP seçimlerin anahtar partisidir… 

Dolayısıyla seçimin sonunda asıl kazanan da PKK olacaktır! 

Bahçeli’nin hiç istemediği bu sonucu kendi elleriyle hazırlamış olması, MHP’nin değilse 
de kendisinin siyaset sahnesinden çekilmesi sonucunu da doğuracak. 

Hiç değilse iyi bir şey de olacaktır… 

*** 
Kulağı Batı’ya dönük uyuyanlar için mesaj geldi: 

Batı, her zamanki gibi Selahattin Demirtaş’ı destekliyor. 

CIA Şefi Henry Barkey’in, Demirtaş’ı Mandela’ya benzetmesi7 boşuna değildir. 
Muhalefette iken eriyen tek parti olma unvanını elinde tutan Y-CHP’nin kurmay 

kadrosu8 gelen mesaj üzerine harıl harıl çalışıyor. 

Gerçek CHP’lileri, seçim masraflarını karşılasınlar diye kritik sıralara yerleştirecekler. 

Çalışsın keratalar diye elbette! 

Batı’nın onay vereceği Y-CHP’lileri ise seçilecek sıralara konulacak… 

Nasılsa ön seçim derdi ve parti içi demokrasi endişesi kalmadı. 

İki tarafı keskin kılıç, Kılıçdaroğlu’nun elindedir… 

Bahçeli’nin acelesi de asıl Y-CHP yönetimine yaradı… 

*** 
Bütün bunlara rağmen, seçimlerde sürpriz her zaman beklenmelidir: 

                                                           
7 https://www.aydinlik.com.tr/cia-sefi-barkey-den-demirtas-guzellemesi-politika-mayis-2018 

8 Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Bülent Tezcan, Erdoğan Toprak ve Mehmet Bekaroğlu 

https://www.aydinlik.com.tr/cia-sefi-barkey-den-demirtas-guzellemesi-politika-mayis-2018


Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığını kaybedip, AKP’nin Meclis’te 
çoğunluğu kazanması olasılıklar dâhilindedir. 

Böyle bir sürprizin gerçekleşmesi halinde; gündeme bir kez daha erken 
seçiminin gireceği şüphesizdir. 

Tıpkı, 1 Kasım seçimlerinde olduğu gibi. 

O zaman PKK’nın Meclis’teki uzantısı ile hemhal olanlar, Türk halkından Osmanlı 
tokadını yemekten kurtarabilirler mi? 

Kazanan PKK olursa, kartlar karılıp yeniden dağıtılacak, çok kişi ile külahlar da 
değişecektir tabii ki.. 

Seçmenimiz sabırlıdır; hala “Du bakalı ne olacak”9 modunda beklemededir!..

                                                           
9 https://www.aymavisi.org/hikaye/DUR%20BAKALIM%20NE%20OLACAK%20Aziz%20Nesin.html 

https://www.aymavisi.org/hikaye/DUR%20BAKALIM%20NE%20OLACAK%20Aziz%20Nesin.html


 

Y-CHP’NİN GERÇEK ADAYI MERAL AKŞENER’DİR! 

Reis: 

“Daha çok özgürlük, daha çok demokrasi, daha adil yargı” dedi… 

Reis: 

“Ahtım olsun faizleri ve enflasyonu düşüreceğim, işsizliği azaltacağım” dedi… 

Reis: 

“Vergi yükünü daha adil hale getireceğiz” dedi… 

Daha ne deseydi? 

Oylarınızı bana vermeyin diyecek değildi herhalde! 

AKP’nin Türkiye’yi 16 yılda getirdiği uçurumu, bu durumun birinci sıradaki siyasi 
sorumlusu üç cümle ile özetlemiştir… 

*** 
İktidarın başının bu itirafı son derece önemlidir. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/05/14/y-chpnin-adayi-aksenerdir/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/05/muharrem_ince_hakkari.jpg


Zira seçmen muhalefetin sözlerine pek kulak asmıyor: 

İktidarın yanlışına karşı çıkılması görevdir kuşkusuz; doğru işlere de karşı çıkıldığı için 
önemli ölçüde inandırıcılık sorunu var. 

Bu durumun oluşmasında iktidarı elinde tutanların payı çok daha fazladır. 

Erdoğan, halkı kutuplaştırma siyasetinden yararlanmak için kendisine karşı olan bir 
kesim de oluşturdu ki, bu insanlar Tayyip gitsin de nasıl giderse gitsin, nereye mal olursa 
olsun noktasına geldiler… 

*** 
Cumhurbaşkanı diyor ki: 

Bu ülkede özgürlükler kısıtlıdır. 

Demokrasi topal. 

Yargı adaletli karar vermiyor… 

Faizler ve enflasyon yüksektir. 

İşsizlik her geçen gün artıyor. 

Vergi yükü adil değildir; az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınıyor… 

Ve bütün bunların sebebi olan iktidar düşürülemiyor!.. 

*** 
AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 129,6 milyar dolar olan borcumuz 2018 Mart sonu 
itibariyle 412,4 milyar dolara çıkmıştır. 

2018 yılı içerisinde 177,5 milyar dolar borç ödememiz gerekiyor. 

Bu yıl için tahmin edilen cari açık ise 40 milyar dolar civarındadır. 

24 Haziran’da iktidara gelecek olan hükümet, öncelikle bu paraları bulacak… 

Nereden sorusu kara kara düşündürüyor! 

*** 
Ülkede tarım ve hayvancılık bitmiş. 

Sanayi ise can çekişiyor. 



Reis’in çağrılarından zenginlerin paralarını yurt dışına kaçırdığı anlaşılıyor. 

Para bulmak için imar suçları bile af ediliyor. 

Halk zar zor geçiniyor. 

Vergi gelirleri bu çarkı çevirmeye yetmiyor. 

Satıp savacak bir şeyimiz de kalmadı. 

Bu kadar para nereden bulunacak?.. 

İktidar adeta ateşten gömlek gibi!.. 

*** 
Bu yüzden olsa gerekir, Y-CHP iktidara gelmekten korkuyor. 

Hükümeti düşürmemek için elinden geleni yapıyor: 

Kapasitesi bir il derneğinin başkanlığına yeten Kılıçdaroğlu’nun nihai hedefi, Y-CHP’nin 
genel başkanlığında kalmaktır. 

En ileri siyasi hedefi, mevcut belediye başkanlıklarını koruyabilmektir. 

Dersimli Kemal, iktidar olmak isteseydi ona göre davranır Cumhurbaşkanlığına 
adaylığını koyardı. 

Seçimi kaybedince milletvekilliği de gideceği için korkmazdı. 

“Tarafsızlık” masalına kimse inanmıyor! 

Parti rozet çıkarmakla tarafsız olunabiliyorsa, kendisi de rozetini çıkarıp tarafsız 
olabilirdi!.. 

CHP rozetini zaten hiç benimsemiş değildir… 

*** 
Y-CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının da iddiası yoktur. 

RTE ile laf yarıştırarak, sadece kendisini tatmin ediyor. 

Ana muhalefet partisinin Cumhurbaşkanı adayı, rakibine yardımcı olmaya hazır 
olduğunu söylerse seçmene güven veremez! 



İnce: 

“Beni yardımcısı yaparsa ikinci turda desteklerim. Akşener’in otobüsünün üstüne 
binerim, karış karış Türkiye’yi gezerim…” demiş. 
Peki, Akşener ikinci tura kalır da seni başkan yardımcısı yapmazsa ne yaparsın, onu da 
söylesene. 

O zaman Erdoğan’a mı oyunu vereceksin? 

Erdoğan’ın vereceği başkan yardımcılığını da içine sindirebilecek misin? … 

*** 
İnce: 

“Devr-i sabık yaratmayacağım”, “rövanş almayacağım” de demiş. 

Yani: 

Cumhurbaşkanı seçilince AKP’den hesap sormayacağım demek istiyor İnce. 

Tıpkı 7 Haziran 2017 Genel Seçimlerinden sonra, AKP ile yapılan istikşafı görüşmeler 
sırasında Kılıçdaroğlu’nun dediklerini tekrar ediyor. 

Yolsuzluk yapanları, suç işleyenleri af etme yetkisi bu beylerde olmadığına göre, bu 
sözleri ile aslında AKP iktidarlarını aklamış oluyorlar… 

*** 
PKK’nın Meclis’teki uzantısı olduğuna en ufak bir kuşku duyulmayan HDP’nin tutuklu 
Genel Başkanı Selahattin Demir’i, İnce’nin cezaevinde ziyareti de sorunludur; siyasi bir 
getirisi olabilir mi? 

Ayni şekilde, Hakkâri mitingini, yeni Cumhuriyet gazetesinin: ‘Millet’in Kürt açılımı1 
başlığı ile vermesi, seçmenin hoş karşılayacağı bir davranış olabilir mi? 

Her Allah’ın günü CHP’nin kurucu kadrolarına, eski liderlerine hakaretler yağdıran 
Erdoğan’ı makamında ziyaret edip, “dertleşmek” gerekli miydi? 

15 milletvekilinin İyi Parti’ye gönderilerek grup kurup Cumhurbaşkanı adayı göstermesi 
garanti altına alındıktan sonra, 100 bin imza toplama şeklindeki gövde gösterisine Y-
CHP’lilerin koşarak destek vermesi ne anlama geliyor? 

                                                           
1 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/972079/_Millet_in_Kurt_acilimi_Hakkri_de_izmir_Marsi.html 

 

http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/972079/_Millet_in_Kurt_acilimi__Hakk_ri_de_izmir_Marsi.html


Bu ilkesiz tutum, 7 Haziran Seçimlerinde HDP’ye baraj atlatmak için oy verme ile eş 
değerde bir aymazlıktır. 

Yeni Cumhuriyet gazetesinin, “Doğu Perinçek ikinci turda İnce’ye destek vermeyecek” 
şeklindeki yalanı2  da bu güven vermeyen davranışlara tuz biber ekti. 

Sol, birkaç gün içerisinde halka umut olma konumundan iyice çıkartılmıştır… 

*** 
Bütün bu olup bitenler, Y-CHP’nin gerçekte iktidara talip olmadığını, Kılıçdaroğlu ile 
ekibinin Akşener’i Cumhurbaşkanı yapmak istediklerini, bu sonucu elde edebilmek için 
de yetersizliği her geçen gün yeniden kanıtlanan Muharrem İnce’yi aday gösterdiklerini 
ortaya koymaktadır. 

Hal böyle olunca Muharrem İnce’nin ikinci tura kalma ihtimali sıfıra düşmüştür. 

Akşener’e başkan yardımcısı olması da yakışır…

                                                           
2 https://www.aydinlik.com.tr/vatan-partisi-nden-cumhuriyet-e-tekzip-perincek-2-turda-ince-yi-desteklemeyiz-

dedi-mi-politika-mayis-2018-2 

https://www.aydinlik.com.tr/vatan-partisi-nden-cumhuriyet-e-tekzip-perincek-2-turda-ince-yi-desteklemeyiz-dedi-mi-politika-mayis-2018-2
https://www.aydinlik.com.tr/vatan-partisi-nden-cumhuriyet-e-tekzip-perincek-2-turda-ince-yi-desteklemeyiz-dedi-mi-politika-mayis-2018-2


 

MİLLET MUHARREM HAMLESİNİ YER Mİ!.. 

Kılıçdaroğlu neden adayı olmadığını; “Cumhurbaşkanı tarafsız olmalı” tezine 
dayandırıyordu. 
Buna “tez” denirse tabii. 
Ekenden öten horozun başını keserler bizim memlekette! 
Ana muhalefetin genel başkanı, sonunda partili Yalova Milletvekili Muharrem İnce’yi 
aday gösterdi. 
İnce, CHP rozetini çıkartarak “tarafsız” olabildiyse, Kemal Kılıçdaroğlu neden olamıyor 
acaba? 
Sormayalım mı? 
Bu soruya biri cevap vermeli!.. 
Uzun süredir duygularının tatmin etmekten başka beklentisi kalmayan CHP seçmeni, 
bu soruyu hiç ama hiç sevmiyor. 
CHP’ye kurulan tuzağı göremeyişleri de bundandır… 
*** 
Atatürk’ün partisi CHP’nin kurultay delegeleri, iki kez genel başkanlığa aday olan 
İnce’yi, CHP’yi yönetecek kapasitede bulmayıp, inadına Kılıçdaroğlu’nu seçtiler. 
İnadına, terslik olsun diye yapılan en basit duygusal eylemdir; istenilenin tersine olan 
bir duruştur. 
Sonuçta; duyguların bu şekilde dışa vurumudur, bir tepki gösterme şeklidir aslında… 
Bilimsel temeller üzerinde yürümesi gereken siyasetin içinde, asla yeri olamaz! 
Asla… 
*** 
Bir görev adamı olduğu kanıtlanan Kılıçdaroğlu’nun, kendisini seçen delege ile aynı 
görüşte olmadığı anlaşıldı sonunda: 
CHP’yi yönetmek için yetersiz bulunan İnce’nin, Türkiye’yi yönetmek 
için yeterli olduğuna karar verildi… 
Demek ki, Türkiye’yi yönetmek, CHP’yi yönetmekten çok daha zordur! 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/05/08/millet-muharrem-hamlesini-yer-mi/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/05/kemal_muharrem.jpg


*** 
Son Anayasa değişikliklerinden sonra, Cumhurbaşkanlığı icra organı haline getirildi. 
TBMM’den geçen yasaları imzalayarak yürürlüğe sokma yetkisine sahip olan 
Cumhurbaşkanı, beğenmediği yasaları geri çevirebilmekten başka, kendisi de yasa 
teklifleri verebilir konumdadır. 
Anayasa ile belirlenen yetkileri neredeyse padişahlarınkine denktir. 
Bu nedenledir ki, yeni rejime “tek adam rejimi” denmektedir… 
*** 
Yasama-Yürütme ve Yargının yetkileri, tek elde birleşti gibi… 
Kılıçdaroğlu bu yetkilerle donanarak ülkeyi yönetecek Cumhurbaşkanı adayını: 
“Sayın Muharrem İnce gel bakalım buraya” diyerek önce aşağıladı, sonra da 80 
milyona takdim etti!.. 
Ve yüzü hiç kızarmadı; manda derisindendir… 
Dersimli, bu arada kendini de da ifşa etti. 
Anlayana tabii: 
Benim gibi birinden; Cumhurbaşkanı, genel başkan, siyaset adamı ve yönetici sıradan bir 
bürokrat bile olmaz demek istedi… 
Anlamak istemeyen anlamasın neyi değiştirebilir ki… 
*** 
Şimdi; 
Olayı bir de şu açıdan irdeleyelim: 
CHP Parti Meclisi, Erdoğan’ın karşısında başarı şansı yakalayacak bir aday bulamadı. 
Bu kesin… 
Merkez Yürütme Kurulu, bu fırsattan yararlanarak kendi geleceğini garanti altına 
almak istedi. 
Potansiyel genel başkan adayı Muharrem İnce’den; onu, Cumhurbaşkanı adayı 
göstererek kurtulmanın mümkün olduğu sonucuna varıldı. 
Seçilemezse milletvekilliğini de kaybedeceği yasa gereği. 
Y-CHP’de milletvekili olmayan siyasetçiler etkisiz eleman gibidir; onları kimse dinlemez. 
Dış politika uzmanı Onur Öymen örneğinde olduğu gibi… 
*** 
Esasen Kılıçdaroğlu’nun ekibinden olan ve iki kez ona genel başkanlığı hediye 
eden Muharrem İnce, Cumhurbaşkanlığı adaylığına talip olmakla, Kılıçdaroğlu’nun genel 
başkanlık süresini uzatıyor! 
Ona, üçüncü kez CHP Genel Başkanlığını sunuyor aslında. 
Kamuoyu baskısı sonucu, Kılıçdaroğlu adaylığını koyup da seçimi kaybetseydi hem 
milletvekilliği hem de genel başkanlık koltuğunu kaybedecekti! 
Bu bağlamda, İnce’nin onun fedaisi olduğunu kabul etmek gerekir. 
Hakkını teslim ediyorum ve etmeliyiz!… 
*** 
İnce’nin siyasette bulunduğu dönem içerisinde; ince bir analizine rastlamadım; sıradan 
bir kasaba politikacısından farksız olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. 
Ağzı iyi laf yapıyor doğru, ona bir şey diyemem; ama olmuyor işte… 
Gırtlağını yırtarcasına bağırması; Nazım’dan, Ahmet Arif’ten şiirler okuması, sosyal 
demokrat olduğunu haykırması, Türk halkına doğru mesajlar taşıyor mu pek yakında 
göreceğiz. 
İnce’nin kürsüyü iyi kullandığını kabul ediyorum. 
Kışkırtıcı şovları, Erdoğan karşıtlarının duygularını okşayabiliyor. 
Ama duyguların tatmini, iktidar olmaya yetmiyor… 



*** 
CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı arayışı, bir operasyon halini aldı. 
Öncelikle, SOROSÇU ekibin, CHP’deki işgalini iyice pekiştirdi. 
Bu süreç; Y-CHP’nin iktidara talip olmadığını bir kez daha ortaya çıkarttı. 
Buna karşılık, Dersimli Kemal’in bir “dava adamı” olduğunu anlamamızı da kolaylaştırdı. 
Dersimli Kemal’in, CHP’deki asıl görevinin; AKP iktidarının devamını sağlamak ve 
“karşı devrimin” tamamlanması için, engellerin ortadan kaldırılmasını sağlamak 
olduğu bir kez daha kanıtlandı… 
*** 
Dersim’in mağduru olduğunu açıklayan bu adamın, kendini mağdur edenlerden, ilk 
fırsatı bulunduğunda intikam alınmasını beklemek şüphecilik değildir. 
Peki, o kişiler kimlerdir? 
Atatürk ve İsmet Paşa… 
Bu bağlamda; Kemalizm’i yenerek tatmin olacak olan “Öteki Kemal”in, birinci sınıf 
hain Seyit Rıza’yı önder kabul ettiğinin açıklanması, bir sırın ifşası değildir!.. 
*** 
Sözün özüne gelelim. 
CHP’nin Türkiye’de iktidar olma formülü bellidir: 
Son seçimleri göz önünde bulundurarak özetleyelim. 
Halkın Erdoğan’a desteği yüzde 50 civarındaydı. 
CHP‘nin oy oranı da yüzde 25 gibiydi. 
Şu an itibariyle durumun aynı olduğunu kabul ederek açıklayalım. 
Bu paylaşımdan geriye kalan oyların tamamını CHP adayı toplasa -ki bu olanaksız bir 
şeydir- en fazla alabileceği oy yüzdesi 50 olur ki, bu oran iktidarın değişmesine 
yetmiyor. 
Sonuç, patta olur diyebiliriz… 
*** 
O halde, AKP’ye oy veren seçmenlerin bir kısmını CHP’ye kazandırmak gerekir. 
Onları kazandıracak söz ve vaatler, bugünün söylemi olmak zorundadır! 
Öyle bir çalışma yapılmadığı gibi, yapmaya niyetli olan da yoktur! 
Siyaset aritmetiğine göre; AKP’den kopartılması gereken oy oranı, en az yüzde 13 olmak 
zorundadır. 
Bir tek bu durumda AKP’nin oyu oranı 37’e inerken, CHP’ninki 38’e çıkabilir ve CHP 
birinci parti olabilir!.. 
Bu basit aritmetik işlemi, siyaset sahnesine süremeyen ana muhalefet partisinin, iktidara 
gelmek gibi bir derdi olmadığı son derece açıktır… 
*** 
Kamuoyu araştırmacılarının tahminlerine göre, seçmenlerin kararsız olanlarının yüzdesi 
20 ile 25 arasındadır. 
Bu kesim, genellikle güçlü görünenin ya da iktidarda olan partinin yanındadır. 
AKP’den en kolay ayrılacak kesim kararsızlardır!.. 
Bunlara dönük söylemi bugüne kadar duyan var mıdır? 
*** 
AKP’den yüzde 13’lük kararsızları kopartmak için dimdik durmak gerekir. 
Güven vermek, varlık sebebi olan ideolojiyi her koşulda savunmak şarttır. 
Yalpalayan, omurgasız, ideolojisini savunamayan, milli ordusuna karşı şüpheli, Atlantik’e 
umut bağlayan, FETÖ ve PKK üzerinden elini çekemeyen, kurucu kadrolarını 
küçümseyip, geçmişini inkâr edenler bu güveni hiçbir şekilde veremezler… 
*** 



Çok uzadı, bitirelim: 
Seninki Abdullah Gül için “tarafsız Cumhurbaşkanı diyebilirim” dedi. 
AKP’nin üç kurucusundan birine; 15 yıllık AKP iktidarında çıkartılan bütün yasaları 
onaylayan; “Kürt açılımı”na destek veren, Ergenekon ve Balyoz kumpasları için “Savcı 
bulun delillendirin” diyen ve bu tutumu nedeniyle “Çankaya’nın 11. Noteri” 
yakıştırmasını hak eden biri için; “tarafsız” diyebilen Dersimli, hala bize nasıl siyasi 
emirler verebiliyor?.. 
KK’ya göre; “tıpış tıpış” oy verdiğimiz “ekmek için Ekmeleddin” de tarafsızdı. 
Oysa o şimdi rütbesiz bir askerdir ve Erdoğan’ı destekliyor! 
Bunları unutmuş olamayız… 
Siyasette başarılı olamayanlar gider, herkes yaptığı hatanın bedelini öder. 
Bizde ise faturaları ödemeyi her zaman seçmen yapıyor!.. 
*** 
Demek ki, Y-CHP Cumhurbaşkanı adayını Recep Tayyip Erdoğan olarak ilan etmiştir! 
Türk Ordusu’na kumpas kurulurken ellerini ovuşturup; “güzel şeyler olacak” diyen ve 
Türk subaylarının tasfiyesi için elinden geleni ardına koymayan biri ile aynı şeyleri 
düşünen o adam, hala Atatürk’ün partisinin başındadır!.. 
Farkında mısınız? 
Ve o adam, AKP’nin üç kurucusundan birine oy vermemizi istemiştir; Abdullah Gül’ü 
yeniden Cumhurbaşkanı yapmak için çırpındı durdu! 
Yemedi, o başka bir iştir… 
*** 
Yalan mı? 
Yanlış bir şey mi söyledim? 
Getirin yanlışımı önüme, serçe parmağımı kesip dolma yapayım size… 
Yapmazsam şerefsizim… 
Kanıt mı istiyorsunuz? 

Muharrem’i dinleyin…1 

                                                           
1 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/05/ince-ince.mp4 
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“BEKA” SORUNU!.. 

Yıllarca birbirlerine ağza alınmayacak sözler söyleyen Erdoğan ile Bahçeli; geçmişe 
sünger çekip yeni bir sayfa açtılar. 
Bahçeli, Reis her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan Erdoğan’ın ayakları altına neden 
girdin sorusuna, Türkiye’nin “beka sorunu” diyerek cevap verdi. 
Mevzubahis vatansa gerisi teferruattır! 
Bahçeli’nin muhalifleri, beka sorunu vardır ama Bahçeli için dediler… 
*** 
Küresel güçler, Erdoğan’ın karşısına Cumhurbaşkanı adayı olarak kardeşi ilan ettiği 11. 
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü çıkartmak istediler. 
Bu iş için görevlendirdikleri adamları: Saadet Partisi’nin Genel Başkanı ile Y-CHP Genel 
Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu idi. 
Batı yanlısı olduğunu parti programına yazan Meral Akşener’in de bu ittifak içerisinde 
yer alacağını düşündüler… 
İyi Parti’nin iç dengeleri böyle bir ittifakın hayata geçmesine izin vermedi. 
Kemal Kılıçdaroğlu’nun “demokrasi adına” gönderdiği 15 milletvekili de İyi 
Parti’yi tuzağa düşürmeye yetmedi. 
100 bin imzayı toplayarak Cumhurbaşkanlığına adaylığını koymak üzere Akşener’e 
çizmelerini giydirdiler… 
“Abiler” dediği siyasi rakipleri, hop oturdu hop kalkıyor şimdi!.. 
*** 
Abdullah Gül için yoğun çaba harcayan Karamollaoğlu, bir anda gündemi belirleyen kişi 
oldu. 
Fetullah Gülen Hoca Efendi, gözleri Pensilvanya’dan “gül” şiiri ile kampanyasını 
destekledi!1  

                                                           
1 https://odatv.com/bir-olsunlar-birlikte-gul-olsunlar-26041819.html 
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Her zamanki gibi iki gözü iki çeşme tabii ki… 
Sahnede en az hata yapan Y-CHP’nin Genel Başkanı, Gül’ün çatı 
adaylığına olumlu yaklaştı. 
Akşener, Gül’ün aday olmasından “memnuniyet duyacağını” ifade etti ama adaylığını 
da geri çekmedi. 
Doğal olarak çatı adaylığı formülü yattı… 
*** 
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gül’ü 
basına yapacağını duyurduğu açıklamadan önce, helikopterle konutuna kadar giderek, 
çat kapı kendisini ziyaret ettiler. 
Davetsiz olarak elbette! 
Akar ile Gül’ün öğrencilik yıllarından arkadaş olduklarını sosyal medyada yayınlanan 
fotoğraflarından biliyoruz. 
Helikopter askeri miydi, Akar’ın üzerinde üniforması var mıydı, bu soruların cevabını 
şimdilik bilmiyoruz. 
Y-CHP, bu olayı 28 Şubat’a benzeterek, 28 Şubat Davası’nda mahkûm edilen 
komutanları bir kez daha mahkum etti!.. 
Kılıçdaroğlu’nun asker düşmanlığı Dersim İsyanı’nın bastırılmasından gelir! 
Gül, bu ziyaretle ilgili henüz bir açıklama yapmadı ama Dersimli, fırsat bu fırsattır 
diyerek ziyareti, 1961 yılında yaşanan Ali Fuat Başgil olayına2 benzetmeyi de ihmal 
etmedi… 
*** 
Nihayet Abdullah Gül beklenen açıklamasını yaptı: 
“Çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız” dedi. 
Hiç şüphesiz kendisi için öyledir. 
Sözlükler karıştırıldı, ansiklopedilere bakıldı, “Google” babaya müracaat edildi; beka ne 
demektir diye soruldu. 
Yanıt her taraftan aynı şekilde geldi; tıpkı aylar önce Bahçeli’nin vurguladığı gibi: 
Kalıcılık, ölmezlik demekti… 
Demek ki, Türkiye “ölmek üzere” olduğu için 11. Cumhurbaşkanımız yeniden 
Cumhurbaşkanı olmak istiyordu!.. 
Ben kendisini inandırıcı buldum! 
*** 
Toprak bütünlüğümüzün tehlikede olduğunu biliyoruz. 
ABD ve müttefiklerinin hazırladığı Büyük Ortadoğu Projesi ile Doğu ve Güneydoğu 
Anadolu bölgelerimizden bir miktar toprağın, İran’dan kopartılacak parça ile 
birleştirilerek; Suriye ve İrak’ın kuzeyinde Kürdistan adıyla yeni bir devlet; başka bir 
ifade ile “İkinci İsrail”i kurmak istedikleri sır değil. 
Bu ihanet planı bizim gibi saflara “küçülerek büyümek” şeklinde yutturulmak istendi. 
15 Temmuz Darbe Girişimi bu yöndeki etkili eylemlerin sonuncusuydu. 
Peki, erken seçim bu tehlikeyi bertaraf edebilecek mi? 
Bu nasıl bir tehlikedir ki, seçimle var oluyor ve yine seçimle yok edilebiliyor! 
Anlamak mümkün değil!.. 
*** 
Abdullah Gül konuşmasında; “sosyal demokrasi”, “özgürlükler” ve “kuvvetler 
ayrılığı” sözcükleri telaffuz etti ya, bizim sahte solcuların ağzının suyu aktı. 

                                                           
2 http://www.turkiyehukuk.org/ord-prof-dr-ali-fuat-basgil/ 

http://www.turkiyehukuk.org/ord-prof-dr-ali-fuat-basgil/


Kılıçdaroğlu, derhal CHP milletvekillerine “Gül ile ilgili yorum yapmayın” talimatı 
verdi. 
Gül’ün isminin gündemde tutulmamasını da özellikle tembih etti. 
Eski CHP Parti Sözcüsü Birgül Ayman Güler, Meral Akşener’e kurulan tuzağı: 
“Gül ittifakının anlamı, ilk turda Gül’ün de bulunduğu bir yarış değil, kendisinin Gül için 
adaylıktan vazgeçmesi anlamına geliyormuş” diyerek tarif etti… 
Kesinlikle haklıdır… 
*** 
Abdullah Gül: 
“Geniş bir mutabakat olursa üstüme düşeni yapmaktan kaçmayacağımı söylemişimdir. 
Böyle geniş bir arzunun olmadığı gözükmüştür. Adaylığımla ilgili bir süreç artık söz 
konusu değildir” diyerek; aday olamayacağını, Erdoğan’ın karşısına çıkamayacağını 
söyleyenleri şapa oturttu… 
Bal gibi de adaymış meğer, hem de çatı adayı. 
Dersimli Kemal onu: “Abdullah Bey esas olarak tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptı. 
Cumhurbaşkanlığı dönemine saygı duyuyorum” sözleri ile parlatmıştı…3 
15 milletvekili gönderilerek tuzağa düşürülmek istenilen Meral Akşener’in kurmayları, 
Atlantik ötesinden kurgulanan bu sinsi oyunu fark ettiler… 
Zekice analiz yapmaları ve ilkeli duruşlarından ötürü kendilerini kutluyorum… 
*** 
Gelişmeler böyle olunca, Y-CHP’nin İyi Parti’ye gönderdiği 15 milletvekili 
de dönüş hazırlıklarına başladı. 
Bu hamlenin “demokrasiye katkı” için yapılmadığı da ortaya çıktı. 
Zira demokrasiye katkı için yapılmış olsaydı; Saadet Partisi ile Vatan Partisi’ne de 20’şer 
milletvekili gönderilir, onların Cumhurbaşkanı adaylarının da seçime katılması 
sağlanırdı. 
Bu şekilde, CHP adayının ikinci tura kalması halinde, bu iki partinin desteği kazanılırdı. 
Y-CHP’nin iktidara gelme gibi bir derdi olmadığı, buradan da bellidir. 
Onların tek derdi var: CHP’deki işgal birliğini yeniden seçtirebilmek. 
Çünkü verilen görev henüz tamamlanmadı… 
*** 
Hakkını teslim edelim: Çatı adayı formülünün kahramanlarından Başbuğ Bahçeli, 
yıllardır iktidardan düşürmeye çalıştığı Erdoğan’ın yanında koşulsuz yer 
alarak, iktidardan düşmemesi için elinden geleni ardına koymadı. 
Ekmeleddin İhsanoğlu da öyledir; o da Cumhurbaşkanı adayının Erdoğan olduğunu 
açıkladı. 
Kala kala geri kaldı Dersimli Kemal! 
Allah var, çatı adaylığı formülünün hayata geçmesi için, eski iş ortağı Bahçeli’nin yerine 
gelen Temel Karamollaoğlu ile uyumlu çalıştı, bütün şartları zorladılar. 
Karamollaoğlu’nun kim olduğunu4 hatırlatmaya gerek var mı? 
                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=-XQJTTOQUM0 

4 1993 Sivas Katliamında saldırgan kitle Madımak Oteli’nin önündeyken yanlarına gittiğinde, 
‘Mücahit Temel’ sloganlarıyla karşılandığı, kalabalığa hitaben “Bir defa şöyle bir Fatiha okuyalım. 
Şunların ruhuna el Fatiha diyelim” diye konuştuğu ve “Gazanız mübarek olsun” dediği basında 
çıkan haberlerde yer aldı. Karamollaoğlu, bu sözlerle ilgili yıllar sonra verdiği bir röportajda “Hiç 
hatırlamıyorum. Bir kalabalığı nasıl teskin edersiniz? Onların gönlünü alarak… Orada, ‘Oturun 
sakinleşin, bir Fatiha okuyun’ dememin, demememin bir önemi yok ki” dedi. Katliamın bir 
numaralı sanığı olan ve 17 yıldır firarda olan dönemin belediye meclis üyesi Cafer Erçakmak’ın 
hiçbir suçu olmadığını savunan Karamollaoğlu, katliamda yaşamını yitirenlerin yanarak değil, 

https://www.youtube.com/watch?v=-XQJTTOQUM0


İşte 4 nolu dipnotta kim olduğunu okuduğunuz bu Karamollaoğlu’nun çatı adayı 
Abdullah Gül’dür. 
Gül’ü d çok iyi tanıdığınızdan eminim: 
Hani onun “Bir savcı bulun delillendirin” buyruğu üzerine Özel Yetkili Savcı Zekeriya Öz 
bulunarak TSK’ya kumpas davaları açılmıştı; döneminde AKP hükümetlerinin çıkarttığı 
bir tek yasa bile Meclis’e geri gönderilmedi, bu yüzden ona “Çankaya’nın Noteri” dendi… 
Dışişleri Bakanlığı döneminde, ABD ile 2 Sayfa 9 maddelik anlaşmayı5 da o 
imzalamıştı… 
Kısaca; KK olarak anılan ana muhalefetin lideri, bu Abdullah Gül ve Temel Karamollaoğlu 
ile iş birliği yaparak AKP’yi iktidardan düşürebileceğine bizi ikna etmeye çalıştı! 
Bir an için bu planın başarılı olabileceğini ve Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı seçimini 
kaybedeceğini düşünelim; Cumhurbaşkanlığına CHP’li biri mi gelmiş olacaktı? 
AKP iktidardan gitmiş mi olacaktı? 
Bu sorulara bizim Y-CHP’liler çok kızıyor biliyorum. 
CHP seçmenin aklıyla, zekasıyla böylesine alay eden KK ve ekibinin tek görevinin, AKP 
iktidarını sürekli hale getirmek olduğu buradan da belli değil mi?.. 
Bu soruyu gördükleri rüyadan uyanmak istemeyenlere artık sormuyorum!.. 
Onlara tatlı rüyalar diliyorum… 
*** 
Türk halkına Ekmeleddin Vak’asını yaşatan Dersimli Kemal’e, CHP Parti Meclisi’nin 
Cumhurbaşkanlığı seçimi ile görüşmeleri yürütmek üzere tam yetki vermesini de 
anlayamıyorum. 
Orhan Pamuk’u bile Cumhurbaşkanı adayı gösterebileceğini söyleyen, Ekmeleddin 
İhsanoğlu’nu aday göstermekle doğru yaptığını savunan, bir daha olsa yine onu aday 
göstereceğini söyleyecek kadar kendini kaybetmiş ve hatasını asla kabul etmeyen KK’nın 
kılavuzluğu ile siyasette başarı kazanılabilir mi? 
Aynı suda iki defa yıkanılmaz atasözünü hiç duymadınız mı? 
“Delilik, aynı şeyi tekrar tekrar yapıp farklı sonuçlar beklemektir” demedi Albert 
Einstein? 
Ekmek için Ekmeleddin’e “tıpış tıpış” oy veren biri olarak, kendimi bu 
kadar aldatılmış ve ihanete uğramış hissetmemiştim! 
Bu yüzden ikiye böldüğüm oyumun rengi: Gri olacaktır… 
*** 
Aydınlık Gazetesi’nden İsmet Özçelik’in pazar günü okuduğum yorumu yüreğime biraz 
su serpti: 

                                                                                                                                                                                     
dumandan boğularak öldüğünü iddia etti. Karamollaoğlu, Madımak Oteli’nin utanç müzesine 
dönüştürülmesinin Sivas’a en büyük ihanet olacağını ve Türkiye’nin çok büyük acılar yaşadığını 
ama hiçbirinin bunun kadar istismar edilmediğini ileri sürdü. 
1995 Genel Seçimlerinde Refah Partisinden Sivas Milletvekili olarak Parlamentoya girdi. Bu 
dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Üyesi olarak görev yaptı. Aynı dönemde Refah Partisi 
Grup Başkanvekilliğine seçildi. Bu görevini Refah Partisinin kapatılmasına kadar sürdürdü. 
Refah Partisi’nin Anayasa Mahkemesince kapatılmasından sonra Fazilet Partisine katıldı. 1999 
seçimlerinde Sivas’tan yeniden Milletvekili seçildi. Bu yasama döneminde NATO Parlamenter 
Asamblesi Üyeliği devam etti. Mayıs 2000 tarihinde yapılan Saadet Partisi kongresinde Genel 
İdare Kurulu Üyeliğine seçildi ve Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine 
getirildi. (Wikipedia ansiklopedesinden alıntıdır.) 
5 https://www.ulusal.com.tr/gundem/tgbliler-mumtazer-turkoneyi-fena-yakaladigundem 
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Özçelik: “Erdoğan’ın 15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi sonrasında yapmayı 
planladığı, ancak Meclis’te çoğunluğu kaybedeceği endişesiyle ertelediği tasfiye şimdi 
gerçekleşecek” dedi… 
Erdoğan’ın “AKP’den kopmalar olabilir” şeklindeki sözleri de bu fikri güçlendiriyor. 
30 civarında olduğu söylenen FETÖ’cü milletvekillerinin akıbetinin ne olacağını yaşayıp 
göreceğiz. 
Seçimlere 2 yıldan az bir süre kalmışken, erken seçime gitmenin başka mantıklı bir 
açıklaması yok zaten. 
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’ın Abdullah Gül’e yaptığı ziyaretin, bu operasyonun 
başarısı için gerçekleştirildiği söylenirse, ona da hiç şaşırmam… 
Bazı arkadaşlarımızın çok kızacağını, hocalarımın diplomalarımı geri almaya çalışacağını 
biliyorum ama yine de klasik söylemin dışına çıkacağım: 
Özçelik’in dediği gibiyse eğer; Genelkurmay Başkanına alkış da tutmam, kınamam da!.. 
Zira, devletin her kurumuna sızmış olan CIA destekli bir örgüte karşı yürütülen 
operasyonlarda, hukuk kuralları ihtiyaç duyulduğu ölçüde askıya alınabilirler!.



 

 

EN ETKİLİ SİYASİ ÇÖZÜM BOYKOTTUR!.. 

Erken seçimin mimarı Bahçeli; erken seçimin gerekçesini: 
Türkiye’nin 3 Kasım 2019’a kadar dayanmasının kolay olmadığına işaret ettikten 
sonra; “Ya normal tarih beklenecek ya da milli mecburiyet ve ortaya çıkan meşru 
gerekçelerden dolayı seçimler erkene çekilecektir” şeklinde açıkladı. 
Asıl gerekçe; “milli mecburiyetler”dir, “ortaya çıkan meşru gerekçeler”in ne 
olduğunu anlayan beri gelsin!.. 
Biri bana milli mecburiyetlere bir örnek versin, söz veriyorum oyum onun veya 
göstereceği adayındır!.. 
Bir sorun daha var: 
Her neyse o milli mecburiyet, seçimle nasıl ortadan kaldırılacaktır? 
AKP, başka bir partinin iktidara gelip bu sorunu çözmesini mi bekliyor acaba? 
Hiç olmadığı kadar Mecliste güçlü temsil edilen bir parti, seçimleri erkene 
almakla daha da mı güçlü olacak? 
AKP’nin MHP ile birlikte Anayasayı değiştirecek kadar güçleri varken, daha ne kadar 
milletvekili istiyorlar? 
Diyelim ki Meclis’teki 600 milletvekilliğini kazandılar, şimdikinden farklı ne yapacaklar? 
Söylesinler, oyum onlarındır!.. 
*** 
Bu sorulara cevap aramadan; erken seçimin hukuki olup olmadığını araştırmadan ana 
muhalefetin, hodri meydan çekmesini bir türlü anlayamıyorum. 
AKP’nin karşı devrimi gerçekleştirirken yollarını temizlemekle görevli elemanı 
Dersimli Kemal’in: 
“24 Haziran’da hepimiz daha güzel bir Türkiye’ye uyanacağız. Daha hoş görülü Türkiye’ye 

uyanacağız. Birlikte yaşamanın ne kadar değerli olduğunu öğreneceğiz”1 demesi, iktidarın 
ipe sapa gelmez gerekçelerini kabul ettiğini gösteriyor… 
Aynı zamanda hukuksuz seçimlere de meşruiyet kazandırıyorlar. 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/kilicdaroglu-24-haziranda-guzel-bir-turkiyeye-uyanacagiz-40812479 
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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, hukuksuzluklara işaret ettikten sonra: 

“Seçimlerde Cumhuriyet güçleriyle birlikte olmaya hazırız”2 şeklindeki sözleri de ne yazık 
ki, seçimlerin meşru bir zeminde yapılacağı kanısını güçlendiriyor… 
İşaret ettiği hukuka aykırılıkların tümü güme gitti!.. 
*** 
Meclis’te ihtiyaç duyduğu çoğunluğa ve desteğe sahip iken; “Erken seçim neden?” 
sorusuna, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın verdiği yanıttan; ne demek istediğini anlamak 
mümkün olamadı: 
Erdoğan: 
“Gerek Suriye’de yürüttüğümüz sınır ötesi operasyonlar gerek Suriye ve Irak merkezli 
olarak bölgemizde yaşanan tarihi önemdeki hadiseler Türkiye’nin bir an 

önce belirsizlikleri aşmasını zorunlu hale getirmiştir.” dedi.3  
YSK Başkanı Sadi Güven’in açıklaması ise, Anayasa ihlali için ilk adımın hükümet 
tarafından atılmasını bekliyoruz der gibi: 
“100 bin imza ile ilgili çıkacak bir uyum yasasını bekliyoruz. Çeşitli ihtimallere göre biz 
hazırlığımızı yaptık. Meclisten çıkacak yasaya göre de genelgemizi hazırlayıp gereğini 

yapacağız” ne demek?4  
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya, sanki Mecliste grubu bulunmayan partilerin aday 
göstermelerini imkânsız hale getirmek görevi verildi: 
“Vatandaşlar il ve ilçe seçim kurullarına giderek cumhurbaşkanı adayları için imza 

verecekler“dedi.5  
Cumhurbaşkanı adayı göstermek isteyen yurttaşların, bizzat ilçe seçim kurullarına başvurmaları 

şeklinde yapılacağı anlaşılan düzenlemenin, 3071 Sayılı Yasaya aykırı olacağı tartışmasızdır. 6 

Yetmiyormuş gibi; bir de yanlarında ikametgâh ilmühaberi götürmeleri şart koşuluyor. 
Yasa taslağı hazırlandı önümüzdeki hafta Mecliste görüşülecek… 
*** 
Gelişmeler aynen böyledir. 
Şimdi yazılı hukuk kurallarına bakalım, yasalarımız ne diyor: 
Temel Hak ve Özgürlüklerden olan Seçme ve Seçilme Hakkının “bağımsız” olarak 
kullanılması zorlaştırılıyor. 
Yukarıda da belirttiğimiz gibi; 100 bin imza toplama zorunluluğu, bu hakkın bağımsız 
olarak kullanılmasını önemli ölçüde kısıtlamakta, hatta imkânsız hale getirmektedir. 
Anayasanın 67. maddesinde belirtilen bu hak; ancak temsilde adalet ve yönetimde 
istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenen kanunlarla kullanılabilir. 

                                                           
2 https://www.ulusal.com.tr/gundem/dogu-perincek-cumhuriyet-gucleriyle-birlikte-olmaya-haziriz 

3 https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/04/18/son-dakika-cumhurbaskani-erdogandan-erken-secim-tarihi 

4 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ysk-baskani-guvenden-100-bin-imza-aciklamasi-190309h.htm 

5 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/100-bin-imza-ve-secim-tuzaklari-47117yy.htm 

6 DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN 

MADDE 3 – Türk vatandaşları kendileriyle veya kamu ile ilgili dilek ve şikâyetleri hakkında, Türkiye Büyük Millet 
Meclisine ve yetkili makamlara yazı ile başvurma hakkına sahiptirler 
MADDE 4.-(Değişik: 4778 – 2.1.2003 /m.26) Türkiye Büyük Millet Meclisine veya yetkili makamlara verilen veya 
gönderilen dilekçelerde, dilekçe sahibinin adı-soyadı ve imzası ile iş veya ikametgâh adresinin bulunması 
gerekir. 
 

https://www.ulusal.com.tr/gundem/dogu-perincek-cumhuriyet-gucleriyle-birlikte-olmaya-haziriz-h198740.html
https://www.sabah.com.tr/gundem/2018/04/18/son-dakika-cumhurbaskani-erdogandan-erken-secim-tarihi-aciklamasi
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ysk-baskani-guvenden-100-bin-imza-aciklamasi-190309h.htm
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/100-bin-imza-ve-secim-tuzaklari-47117yy.
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/3071/mlinklist-m.htm#4


Öte yandan, seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten 

itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmazlar.7 
Bu açık hükümler karşısında; çıkartılacak olan “uyum yasalarının” 24 Haziran 
seçimlerinde uygulanma olanağı bulunmamaktadır. 
*** 
Anımsayalım; Kılıçdaroğlu, 16 Nisan 2017 Anayasa Referandumu sonuçları ile ilgili 
olarak: 

“Referandumda 51.2 ‘Hayır’ çıktı. YSK’ya çöreklenmiş yapı dedi ki ‘evet’ çıktı. Biz bunu 

meşru kabul etmiyoruz” demişti.8  
Yani; ana muhalefet partisi, gayrimeşru ilan ettiği anayasa değişikliklerine göre 
yapılacak seçime katılmakla hem kendini yalanlamış olmaktadır hem de 16 Nisan 
Referandumu ile 24 Haziran seçimlerine meşruiyet sağlamış olacaktır… 
Hâlbuki Parlamenter Sistem’den Başkanlık Sistemi‘ne geçişe olanak sağlayan 
maddeler, Anayasamızın ilk dört maddesine aykırılık teşkil ettiği için, teklif bile 
edilemeyeceği için hukuken YOK hükmündedirler. 
Ayrıca; Yasama-Yürütme-Yargı arasında; egemenliğin eşit şekilde kullanılması kuralı 
olarak tarif edilen Kuvvetler Ayrılığı İlkesine de aykırı olan bu değişiklikler, 
Anayasamızın başlangıcında belirtilen temel ilkelere aykırı olmakla, yine YOK 

hükmündedir… 9 

                                                           
7 ANAYASA 

II. SEÇME, SEÇİLME VE SİYASİ FAALİYETTE BULUNMA HAKLARI 
MADDE 67– Vatandaşlar, kanunda gösterilen şartlara uygun olarak seçme, seçilme ve bağımsız olarak veya bir 
siyasî parti içinde siyasî faaliyette bulunma ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir. 
(Değişik: 4121 – 23.07.1995) Seçimler ve halkoylaması serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve 
döküm esaslarına göre, yargı yönetim ve denetimi altında yapılır. Ancak, yurt dışında bulunan Türk 
vatandaşlarının oy hakkını kullanabilmeleri amacıyla kanun, uygulanabilir tedbirleri belirler. 
(Değişik: 4121 – 23.07.1995) On sekiz yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma 
haklarına sahiptir. 
Bu hakların kullanılması kanunla düzenlenir. 
(Değişik: 4121 – 23.07.1995) Silahaltında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler, (Ek ibare: 4709 – 
3.10.2001 /m.24) “taksirli suçlardan hüküm giyenler hariç” ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlüler oy 
kullanamazlar. Ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde (Değişik ibare: 4709 – 3.10.2001 /m.24)” oy kullanılması 
ve”, oyların sayım ve dökümünde seçim emniyeti açısından alınması gerekli tedbirler Yüksek Seçim Kurulu 
tarafından tespit edilir ve görevli hâkimin yerinde yönetim ve denetimi altında yapılır. 
(Ek fıkra: 4121 – 23.07.1995) Seçim kanunları, temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak 
biçimde düzenlenir. 
(Ek son fıkra: 4709 – 3.10.2001 /m.24) Seçim kanunlarında yapılan değişiklikler, yürürlüğe girdiği tarihten 
itibaren bir yıl içinde yapılacak seçimlerde uygulanmaz. 

8 https://www.cnnturk.com/turkiye/chp-lideri-kilicdaroglundan-16-nisan-iddiasi-referandumda--hayir-cikti- 
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BAŞLANGIÇ 
(Değişik: 4121 – 23.07.1995) Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez 
bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman 
Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve onun inkılap ve ilkeleri doğrultusunda; 
Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi varlığı, refahı, 
maddi ve manevi mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; 
Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına 
kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun 
icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; 

https://www.cnnturk.com/turkiye/chp-lideri-kilicdaroglundan-16-nisan-iddiasi-referandumda-51-2-hayir-cikti-yskdaki-cete-evet-cikti-dedi


*** 
24 Haziran’da yapılacak olan seçimlerin, hukuksuz ve gayrimeşru olduğunu 16 Nisan 
Anayasa Referandumu ile birlikte anlatmak en doğru stratejidir. 
Ana muhalefet partisinin Referandumdan sonra yaptığı ve doğru oldukları hukukçular 

tarafından da onaylanan açıklamaların;10 YOK sayılması acaba halka nasıl 
açıklanacaktır? 
298 Sayılı Yasanın 98. maddesi; üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü 
bulunmayan zarfların geçersiz olduğunu, 101. maddesi; arkasında sandık kurulu mührü 

bulunmayan oy pusulaları geçersiz olduğunu hüküm altına almış iken;11 YSK’nın bu 
amir hükümlere aykırı olarak; mühürsüz zarf ve pusulaları geçerli kabul etmesi ve bu 
şekildeki zarf ve pusulaların sayısını da tespit etmemesi, halkoylamasının meşruiyetini 
ortadan kaldırmıştır… 
*** 

                                                                                                                                                                                     
Kuvvetler ayrımının, Devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve 
görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medeni bir iş bölümü ve iş birliği olduğu ve üstünlüğün 
ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; 
(Değişik ibare: 4709 – 3.10.2001 /m.1) “Hiçbir faaliyetin” Türk milli menfaatlerinin, Türk varlığının, Devleti ve 
ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihi ve manevi değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılapları 
ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, 
Devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; 
Her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince 
yararlanarak milli kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddi ve manevi 
varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; 
Topluca Türk vatandaşlarının milli gurur ve iftiharlarda, milli sevinç ve kederlerde, milli varlığa karşı hak ve 
ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve 
hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve 
inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; 
FİKİR, İNANÇ VE KARARIYLA anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı ve mutlak sadakatle yorumlanıp 
uygulanmak üzere, 
TÜRK MİLLETİ TARAFINDAN, demokrasiye âşık Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi 
olunur. 
10 http://www.iha.com.tr/haber-kilicdaroglundan-halkoylamasi-sonuclarina-iliskin-aciklama-637858/ 

11 298 SAYILI YASA 

MADDE 98-(Değişik: 5980 – 8.4.2010 /m.19) Sandık, yukarıdaki maddelerde belirtilen iş ve işlemler 
tamamlandıktan sonra, oy verme yerinde hazır bulunanların gözü önünde, sandık kurulu başkanı tarafından 
açılır. 
Sandıktan çıkan zarflar, sandık kurulu başkanı tarafından yüksek sesle iki defa sayılır. İki sayım arasında fark 
olursa, üçüncü sayım yapılarak sonucuna göre işlem yapılır ve o seçimde kullanılan toplam zarf sayısı tespit 
edilir. Tespit edilen zarf sayısı, o seçim türüne ait özel tutanağın ilgili yerine işlenir. 
Bütün zarflar sayıldıktan sonra, geçerli olup olmaması yönünden kontrol edilir. 

Sandık kurulunca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü 
bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü dışında 
herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır. 
Ancak, zarfın üzerinde, herhangi bir şekilde leke veya çizik olsa bile, bunun özel işaret koymak 
amacıyla yapıldığının kesin olarak anlaşılamaması halinde, bu zarflar geçerli sayılır. (Değişik son 

cümle: 7102 – 13.3.2018 /m.9) … 
Geçerli olmayan oy pusulaları 
MADDE 101 – (Değişik madde ve başlığı: 5980 – 8.4.2010 /m.21) Aşağıda yazılı; 
1. Sandık kurulunca verilen ve o seçim için düzenlenmiş biçim ve renkte olmayan, 
2. Arkasında “Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu” filigranı bulunmayan, 
3. Arkasında sandık kurulu mührü bulunmayan, 

http://www.iha.com.tr/haber-kilicdaroglundan-halkoylamasi-sonuclarina-iliskin-aciklama-637858/


OHAL altında seçime gitmek Anayasanın 67. Maddesinde belirtilen: 
Seçimlerin serbest, eşit, gizli, tek dereceli, genel oy, açık sayım ve döküm esaslarına göre 
yapılması ilkesine aykırılık teşkil eder… 
Nitekim bazı siyasi partilerin propaganda ve imza toplama çalışmaları mülki idare 
amirleri tarafından daha şimdiden engellenmiştir. 
PKK’ya destek veren HDP’ye 60 milyon Hazine yardımı yapılması başka bir çelişkidir. 
Erdoğan’ın devlet olanaklarını kullanarak propaganda yapması karşısında, diğer 
adayların kendi olanakları ile kampanyalarını yürütmek zorunda kalacak olmaları, 
seçimlerin “eşitsiz” koşullarda yapılacağını göstermektedir. 
Y-CHP’nin Aytun Çıray’ı İYİ PARTİ’ye göndermesinden sonra, 15milletvekili daha 
transfer etmesi, CHP açısından tam bir rezalettir ve seçimlerde iddialı 
olmadığının kabulü anlamına gelir. 
Siyasi geleceğini başka bir partinin faaliyetlerine bağlayan ana muhalefet 
partisi, kararsız kitlelere güven veremez. 
AKP içerisinde kümelenen ve oranı yüzde 20’lere yaklaşan “kararsızların” en az yüzde 

13’ünün desteğini alamayan CHP, hiçbir şekilde birinci parti olamaz!..12  
Bütün bu yaşananlar ülkeyi yönetemeyen AKP’nin karşısında, yönetmeye talip bir ana 
muhalefetin olmadığını göstermektedir. 
Meşruiyeti tartışmalı bir Anayasa, bağımsızlığı şüpheli YSK ve Anayasa ile yasaları 
tanımayan bir hükümetin isteğine uyarak seçimlere katılmak; AKP’ye taze kan 
pompalamakla eş anlamlı olacaktır… 
Aynı zamanda siyasi intihardır… 
Bu aşamada boykot en etkili çözümdür. 
Bırakalım ülkeyi bu hale getirenler, ne halleri varsa görsünler!.. 
Satacakları bir şey kalmadığına göre, sonunda aç kalacak olan kendi seçmenleri onları 
götürecektir!..

                                                           
12 http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/03/uskudari-gecen-iki-suvari/ 

http://www.chp-muhalefethareketi.biz.tr/2018/03/uskudari-gecen-iki-suvari/


 

KARAKTERSİZ HAYDUTLAR! 

15 Temmuz Darbe Girişimi’nin arkasında hangi ülkeler vardı? 

Bu hain girişimde bulunan FETÖ üyelerini koruyup kollayanlar başta; Amerika olmak 
üzere, İngiltere, Fransa, Almanya ve diğer Batı ülkeleri değil mi? 

Bu “medeni” ülkeler, şimdi de Esad’ın meşru hükümetini düşürmek ve Suriye’yi bölmek 
için çabalıyorlar… 

Son eylemleri; 14 Nisan günü Suriye’ye gönderdikleri 103 füzedir. 

Saldırı için seçtikleri gün ise son derece manidardır: 

Miraç Gecesi Suriye’yi bombalayan haydutlar; elinde kimyasal silahlar var yalanı ile 
dünyayı kandırarak 2003’te İrak’ı işgal ettirip, sonunda İrak Devlet Başkanı 
Saddam’ı, Kurban Bayramı’nın birinci günü idam ettiler… 

*** 
İrak’ın işgal edilmesinden sonra, ABD Dış İşleri Bakanı Colin Powel’a kimyasal silahları 
sordular: 

“CIA bizi kandırdı” dedi. 

CİA, ABD’nin merkezi haber alma örgütüdür! 

Kendi yöneticilerini bile kandırabiliyor!.. 

ABD’yi yönetenler, hiçbir zaman madem İrak’ta kimyasal silah yoktur, işgalinizin de 
haklı bir dayanağı kalmadı, neden işgale son vermiyorsunuz sorusuna yanıt vermediler. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/04/17/karaktersiz-haydutlar/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/04/fuzeler.jpg


Kuzey’de Barzanistan’ı kurup, buna uygun bir de Anayasa yaptılar ve İrak’a yerleştiler… 

*** 
Aynı çete, şimdi de Suriye’nin başına bela oldu. 

Suriye’nin Kuzeyinde; “Bağımsız Kürdistan” için kantonları birleştirerek, Akdeniz’e 
uzanan bir koridor inşa edeceklerdi ve İrak ile Suriye’nin kuzeyindeki yapıları 
birleştirerek “İkinci İsrail”i inşa edeceklerdi. 

Rusya ve İran fiilen sahaya indiler; İrak hükümeti, bağımsızlık ilan eden Barzani 
yönetimine karşı silah kullandı; Suriye direndi, Türkiye Fırat Kalkanı Harekâtı ile Zeytin 
Dalı Operasyonlarını başlattı… 

ABD ve ortaklarının planları bozuldu. 

Emperyalistlerin, İrak’ta ortaya attıkları “kimyasal silah” yalanını, bu defa Suriye için 
gündeme getirdiler… 

*** 
Esad’ın kimyasal silah kullandığının kuyruklu bir yalan olduğu ABD Savunma Bakanı 
tarafından dile getirilmiştir. 

James Mattis, bir soru üzerine: “Esad’ın zehirli gaz kullandığına dair elimizde bir kanıt 
yok” dedi. 

Buna rağmen, haydutluğa devam ettiler; Suriye’yi bombaladılar… 

*** 
Türk Milleti’nin temsilcileri sıfatıyla siyaset sahnesinde yer alan partiler, bu iğrenç 
tutum karşısında ne yaptılar? 

AKP adına Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, saldırıyı olumlu bulduklarını 
söylediler. 

Asıl ilginç açıklamayı Dışişleri Bakanlığımız yaptı: 

“Türkiye, 7 Nisan günü Duma’da çok sayıda sivilin ölmesine yol açan kimyasal silah 
saldırısına mukabil; ABD, İngiltere ve Fransa’nın Suriye rejimine karşı düzenlediği 
operasyonu yerinde bir tepki olarak görmektedir. Rejim tarafından gerçekleştirildiği 
yönünde güçlü şüphe bulunan Duma saldırısı karşısında tüm insanlığın vicdanına 
tercüman olan bu operasyonu memnuniyetle karşılıyoruz” dediler. 

ABD, Suriye’nin kimyasal silah kullandığına dair elimizde “kanıt yok” diyor, bizimkiler 
saldırı için “güçlü şüpheyi” yeterli buldular. 



*** 
Ana muhalefet partisi CHP’nin Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ilk gün: 

“Kimyasal silah kullanmak insanlık suçudur” diyerek, ABD’nin yalanını tekrar etmiş, 
ikinci gün ise “Kimyasal silah kullanıldığına ilişkin tereddütler var” diyerek devirdiği 
çamı düzeltmeye çalışmıştır… 

İyi Parti adına Aytun Çıray: 

“Şam yönetiminin kimyasal silah kullandığına dair yeterli kanıt oluşmuşsa elbette 
bunun karşılığı olmalıydı” diyerek, kimyasal silah yalanını tekrar etmiştir. 

Saadet Partisi: 

“İslam dünyası için mukaddes sayılan gecelerden Miraç Kandili’nde gerçekleştirilen bu 
saldırı, sadece Suriye’yi değil, bütün Müslümanları hedef almıştır” diyerek, doğru bir 
tutum takınmıştır. 

Vatan Partisi adına yapılan açıklamada: 

“Suriye Devleti’nin, Suriye Ordusu’nun, Suriye Milleti’nin, kardeşlerimizin, 
komşularımızın yanındayız. Onlarla yüreklerimiz birlikte çarpıyor. Onların ABD 
emperyalizmine karşı kahramanca direnişini Türkiye’den destekliyoruz. Müslümanların 
vurulmasını, mazlumların vurulmasını memnuniyetle karşılayan bir yönetim Türkiye’yi 
temsil edemez. Bu nasıl Müslümanlık? Bu nasıl komşuluk? Bu nasıl kardeşlik? Bu nasıl 
insanlık” denilerek, Türk halkının duygularına tercüman olunmuştur. 

*** 
Ortak düşmanlarımızın “Suriye’de kimyasal silah kullanıldı” yalanını bahane ederek 
komşumuzu bombalamasını destekleyen açıklamalar, tam bir akıl 
tutulmasının sonucudur. 

Türk halkına zalimlere karşı direnme ve mazlumun yanında yer alma öğütlenecek 
yerde; zalimlerin sahip çıkamadığı yalanı, onlar yerine tekrar ederek bölge halklarını 
aldatmaya çalışmak tipik bir işbirlikçilik örneğidir… 

Türkiye’de iktidar ve ana muhalefetin Batı tarafından kontrol altında tutulduğu bu 
açıklamalardan bellidir… 

*** 
Ergenekon ve Balyoz davalarına pasif destek veren ana muhalefetin, 28 Şubat Davası ile 
ilgili duruşu da utanç vericidir: 



21 yıl önce yapılan bir MGK toplantısında; irticanın çok yönlü tehdit olduğuna karar 

verilmişti.1  
Bu kararın son derece; haklı, doğru ve yerinde olduğu 15 Temmuz Darbe Girişimi 
sırasında kanıtlandı. 

MGK’nın o kararları, Erbakan başkanlığındaki REFAHYOL hükümeti tarafından da 
onaylandı. 

Bundan sonra irticayla mücadele için çeşitli çalışmalar yapıldı. 

Bunlardan biri de dönemin Cumhurbaşkanı Demirel ile hükümetin haberdar olduğu Batı 
Çalışma Grubu’dur. 

Devletin içerisinde yuvalanmış FETÖ’ye karşı yapılan çalışmaları “Postmodern Darbe”2 
olarak nitelendirmek; en hafif tabiriyle insafsızlıktır. 

                                                           
1 https://tr.wikisource.org/wiki/28_%C5%9Eubat_Kararlar%C4%B1 

2 Post modern darbe 1997 yılı Şubat ayında yapılan Millî Güvenlik Kurulu‘nun aylık 
toplantısı sonucu alınan ve 28 Şubat Kararları diye bilinen kararlar ile gelişen olayların 
ilk olarak Radikal Gazetesi yazarı Türker Alkan‘ın 13 Haziran 1997 tarihli ve “Post 
modern bir askerî müdahale” başlıklı yazısında tanımlanmasıyla gündeme girmiş ve 
Cengiz Çandar‘ın etkisiyle yabancı basında da kullanılmaya başlanmıştır.[1] Bu sözün ilk 
olarak Cengiz Çandar tarafından kullanıldığı iddia edilse de, Çandar ilk olarak 28 Haziran 
1997 günkü yazısında bu olaydan “post modern darbe” diye söz etmektedir.[1] Yabancı 
basında da “28 Şubat Kararları” süreci kendisinden “post modern darbe” olarak söz 
ettirmiştir.[2][3][4] Siyasi literatüre giren bu tanımlama ile birlikte “28 Şubat 
süreci“ birçok kitaba konu 
olmuştur.[5][6] 2000 yılında Sırbistan‘daki eylemler[7] 2001 yılında başarısız 
olan Beyaz Rusya‘daki eylemler, 2003 yılında Gürcistan‘da gelişen “Gül Devrimi“[8] ile 
Kasım 2004 ile Ocak 2005 arasında Ukrayna‘da gelişen ve “Turuncu Devrim” olarak 
adlandırılan süreç de yabancı basında “post modern darbe” olarak 
adlandırılmıştır.[7][9][10] 2006 yılında da Venezuela‘da Hugo Chavez karşıtları 
tarafından yapılan eylemler “post modern darbe” girişimi olarak 
değerlendirilmektedir.[10] Ancak “post modern darbe” teriminin Türkiye’de ve dünyada 
kullanımı arasında belirgin bir ayrım bulunmaktadır. Bu terim, 
Türkiye’de ordunun siyasi hükümete yapılacakları ve yapılmayacakları dikte ettirdiği, 
yani demokratik olmayan bir kurumun demokrasinin işleyişine müdahalesini anlatmak 
için kullanılmaktadır.[1] Oysaki dünya üzerinde özellikle “Turuncu Devrim” 
için Guardian gazetesi yazarı Jonathan Steele tarafından öne sürülen görüşe göre, 
otoriter olan bir hükümetin işleyişine, ABD kaynaklı hükümet dışı örgütler (İngilizce: 
Nongovernmental organizations– NGO) tarafından desteklenen toplumsal hareketlerle 
müdahele edilmesi anlamında kullanılmaktadır.[8][9][11] 
Diğer taraftan post modern durum (veya ‘ileri modernlik’), ekonominin küreselleşmesi 
ve özellikle sermaye birikimi ve hareketi ile ulusal ekonomilerin piyasa mekanizmaları 
vasıtasıyla bütünleşmesi gibi güncel sosyo-ekonomik özelliklere işaret eder.[12] 
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Yasalarda tanımlanmayan ve sözlüklerde yer almayan bu kavramın etrafında 
gevezelik yaparak; son tahlilde ordu düşmanlığı ile özdeşleşen konuşmaların 

bayraktarlığını, Y-CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun yapması3 ise tüm CHP’liler 
adına büyük bir talihsizliktir…
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SU REKLİ  İ KTİ DAR KESİ NTİ Sİ Z MUHALEFET!.. 

Duma’da “kimyasal silah” kullanan emperyalistler; suçu Suriye rejim güçleri üzerine 
attılar. 

Trump, Esad’a “hayvan” dedi. 

Demek ki Güney Cephesi çatırdıyor. 

Kimyasal silah kullanmak, Birleşmiş Milletler’in (BM) müdahalesini gerektirir. 

BM, ABD ve müttefiklerinin kullandığı uluslararası en etkili kurumdur. 

Bu defa zor harekete geçirilecek gibi. 

Zira Rusya, Suriye’den önce kimyasal saldırıda rejimin dahli olmadığını kesin dille 
yalanladı… 

Yandaş basınımız ise mazlumun yanında olmayı unuttu, ABD yalanına çanak tuttu!.. 

*** 
Erdoğan’ın “Megri megri” türküsü ile başlattığı “Kürt açılımı”, ve bağlı olduğu Büyük 
Ortadoğu Projesi; “akil adamlar”la birlikte söylediği “Yaylalar” türküsü ile sona ermek 
üzeredir. 

İki arada bir derede kalan Kemal Kılıçdaroğlu, (KK) “analar ağlamasın” edebiyatından 
çoktan çark etti. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/04/11/surekli-iktidar-kesintisiz-muhalefet/


Şehit ailelerine hami olmaya adaydır, ama beceremiyor: 

“Afrin’de 52 şehidimizin kanı kurumadı. Toplanmışlar bir grup güruh… Bu rezil adamlar 
ve onları oraya götüren adam, sen eğer yüreğin yetiyorsa… Bir Afrin şehidinin 
bulunduğu sokaktan geç ve Yaylalar türküsünü söyle bakayım…” dedi… 

KK’nın, ABD’nin kazık attığı PKK’yı lanetleyeceği günler de yakındır! 

*** 
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, CHP Parti Meclisi (PM), Yüksek Disiplin Kurulu ve 
milletvekillerine “2019’da Doğru Stratejik Değerlendirmeler” konulu bir sunum 
yaptı: 

“Şunu dersem şu şekilde damgalanırım, iktidar bizi şöyle tarif eder gibi korkuları aşın. 
Bu korkuların hiçbir karşılığı yok. İktidar size siyaset sınırı çizmesin, siyaset yapma alanı 
zaten daralıyor. Bu alanı yeni fikirlerle, radikal kararlarla, dinamik yapı ile 
çözebilirsiniz” diyerek, HDP ile ittifak yapılmasından korkulmaması gerektiğini 
öğütledi… 

Vurguları genel başkan gibiydi. 

Kılıçdaroğlu’nun sık sık not alması ise numaradandı; sanki söylenenler yazılı olarak 
kendisine verilmeyecekti! 

KONDA’nın çalışmasının sipariş üzerine olduğu çok açıktır. 

KK ve arkadaşlarının HDP ile ittifak planları; KONDA üzerinden PM’ne empoze edilmeye 
çalışılıyor. 

Y-CHP’nin HDP/PKK’ya taşıyıcı anne yapılacağı belliydi… 

*** 
AKP’nin arayıp da bulamadığı fırsatı, ne yazık ki Y-CHP yaratıyor. 

Önümüzdeki seçimlerde AKP’nin işini çok kolaylaştıracakları açıktır: 

Bir tarafta AKP ile TSK, diğer tarafta Y-CHP ile PKK seçmenden oy isteyip 
yarışacaklar! 

Seçimin galibi bugünden bellidir. 

28 Şubat’a “post modern darbe” diyerek Cumhuriyete sahip çıkan askerleri karşısına 
alan; 20 Temmuz’a “darbe” diyerek FETÖ darbe girişimini alalayan; daha önce de 
“Ergenekon” ve “Balyoz” davalarına destek vererek Orduya kurulan kumpası 
görmezden gelen KK’nın, ittifak hamlesi ile PKK’nın takdirini kazanacağı kesindir! 



Halkı kerhen oy kullanmaya mecbur edeceklerini hesaplıyorlar. 

Bu noktaya nabız yoklayarak geldiler: 

İlk olarak CHP Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, CNN Türk’te katıldığı 
programda, HDP ile ittifak yapılabileceğini ifade etmişti. 

Ondan daha önce Merve Kavakçı’nın eski eşi Prof. Dr. Cihangir İslam’ın yönettiği 
toplantıda: 

“Tek adama karşı birleşme” fikri etrafında konuşan Prof. Dr. Mehmet Bekaroğlu, 
CHP’nin HDP ile ortak aday çıkarmasını savunmuştu. 

“Adalet Yürüyüşü” sonrası hazırlanan raporda da: 

“Kürt fobisinden kurtulmalı ve HDP ile güçlü bir ittifak kurulmalı. Demokratik bir 
ittifak ile seçime girilmeli. Bir seçimlik olsa bile kırmızıçizgilerden vazgeçilmeli” 
denerek, yürüyüşün asıl amacının referandumda geçerli sayılan mühürsüz oylara dikkat 
çekmek değil, HDP ile yapılacak ittifaka ortam hazırlamak olduğu ortaya konmuştur. 

Bizim bazı aklı evveller “Adalet Yürüyüşü” ile adaletin geleceğini, AKP’nin iktidardan 
düşeceğini sandılar… 

*** 
AKP “Çözüm süreci”ni başlattığı için 5 Haziran seçimlerinde iktidardan düştü. 

Nokta. 

PKK ile mücadeleye başlayınca yeniden ve tek başına iktidar oldu. 

Bu gerçeği iyi kavrayan toplum mühendisleri, CHP’yi sürekli muhalefete mahkûm 
etmek için HDP ile ittifak formülünü buldular. 

Buna zaten meyilli ve diyet borcu olan Y-CHP’nin üst kadrosu, kolaylıkla tuzağa düştü. 

Belki de asıl istedikleri buydu; bu görevi yerine getirmek için CHP’nin başına getirildiler. 

Bunlar muhalefette durdukça, AKP’nin sürekli iktidarda kalacağına kuşku yoktur… 

Karşı devrimi bir tek Erdoğan ve muhalefetteki kadroları sürdürebilir… 

*** 
Karşı devrimin kesintiye uğramaması için büyük olasılıkla Y-CHP, Abdullah Gül‘ü aday 
olarak gösterecektir. 



CHP’li seçmen, AKP’nin iki kurucusundan birine mecbur edilecektir. 

Bu defaki formülün adı “tıpış tıpış” konmayacaktır elbette. 

Anımsayınız KK, “Abdullah Bey, esas olarak tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptı. Zaman 
zaman eleştirdik ama olabildiğince tarafsız Cumhurbaşkanlığı yaptı. Gül’ün 
Cumhurbaşkanlığına saygı duyuyorum” demişti. 

Etrafımdaki CHP’ye oy verenlerin çoğunluğu; Gül’ü “tarafsız” bulan ve “saygı” duyan bir 
genel başkana saygı duymuyoruz diyorlar. 

Bu listenin en başına elbette kendimi yazıyorum… 

Zira: 

KK’nın “Devlet adamı” tarifine tıpatıp uyan “tarafsız” 11. Cumhurbaşkanı Abdullah 
Gül’ün alt sıralardan üniversite rektörlüklerine atadığı isimlerin çoğu FETÖ 
üyesi olmaktan yargılanıyorlar: 

Diyarbakır Dicle Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Ayşegül Jale Saraç, tutuklu; 
Rektörlük yaptığı dönemde, üniversitenin ecza deposundaki ilaçları PKK’ya 
vermekle gündeme gelmişti. 

Kendisi ise 1991 FETÖ mensubunun atamasına onay vermişti. 

Fatih Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Şerif Ali Tekalan’a Fetullah Gülen bir 
çanta ziynet eşyası göndermişti. 

Celal Bayar Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Mehmet Pakdemirli tutukludur; 2011 
yılında Pensilvanya’da Gülen’i ziyaret etmişti. 

Akdeniz Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. İsrafil Kurtcebe de tutuklu; o da Gülen’le 
Pelsinvanya’da görüşmüştü. 

Ege Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Hoşcoşkun ise halen firaridir… 

*** 
Bu açık ihanete rağmen: 

KK, “16 Nisan’ı aşacak bir arayış içerisindeyiz. Bize güvenin” dedikten sonra, yapacağı 
konuşmalarda dile getireceği konu ve görüşlerin bir hafta boyunca partililer 
tarafından tekrar edilmesini istedi… 

Dersimli daha önce de: 



“Tekrarın gücüne inanan bir partiyiz” demişti… 

Bunun anlamı, kimsenin fikir üretmemesi, papağan gibi genel merkezi tekrar etmesidir. 

İşin daha da kötüsü; bu komuta uyacak olan kurşun askerlerin CHP’deki varlığıdır… 

*** 
Anlaşılıyor ki; bu propaganda döneminde, hatalar tekrar edilecektir. 

Bakalım bu öğütlere kimler ne kadar uyacaktır? 

Söyleye söyleye dilimde tüy bitti: 

CHP’deki işgal kırılmadıkça Türk halkı huzurlu uyku uyuyamayacaktır!



 

ASKERİ N VE MUHALEFETİ N KORKUSUNU Bİ R 
YENEBİ LSEK! 

Hayatın gerçekleri Suriye’de dayattı: 
Trump, “Çok yakında Suriye’den çekileceğiz” dedi. 
SDG Sözcüsü Kino Gabriel, çekilme planı ile ilgili olarak “Bilgilendirilmedik” dedi. 
Gabriel, ABD’nin kara gücü olduklarını unutmuşa benziyor. 
Komutanlar, askerlere bilgi vermez, emrederler!.. 
Bu emir de yakında tebliğ edilir kendilerine… 
*** 
Bu arada ABD, Membiç’teki PKK/PYD’lileri korumak için takviye araç ve asker gönderdi. 
Aksi halde, ABD’ye asker yazılanlar güven bunalımına düşebilirdi. 
Trump, Dış İşleri Bakanlığına Suriye’de PKK/PYD’nin kontrol ettiği alanların “yeniden 
inşası” için ayrılan 200 milyon dolarlık yardımı dondurma talimatı verdi. 
Suriye’nin yeniden inşası ABD’nin üstüne vazife midir? 
Belli ki, “tünel” ve “istihkam kazma”nın adını yeniden inşa koydular, o da işe yaramadı 
tabii ki… 
Bu nedenle istihkâm birliğine “geriye dön” komutunu verdiler… 
*** 
ABD’nin Suriye’de kullanılmak üzere “ortak güçler” için bütçeden 2018 yılı için 
ayırdığı 60.6 milyon doları, 2019 yılı için 101.5 milyon dolara yükseltti. 
Ücretli Kürt askerlerinin maaşları toplamı 30 milyon dolar olarak ayrıldı 
Hava desteği için 7 milyon ve diğer kalemler için de 64.5 milyon dolar öngörüldü… 
Çekilme gerçekleşirse, 500 milyon dolara yakın para ABD bütçesinde kalacak. 
Tasarruf edilen bu miktar, kim bilir ne zaman hangi garibanların canını yakacak! 
ABD’nin, binmeyeceği eşeğin önüne yem atmayacağı yaşanan deneylerle sabit hale geldi. 
Kürtleri kullanarak bölge halklarına verecekleri zararın boyutunu, gönderilen 4500 
TIR silahtan ve ayırdıkları paradan da anlamak mümkün… 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/04/03/muhalefetin-korkusu/
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*** 
Katil Amerika’nın ne yapmaya çalıştığı bellidir. 
Lakin bu işleri kiminle yapacağı şüpheli hale geldi! 
ABD’nin emperyalist amaçlarını gerçekleştirmek için öncelikle insan gücüne ihtiyacı 
var. 
“Ölümden korkmayan” savaşçıları nereden bulacaklar! 
Kürtlere bağladıkları umutlar boşa çıktı. 
Kendi askerleri ise korkularını yenemiyor bir türlü. 
Canları çok tatlıdır… 
*** 
Sözcü’den Soner Yalçın geçenlerde yazdı: 
“Pentagon ve CIA emrinde görev yapan bilim insanlarının üzerinde durduğu bir başka 
çalışma var: 
Askerin korkusunu yenmek! 

Şimdilik robotlarla bu sorunu aşıyorlar.”1  
Coniler, can pazarında geri planda durmayı tercih ediyorlar. 
Kürtler ise defalarca denemiş, güven vermiyorlar! 
Fransa, Kürtlerin yerini almaya niyetli ama can pazarı var bu coğrafya, yemiyor tabii! 
Dolayısıyla, ABD Suriye’den çekilmek zorundadır! 
Bir süreliğine yenilginin adını “çekilme” koyabilirler ama. 
Çekilsinler bakalım, bu ayarlı kantarda kaç okka gelecekler!.. 
*** 
Bir konumuz daha var bu hafta: 
CHP’deki “ekran yasağı”.., 
Basın ve düşünceyi ifade etme özgürlüğü için yırtınanlar, sonunda “konuşma 
yasağını” bir sidikli Yönerge ile uygulamaya koydular. 

“Medya tutum belgesi” ve “CHP Medya İletişim Yönergesi”2 adeta Y-CHP’nin röntgen 
filmi gibi karşımıza konuldu. 
İçeriğini buradan yazmaya utanıyorum. 
O kadar yani. 
Dileyenler aşağıdaki bağlantıyı açıp okuyabilirler… 
*** 
CHP’li milletvekillerinin katılacakları TV programları ve gazetelere 
verecekleri mülakatlarda ne diyeceklerini ve ne demeyeceklerini bu Yönerge’ye 
bakarak belirleyecekler. 
Başka bir deyişle, Dersimli Kemal ile yakın çevresini “tekrar” edecekler! 
Öyle kendi başına fikir üretmek ve konuşmaları yasak! 
“Düşük seviyeli söylemlerle ilgili sorulara” muhatap olmamak yöntemi ile cevap 
verilmesi öğütlenen yönergede; “Tekrarın gücüne inanın” vurgusu yapılıyor! 
Tekrarın gücü! 
Demek ki, hafızlık yapar gibi genel başkanın sözleri tekrar edilecek! 
Yönergedeki tavsiyelerden anlıyoruz ki, CHP milletvekilleri ile yöneticilerinin; ideolojik 
birikimleri yok, alternatif siyaset üretme yetenekleri bulunmuyor, fikirlerinin arkasında 
duracak kadar da kararlı değiller, iç ve dış siyaset konularında yetersizler… 

                                                           
1 https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/soner-yalcin/bize-beyin-lazim-2314687/ 

 

2 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/950083/CHP_de__medya__kriterleri.html 

 

https://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/soner-yalcin/bize-beyin-lazim-2314687/
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/950083/CHP_de__medya__kriterleri.html


Uzmanlık alanlarında iddialı olmadıkları da Yönerge ile itiraf ediliyor… 
“Tekrarın gücü” başka anlama gelmez! 
*** 
CHP’den milletvekili seçilebilmek için tek ölçünün: 
Dersimli Kemal’in liderliğini koşulsuz kabul etmek ve Alevi mezhebine mensubiyet 
olduğu, bu yönerge ile teyit edilmiş bulunmaktadır. 
Sokaktan toplanan; sıradan, apolitik insanlara yapılacak bu tavsiyelerin, CHP 
kadrolarına yapılıyor olması, bu gerçeğin altını çiziyor zaten. 
HDP ile ittifak yapmak mecburiyeti hisseden Y-CHP’nin, iktidar alternatifi olmadığı 
Yönerge ile kabul edilmiştir. 
Bunun anlamı: 
AKP’ye bir dönem daha mecbur bırakıldığımızdır… 
Türk halkının önünü asıl kesenler, adi bir kaset operasyonu ile CHP’nin başına gelen 
bu işgal mangasıdır… 
*** 
En haklı olduğumuz konum: 16 Nisan Anayasa Referandumuydu. 
Onda bile eylemsiz kalanların, bundan sonra olacaklar karşısında şaşkın ördek gibi suya 
tersten dalacakları kesindir. 
Seçmen veri tabanında; ölüler sağ görülüyor ve bunlar toplam seçmenin yüzde 
5,5’uğuna karşılık geliyor. 
Ölülerin oy kullanması nasıl engellenecek? 
Bu soruya yanıt vermeyen ve “boykot”u reddeden muhalefetin tek derdi: 
Yağdanlıkları ile beraber sürekli muhalefette kalabilmektir… 
Halk umurlarında değildir. 
Korku dağları bekler biliyoruz… 
*** 
Önümüzdeki seçimlerde: 

Sokaklarda “sopalı ve hatta silahlı adamlar”3 yine olacaktır! 
Bu ihtimale karşı önleminizi aldınız mı Beyefendiler? 
AKP kurucularından birini aday göstermek önlem mi? 
Yoksa sizin tuzunuz kuru, önlem almaya değmez mi? 

                                                           
3 https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/ 

https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/


 

ENDİ ŞELİ Yİ Z!.. 

İyi mi? 

Derdin nedir, nedir seni endişelendiren Coni Efendi? 

Suriye’yi parçalayıp, kuzeyde ABD’ye bağımlı uydu bir devlet kurmak istediğini sağır 

sultanlar bile duydu. 

Suç ortakların ve işbirlikçilerin de belli. 

Kendi halkına ve bölge halklarına ihanet edenler: 

Türkiye, İsrail, Suudi Arabistan ve AB olarak kayıtlara geçtiler… 

*** 

Türkiye, bu büyük suçun ortağı iken; biraz geç kalarak da olsa aklını başına toplayıp, 

ihanet koalisyonundan ayrıldı. 

Emperyalizmin “terör koridoru” ve “İkinci İsrail” planlarını bozan eylemlere, arka 

arkaya imzasını attı! 

Siyasi iktidar günahlarını affettirebildi mi, o ayrı bir tartışma konusudur… 

Suçları her gün ağırlaşarak artan ayrılıkçı Kürtlerin durumu ise “vahim” sözcüğünün 

çok ötesinde bir yerdedir. 



Kürtler, ABD’ye “kara gücü” olmayı kabul ettiler fakat beklendiği gibi savaşamadılar: 

Efendilerine Hendek Savaşları’nda iyi sınav veremediler. 

Fırat Kalkanı Operasyonu karşısında sokuldukları mevzilerde tutunamadılar. 

Oysa ABD her türlü desteği vermişti kendilerine: 

Para, askeri eğitim ve ağır silahlar; üstelik Kongre’den onaylanarak geldi önlerine… 

*** 

ABD’nin İŞİD bahanesi birkaç yılda inandırıcılığını yitirdi. 

Alman gazetesinde yayınlanan bir karikatür, gerçeği bütün çıplaklığı ile serdi gözler 

önüne. 

Türkiye, terör örgütlerine verilen silahların, sonunda kendisine döneceğini biraz geç 

anladı. 

Toprak bütünlüğünün hedefte olduğunu gördüğü gün, Zeytin Dalı 

Operasyonunu başlatmak zorunda kaldı. 

PKK’nın Suriye’deki uzantıları; emperyalistlerin kara gücü PKK/PYD/YPD/SDG Türk 

askeri karşısında yine direnemediler. 

Türk Ordusu destan üstüne destanlar yazdı… 

1919-1922 yılları arasında; Anadolu tarlalarından mala ile kazınan emperyalist 

askerlerinin cesetleri, bu defa da Afrin kırsalından armut gibi toplandı. 

Bir kez daha yenildiler. 

Şairin dediği gibi: 

“Yenenler, yenilenlerin dikişsiz ak gömleğine sildiler kılıçlarının kanını” (NH)4 

ABD işbirlikçilerinin yenilginin yeni tarifini bu yazının sonunda kendi ağızlarından 

duyacaksınız. 

ABD’nin Suriye’deki paralı askerleri, şehir savaşlarına giremediler, yemedi. 

18 Mart günü, yani harekâtın 57. gününde Türk askeri Afrin’e girdi. 

Sanki Çanakkale Deniz Zaferi’ne ve 57. Alay’a “nazire” yazdılar! 

Kahramanlarımız bugünlerde ne yapar? 

Suriye’de çocuklara şeker dağıtıyorlar… 

                                                           
4 https://simgesiir.wordpress.com/2010/01/24/seyh-bedreddin-destani-nazim-hikmet/ 

https://simgesiir.wordpress.com/2010/01/24/seyh-bedreddin-destani-nazim-hikmet/


“Çocuklar öldürülmesin, şeker de yiyebilsinler” diye… 

*** 

ABD ise her yenilgiden sonraki gibi: “we are worried” dedi. 

Coniler kadar “ endişeli” olan başkaları da vardır tabii. 

Ama onlar, aynı cümlelerle endişelerini açıklayamıyorlar… 

Şimdilik biz de açıklamayalım kimliklerini. 

Aramızda sır kalsın, belki birazcık akıllanırlar, biraz da utanırlar umarım! 

Ne de olsa onlar da milyonların adına konuşuyorlar… 

*** 

11 Şubat 2018 günü yapılan HDP Kongresinde; Kürtçe olarak “Yaşasın Afrin direnişi” ve 

“Yaşasın Önder Öcalan” sloganları eşliğinde kürsüye, Eş Genel Başkan Serpil 

Kemalbay geldi. 

Hiç kusura bakmayın sözlerini Amerika’nın Sesi üzerinden duyuracağım: 

“Halkların, Arapların, Ezidilerin, Hıristiyanların, Müslümanların kendi kendini 

yönettikleri bir yere yapılan bu saldırı kabul edilemez. AKP – Erdoğan iktidarı Afrin’e 

saldırıyor çünkü toplumun rızasını alamadığı için, zora bağımlı hale geldiği 

için savaştan başka şekilde yönetemediği için Afrin’e saldırıyor. Afrin’e yapılan bu 

saldırının Türkiye halklarına hiçbir anlamlı gerekçesi yoktur. Bugün bombaların üzerine 

imza atanlar bu sivil ölümlerinin sorumlularıdır. Uluslararası mahkemede 

yargılanacaklardır. 

Afrin’de büyük bir direniş gerçekleşiyor. 

Neden? Çünkü siz halklara karşı savaş açarsanız kaybedersiniz. Çünkü Afrin halkı kendi 

evini, kendi yaşamını koruyor”5  

Mensup olduğu örgüt adına, oldukça endişeli olduğu bellidir eş başkanın. 

Benim asıl dikkatimi çeken: “Afrin’de büyük bir direniş gerçekleşiyor” demesiydi… 

Ne direnişti ama!.. 

Yenilginin yeni adı: Direniştir!.. 

*** 

                                                           
5 https://www.amerikaninsesi.com/a/hdpde-afrin-cagrisiyla-buldan-ve-temmeli-donemi-basladi/4248817.html 
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Fransızların Suriye’ye ilgisi, diğer AB ülkelerinden farklıdır; bu yüzden onlar daha da 

endişeli sayılır! 

TSK’nın Afrin başarısını, PKK/PYD’nin sonunun başlangıcı olarak değerlendiren Le 

Figaro gazetesi: 

“Kürdistan rüyası bitti” dedi.6  

Bu da bir tariftir… 

*** 

Endişeli olan biri daha vardı kuşkusuz. 

Kusura bakmayın, onun ismini vermiyoruz, bizim liderimizin makamında oturur! 

Feleğin çemberinden geçirildi; diğerleri kadar duygusal değildir. 

İşler istediği gibi gelişmezse, her olasılığı hesaba katarak konuşur; bu yüzden çark 

edebilecek şekilde kurar cümlelerini: 

TSK’nın Suriye’ye girmesini hem desteklemiş hem de karşı gelmiştir. 

Sonuç nasıl olursa olsun, “Biz demedik mi?” diyecek ve zeytinyağı gibi üste çıkacaktır. 

Taktik böyledir… 

*** 

Bu bizim savaşımız değil, saray savaşı; Ortadoğu’da askerimizin ne işi var; analar 

ağlamasın, şehit cenazesi istemiyoruz; savaşa hayır, barış hemen şimdi, kodamanların 

çocukları çürük raporu alıp yırtıyor, yoksul köy çocukları savaşıp duruyor… İyi de sizin 

ta aşağılarda ne işiniz var? Rakka’ya gidecekmişiz. Bu şehitlerin hesabını kim verecek? 

Ortadoğu bataklığının içinde şu anda Türkiye. Türkiye’nin bu bataklıktan çıkmasının 

süresi en erken 9-10 yıldır. 

Beyefendinin endişesi geçti mi doğrusu bilmiyorum! 

Taraftarları, kıvırma konusunda kendi kadar mahir değil, ondan eminim. 

Türk Ordusu, Fırat’ın Doğusuna doğru ilerlemeye devam edecek diye endişesi devam mı 

ediyor mu, bu sorunun yanıtını açıklamadı henüz. 

*** 

Beyefendinin biri; Nevruz Bayramı akşamı CNN’den Şirin Payzın’i konuk etti partisinin 

genel merkezinde. 

                                                           
6 http://www.lefigaro.fr/international/2018/03/20/01003-20180320ARTFIG00316-afrine 

http://www.lefigaro.fr/international/2018/03/20/01003-20180320ARTFIG00316-afrine-une-defaite-qui-marque-le-debut-de-la-fin-du-reve-du-kurdistan-syrien.php


Yüzünden Payzin’in de oldukça endişeli olduğu okunuyordu; soruları arasında “endişe” 

konusu da yer aldı tabii ki. 

Beyefendinin yanıtı beklendiği gibiydi: 

Biz yurt dışın asker gönderilmesine “evet” demiştik, Afrin’e operasyon yapılmasına da 

destek verdik, Hendek Savaşlarında şehit sayısı 300’ü geçmişti, 200 civarında da sivil 

vardı; dur şu kağıda bir bakayım hele. Evet evet ölenlerin sayısı 500’ü geçti. O bakımdan 

biz asıl Afrin merkezine girilmesi ile şehit sayısının artmasından endişelendik, buna 

karşıyız dedi… 

Yüzü kızarmadı. 

Operasyonu destekledik diyerek, durumu olabildiğince kurtarmaya çalıştı, bence 

başarılıydı. 

Doğal olarak önceki sözlerini iyi niyetle söylenmiş kabul etmek zorundayız; zira niyet 

okumak işi, bize göre değil. 

Atarız Ekmeleddin’e bir rey daha ödeşiriz! 

*** 

Grup toplantısında Türkiye’yi “katliamcı” gösteren HDP Eş Genel Başkanı Pervin 

Buldan’ın endişesi ise geçecek gibi değildir. 

Hanımefendi, operasyonların durdurulması için Birleşmiş Milletleri 

mücadeleye çağırmış. 

“Eğer sivil halk bu ağır saldırı karşısında Afrin’i terk etmeseydi, büyük bir 

katliamla karşı karşıya kalacaktı” dedi… 

Buldan’a göre Afrin’i terk eden sivil halktı! 

Bu da bir tarif sayılır…



 

ÜSKÜDAR’I GEÇEN İKİ SÜVARİ!.. 

Avrupa Parlamentosu; Birleşmiş Milletler Şartı’nın 51. maddesi kapsamında, meşru 

müdafaa hakkını kullanan Türkiye’nin “Afrin’den çekilmesi”ne karar aldı.1  

Karar, PKK/PYD’nin doğrudan sahiplenilmesi anlamına geliyor. 

3500 TİR silah vererek sahaya sürdüğü ayrılıkçı Kürtler için ABD Bütçesi’nden de pay 

ayrılmış.2  

ABD ve AB’nin tercihi PKK/PYD’dir. 

Bu yalın gerçeğe rağmen PKK ve uzantılarına el uzatanlar, en hafif 

tabirle işbirlikçidirler… 

Nokta. 

*** 

Türk Ordusu, İrak ve Suriye’de gerçekte AB ve ABD ile savaşıyor. 

Ayrılıkçı Kürtlerin, emperyalizme kara gücü olmayı kabullenmelerini önceleri 

garipsiyorduk, artık kanıksadık… 

*** 

Bu noktadan sonra: 

“Suriye’de ne işimiz var”, “Operasyonlar İŞİD ile sınırlı olsun”, Suriye’nin içlerine doğru 

girmeyelim” ve “TSK’nın ÖSO ile birlikte operasyon yapması doğru değil” gibi söylemler, 

düşman cephesine hizmet ederler! 

                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/avrupa/201803151032654017-apden-turkiyeye-afrinden-cekil-cagrisi/ 

2 https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/erdogandan-son-dakika-aciklamasi-3500-tir-dolusu-silah 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/03/20/uskudari-gecen-iki-suvari/
https://tr.sputniknews.com/avrupa/201803151032654017-apden-turkiyeye-afrinden-cekil-cagrisi/
https://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/erdogandan-son-dakika-aciklamasi-3500-tir-dolusu-silah-gonderdiler-2056052/
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/03/g%C3%BCrsel_tekin.jpg


Cephe gerisinde bozgunculuk yapma muamelesine tabidirler… 

*** 

2019 seçimlerine giderken, PKK’nın Meclis’teki siyasi uzantısı HDP, CHP’nin kucağına 

bırakılmak isteniyor. 

Bu tuzağı görmemek aymazlık, bilerek kabul etmek ise ihanetin en büyüğüdür! 

AKP’nin MHP ile yaptığı seçim ittifakına karşı; CHP, HDP ile 

“ittifaka” mecbur bırakılmak isteniyor! 

16 Mart günü Y-CHP Milletvekili Mehmet Bekaroğlu; “CHP-HDP bir araya gelebilir” 

diyerek kamuoyunu yokladı.3  

Y-CHP’nin ağır toplarından Gürsel Tekin, Cumartesi akşamı Ulusal Kanal’da Baki 

Özilhan’la yaptığı söyleşide; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığına aday olduğunu 

açıkladıktan sonra, CHP’nin ( 6 milyon 800 bin oy alan) HDP ile bir araya 

gelineceğini de söyledi…4 

Tekin için; ilke, tutarlılık, ne tarafta olunduğunun hiçbir önemi yok. 

Be adam! Oy miktarına göre ittifak yapacaksanız, 21 milyon oy AKP’dedir, MHP gibi 

gidip onlarla ittifak yapsanıza?! 

Kılıçdaroğlu, Tüzük Kurultayında izinsiz TV’ye çıkma yasağı koyduğuna göre, Gürsel 

Tekin bu sözleri Kılıçdaroğlu adına yapmıştır… 

“Denize düşen yılana sarılır” atasözü Y-CHP’nin çıkmazını kurtarmaya yetecek mi 

göreceğiz!.. 

*** 

Biz yine uyarı görevimizi yapalım: 

Bu ittifakın gerçekleşmesi halinde; AKP’nin 2019 yılında yapılacak olan üç seçimi, AKP 

ile PKK arasında geçecekmiş gibi gösterileceğine hiç kimsenin kuşkusu olmasın. 

CHP’nin, yakın geçmişte FETÖ‘yü sahiplenmesi, HDP‘ye kol kanat germesi de göz 

önünde bulundurulursa, bu son hamle ile Türkiye’yi tamamen AKP’ye teslim edeceği 

anlaşılıyor… 

Bu aşamada vakit geçmiş değil, olağanüstü bir kurultay ile süreci tersine çevirmek 

olanaklıdır. 

*** 

                                                           
3 https://www.aydinlik.com.tr/mehmet-bekaroglu-chp-hdp-bir-araya-gelebilir-politika-mart-2018-2 

4 https://www.youtube.com/watch?v=ow8Yv-j_Ztc 

https://www.aydinlik.com.tr/mehmet-bekaroglu-chp-hdp-bir-araya-gelebilir-politika-mart-2018-2
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Buna karşılık; Astana Sürecinin üç garantör ülkesi 16 Mart 2018 günü yaptıkları 8. 

toplantıda; birlikte çalışma kararı aldıklarını ortak bir bildiri ile açıkladılar.5  

Bölge ülkelerinin güçlü ittifakıdır ve bir kez daha teyit edilmiştir. 

Bir tarafta Türk Ordusu PKK ile savaşacak, diğer tarafta ana muhalefet partisi PKK’nın 

uzantısı ile seçim ittifakı yaparak seçim kazanacak!?.. 

Böyle bir akıl kurumsal olabilir mi? 

*** 

Bu durumdan rahatsızlık duyan gerçek CHP’liler, bu konuyu hiç konuşmamayı tercih 

ediyorlar. 

Muhalefetin varlık gösteremediği CHP Büyük Kurultay’ından sonra. Olağanüstü 

Kurultayda Tüzük değişikliği de geçti. 

Milletvekilleri ile Cumhurbaşkanı adayını belirleme yetkisi büyük ölçüde genel 

başkana verildi. 

2010 yılından bu yana; iki halk oylaması, 3 genel seçim, 2 yerel seçim ve bir de 

Cumhurbaşkanlığı seçimi olmak üzere 8 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu, bir defa daha atı 

alıp Üsküdar’ı geçti! 

*** 

Reis, Bahçeli ile yaptığı ittifakı yasal zemine oturttu. 

Muhalefet, tamamen hükümetin denetiminde yapılacak seçimlerin 

güvenliğini tartışıyor.6  

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen, seçim güvenliği bulunmadığı için “boykot” 

yapılmasını önerdi. 7  

Y-CHP Genel Merkezi bu öneriye şiddetle karşı çıktı: 

Dersimli Kemal: 

“Kazanacağımız seçimi ne diye boykot edelim” dedi…8 

Bu açıklama ile Reis’in de Üsküdar’ı geçeceği anlaşılıyor!.. 

*** 
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https://www.ntv.com.tr/turkiye/kilicdaroglu-kazanacagimiz-secimleri-neden-boykot-edelim,teMDVkPnLEGoXZY0B1Uy3w


İki süvari de Üsküdar’ı geçeceğine göre; halka “Çiftlikbank”ı izlemek düşüyor! 

Gümrük ve Ticaret Bakanının açıklamasından; “Çiftlikbank” gibi 11oluşumun daha 

faaliyette olduğu anlaşılıyor. 

Seçimler bitene kadar, onları da birer birer ekranlara taşırlar! 

Türkiye’de gündem oluşturmak dert değil: 

İstiklal Marşı’na yeni beste, İslam’ın güncelleştirilmesi, medyatik hocaların bulacağı yeni 

cinsel konularla sandığa kadar gidebiliriz…. 

*** 

Tabloyu karamsar bulup, moralinizi bozmayın; çözüm var: 

1.) Önce CHP, Y-CHP olmaktan vazgeçip, kuruluş değerlerine geri dönecek, 

2.) Parti içinde oynanan “Alevicilik oyunu” terkedilecek; “karın doyurmuyor” diyerek 

bir tarafa itilen “Laiklik İlkesi” her koşulda sahiplenilecek, 

3.) Tutarlı, halkçı, emeği ve emekçiyi savunan politikalar her koşulda tavizsiz olarak 

savunulacak, 

4.) CHP iktidarında; derhal “Parlamenter Sisteme” geri dönüleceği, “Kuvvetler 

Ayrılığı”nın hayata geçirileceği, “Yargının Tam Bağımsız ve Tarafsız” hale getirileceği 

vaat edilecek, 

5.) HDP ile değil ittifak, siyasi ilişkiler bile asgari düzeye indirilecek, 

6.)FETÖ’nün (Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı İlıcak) gibi bilinen kalemleri bir 

daha savunulmayacak, 

7.) Milletvekili adayları tüm parti üyelerinin katılacağı önseçimler ile belirlenecek, 

8.) Seyit Rıza gibi hainler, gençliğe bir daha asla örnek lidermiş gibi gösterilmeyecek, 

9.) Dersim İsyanı; “katliam” veya “soykırım” gibi anlatılmayacak, CHP adına dilenen 

özür geri alınacak, “Dersim’in mağduru benim” sözü bir daha ağza alınmayacak, 

10.) Cumhuriyet düşmanı Şeyh Sait’in torunu, CHP’den aday gösterildiği için, tabandan 

özür dilenecek, 

11.) Türkiye’nin geleceğinin; PKK ve FETÖ‘yü sahiplenen ve toprak bütünlüğümüzü 

tehdit eden Batı (AB ve ABD) ile değil, hâlihazırda birlikte operasyonlar 

düzenlediğimiz Şangay İşbirliği Örgütü içerisinde olduğu açıklanacaktır. 

*** 



Yukarıda 11 madde halinde sayılan hususlar; halka açıklandıktan sonra, 16 yıldır 

iktidarda olan AKP’den bıkan, fakat alternatifsizlik nedeniyle yine oyunu AKP’ye veren 

geniş yığınlara, umut olunacaktır. 

Türkiye gerçekleri üzerinde oturan doğru siyasetleri ortaya koyan böyle bir CHP, bu 

defa kitlelere güven de vermiş olacaktır. 

Ancak bu şekilde, AKP’ye oy veren seçmenin yüzde 20 civarında olduğu tahmin edilen 

“kararsızlar” kopartılarak CHP oylarına eklenebilecektir. 

Böyle bir CHP’ye; AKP’ye kayan ANAP ve DYP’nin oyları da katılabilir… 

Bir tek bu formülle; AKP’nin oyları yüzde 35’lere inebilir, CHP’nin oyları da yüzde 35’leri 

geçebilir… 

CHP’nin tek iktidara gelme formülü budur. 

Aritmetik bilimi böyle diyor… 

*** 

Aksi halde; Reis’in karşısına hangi adayla çıkılırsa çıkılsın sonuç: 

Hezimet ve 9. mağlubiyettir. 

Hele de “tıpış tıpış” oy verilen Ekmeleddin gibi adayların milyonda bir kazanma şansı 

yoktur… 

*** 

Reis’in ekibi, yaklaşan seçimleri AKP ile PKK ve emperyalist devletlerarasında 

geçiyormuş gibi göstermek üzere hazırlıklarına başladı bile… 

Y-CHP de kendi isteği ile karşı tarafta yerini alırsa varın sonucu siz tahmin edin. 

Türk halkı, “inekbank”ta soyulmayı bir kez daha göze alabilir ama çocukları ile savaşan 

ve 40 bine yakın yurttaşımızı öldüren katillerle iş birliği yapanlara asla oy vermez!



  

ALLAHAISMARLADIK! 

Kadın cinayetleri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü anma etkinlikleri kapsamında 

gündeme damgasını vurdu. 1  

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen Dünya Kadınlar 

Günü Programı’nda, “Din adamı diye ortaya çıkıp kadınla ilgili dinde yeri olmayan 

içtihatta bulunuyorlar” dedi. 

Cumhurbaşkanının: 

”İslam’ın güncellenmesi gerektiğini bilmeyecek kadar acizler” şeklindeki sözleri, 

gerici-cahil din adamlarını hedef aldı. 

Bu da Türkiye’de bir ilkti!.. 

“İslam’ın güncellenmesi”nin, bazı kesimlerce “dinde reform” olarak anlaşılmasından 

rahatsızlık duyan Reis: 

“Biz dinde reform aramıyoruz ama önüne gelen böyle çıkıp da kadınlarla ilgili, 

genç-yaşlı bunlarla ilgili, ileri geri bu tür konuşmaların İslam’a 

getirdiği lekeyi görmezden gelemeyiz” diyerek “dinde reform” tartışmalarına son 

noktayı koydu… 2 

                                                           
1 http://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-43329287 

2 http://www.hurriyet.com.tr/gundem/islamin-guncellenmesi-erdogan-dinde-reform-haddimize-mi- 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/03/12/allahaismarladik/
http://www.bbc.com/turkce/live/haberler-turkiye-43329287
http://www.hurriyet.com.tr/gundem/islamin-guncellenmesi-erdogan-dinde-reform-haddimize-mi-40766795
http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/03/end%C3%BCljans.png


Anlaşılan bu konu bir süre daha tartışılmaya devam edilecek. 

*** 

Kurtuluş Savaşı’nın Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk, Mehmetçikle omuz omuza 

savaşan Türk kadınını, 5 Aralık 1934’te milletvekili seçme ve seçilme 

hakkının tanınmasına öncülük ederek, dünya kadınlarının önüne geçirdi. 3  

Cumhuriyet döneminin en önemli çağdaşlaşma hamleleri, ceza hukuku ve medeni 

hukuk alanındaki düzenlemeler ile gerçekleşti: 

Hukuk birliği tesis edildi. 

Tüm vatandaşlar; kadın veya erkek, kişisel kanaatlerine bağlı olmaksızın eşit yasal 

haklara sahip olmaları kabul edildi… 

*** 

Sened-i İttifak‘tan4 bu yana devam eden anayasallaşma süreci tamamlanarak, 

çağdaşlaşma süreci Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le ete kemiğe büründü. 

Aradan geçen 84 yılda “irtica=gericilik”;5 gizlendiği yer altındaki tünelinden Türk 

Devrimi’ni kemirmeyi sürdürdü. 

Kadına yönelik şiddet, son 15 yılda yüzde 1400 artış gösterdi!.. 

Dini “siyasi rant” elde etmek için en kötü kullanan siyasetçilerin başında, hiç kuşku yok 

ki ,AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan gelir. 

Bugün o bile rahatsızdır!.. 

*** 

“Reform” sözcüğü Ortaçağ Avrupa’sını çağrıştırır, bu nedenle bize itici gelir. 

Reform hareketinin önderi Cermen kökenli teolog ve filozof Martin Luther‘dir. 

Luther’den önce ortaya çıkan reformcular, Kilise tarafından sapkın olarak ilan 

edilip yakılmışlardır. 

Din ve din adamları ile uğraşmak tarih boyunca hep tehlikeli olmuştur! 

Ortaçağ Avrupa’sında Romalı papazlar; “Endüljans”6 olarak bilinen affedilme 

sertifikaları satarak, Papalığın kasasına büyük gelirler sağlıyorlardı. 

                                                           
3 https://www.barobirlik.org.tr/Detay73587.tbb 

4 http://www.anayasa.gen.tr/senediittifak.htm 

5 Atatürk’e göre ircita: Her faydalı ve yeni şeye karşı çıkmak irticadır. 

https://www.barobirlik.org.tr/Detay73587.tbb
http://www.anayasa.gen.tr/senediittifak.htm


Aynı zamanda papaz olan Luter, kendinden önce reform hareketlerine girişmiş olanların 

görüşlerini de harmanlayarak hazırladığı 95 maddelik protesto metni ile özellikle 

endüljans’a karşı çıkmıştır. 

İncil’in farklı dillere çevrilmesi ve matbaanın bulunup kutsal kitabın halk tarafından 

okunur hale gelmesi ile kilisenin sapkın yolda ve yobaz olduğu düşüncesi hızla taraftar 

bulmaya başlamıştır. 

Reform’un etkileri, Avrupa’nın diğer devletlerinde görülmeye başladıktan sonra, kanlı 

mücadeleler yaşanmıştır. 

Bu savaşların en büyüğü, Krallıkla prensler arasında 1618-1648 tarihleri arasında 

yaşanan Otuz Yıl Savaşları‘dır. 

Bu savaşlar sonunda; din adamları ve kilise, eski itibarını kaybetti. 

En önemlisi: 

Eğitim-öğretim faaliyetleri kiliseden alınarak laik bir eğitim sistemi kuruldu… 

*** 

Türkiye Cumhuriyeti, Avrupa’nın yaşadığı bu deneyimden geçmeden laikliği 

benimsemiştir. 

Bu nedenle de kan dökmeden kazandığımız laikliğin değerini bilemedik… 

Laiklik, 1789 Fransız Devrimi‘nden sonra, devletlerin bütün kurumlarında ve 

toplumlarda kendini kabul ettirmiş bir kurum olarak yerini aldı. 

Osmanlı döneminde laiklik; Ziya Gökalp’in La-dini (dinsel olmayan), Ahmet İzzet 

Paşa’nın “La-ruhbani” (ruhbani olmayan) ve Ubeydullah Efendi’nin “İş Hükümeti” 

kavramları ile açıklanmaya çalışılmıştır. 

Atatürk’e göre laiklik, yalnız din ve dünya işlerinin ayrılması demek değil, tüm 

yurttaşların vicdan, ibaret ve din özgürlüğü de demektir. 

Türkiye’de çağdaş-laik düşüncenin benimsenmesinde önderlik yapanlar: Ziya Gökalp, 

Fuat Köprülü gibi düşünürlerdir. 

Merkezinde laiklik olan Atatürkçü düşünceyi edebiyat alanına Falih Rıfkı 

Atay kazandırmıştır. 

“Türk Hümanizmi” adlı eseri ile Suat Sinanoğlu, Atatürk döneminin efsane Milli Eğitim 

Bakanı Dünya Klasikleri’nin Türkçeye çevrilmesini sağlayan Hasan Ali Yücel, Köy 

                                                                                                                                                                                     
6 Endüljans, Orta Çağ Avrupası’nda bir tür günah çıkarma ve ölümden sonra cennete gitmek için 

Papa’nın sattığı af belgesi. Kilisenin halktan para alarak cennetten toprak satmasıdır. 

 



Enstitüleri alanındaki başarılı çalışmaları ile bilinen İsmail Hakkı Tonguç, Niyazi 

Berkes, daha da gerilere gidilecek olursa; Yunus Emre gibi tarihi kişilikler, 

“hümanist”7 değer yargısının gelişmesinde rehberlik eden saygın düşünürlerdir… 

Suat Sinanoğlu, Türk Hümanizmi adlı eserinde; Atatürk’ün devrimlerinin ve 

reformlarının getirdiği kurum ve kuruluşların hümanist ruhu temsil ettiklerini ve bu 

ruhu TBMM, Medeni Kanun gibi eserlerle taşıdıklarını savunmuştur… 

*** 

Avrupalıların kan dökerek kazandığı, Türk halkının Mustafa Kemal Atatürk gibi bir 

dâhinin önderliğinde elde ettiği değerlerin başında “Laiklik” gelir. 

İnönü’den sonra, siyasetçiler siyasi iktidarı ele geçirmek için din ve dince kutsal sayılan 

değerleri on yıllar boyunca insafsızca sömürmüşlerdir. 

Bu gün geldiğimiz nokta içler acısıdır: 

Çocuklara tecavüz eden sapıkların çokluğu, “ensest” ilişkiler8 ve kadına şiddetin her 

geçen gün daha artması Türk halkının 21. yüzyıldaki en büyük utancıdır… 

Canınızı daha fazla sıkmadan, İsmet Paşa’dan örnek bir davranışla bitirelim. 

İnönü’yü yakından tanıyan Ali Rıza Akbıyıkoğlu’na kulak veriyoruz: 

“İsmet Paşa, 1966 yılında kısmi seçim yapılacak illeri geziyor, konuşmalar yapıyordu. Batı 

Anadolu’da Denizli, Uşak, Afyon ve Kütahya illerinde kısmi seçim yapılacaktı. Paşa, 

Denizli’de bir konuşma yaptıktan sonra Uşak’a gelmiş, büyük gösterilerle karşılanmıştır. 

Mevhibe Hanımefendi de bu geziye katılmıştı. 

Paşa, parti binasında bir süre dinlendikten sonra Cumhuriyet Meydanı’nda bir konuşma 

yapacaktı. İl parti teşkilatından bazı arkadaşlar: 

‘Paşam, dediler. Nurculuk propagandası bizim dışımızdaki bütün partiler tarafından 

açıkça yapılmaktadır. Biz, CHP’lileri dinsizlikle suçlamaktadırlar. Lütfen siz de yapacağınız 

konuşmada Allah’tan biraz bahsediverseniz. Biz de bu dinsizlik suçlamasından kurtulmuş 

oluruz.’ 

İsmet Paşa hiç ses çıkarmadı. Az sonra meydanda halka hitap etti. Dini siyasete alet eden 

partilere ve politikacılara özellikle çattı. Konuşmasını ‘Allahaısmarladık’ sözüyle 

tamamladı.”9  

Allahaısmarladık…
                                                           
7 Bir insani değerler sistemi olarak tanımlanan hümanizm, cinsiyet, inanış veya başka bir fark gözetmeyen 

ulusçu ve eşitlikçi yapısı ile Laik Cumhuriyet’in temel felsefesi olduğu biçiminde yorumlandı. 

8 https://www.facebook.com/notes/cemil-can/kocalar-birinci-dereceden-olursa/964886343674731/ 

9 https://odatv.com/din-istismari-yapmayan-dindar-ismet-inonu–1305111200.html 

https://www.facebook.com/notes/cemil-can/kocalar-birinci-dereceden-olursa/964886343674731/
https://odatv.com/din-istismari-yapmayan-dindar-ismet-inonu--1305111200.html


  

GARİBAN FETÖ’CÜLER!..  

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, Afrin şehidimiz Taha Koç’un cenaze töreninde 

tabutunu sırtında taşıyan babası Ahmet Koç’un KHK mağduru olduğunu savundu. 

Sözcü gazetesi de Bozkurt’un açıklamalarını manşetine taşıdı. 

Haberde: 

“Bu baba da yüzbinlerce mağdurdan biri olabilir ve mağduriyeti, oğlunun şehit olması 

ile ortaya çıktı. Taha şehit olmasaydı, KHK mağduru olduğu bilinmeyecekti… AKP’li 

belediyelerde çok sayıda FETÖ’cü olduğu biliniyor fakat üst organlarda neden kimse 

işinden olmuyor da hep garibanlar işinden atılıyor. Yazıktır” dendi…1 

Bozkurt’a göre, alt düzeydeki görevlerde çalışan FETÖ’cüler garibandır! 

Ayrıca KHK ile görevlerinden alınan yüzbinlerce mağdur vardır. 

Ahmet Bey için ise “mağdur olabilir” diyor. 

Mağdur mu, mağdur olabilir mi? 

Bir olasılıktan söz ederek konuşmaya başlayan Y-CHP Milletvekili, “mağduriyeti 

ortaya çıktı” kesin yargısı ile sözlerini bitiriyor… 

Hadi Hüsnü Bey’i geçelim. 

Kılıçdaroğlu’nun baştan beri sürdürdüğü FETÖ’ye kol kanat germe ve ABD destekli 16 

Temmuz Darbe Girişimini “tiyatro” gibi niteleyerek küçümseme politikasına uygun 

konuşup, liderine borcunu ödüyor… 

                                                           
1 http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/tabutu-omuzlayan-sehit-babasi-khk-ile-isten-atilmis 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/03/07/gariban-fetoculer/
http://www.sozcu.com.tr/2018/gundem/tabutu-omuzlayan-sehit-babasi-khk-ile-isten-atilmis-2263208/


*** 

Sözcü gazetesine hiç yakıştı mı? 

Kesin olmayan bir varsayım üzerinden böyle bir manşeti atmak ne kadar doğru? 

Evlat acısı ile kavrulan bir şehit babasının üzerinden duygu sömürüsü yaparak FETÖ’yü 

“mağdur” göstermek, Sözcü’nün üzerine vazife mi? 

Hüsnü Bozkurt’un hüsnüniyetini sorgulamak değil niyetim. 

Ama şu sorulara da yanıt vermesi gerekiyor: 

1. Kamu kurumlarının alt organlarında çalışan FETÖ’cüler görevden alınmasın mı? 

2. Şehit Taha Koç’un babası Ahmet Koç, FETÖ üyesi olamaz mı? 

3. KHK’lar ile işinden atılan “yüzbinlerce” kişinin tümü mağdur mu edildi? 

4. FETÖ’cülerin görevden alınanları “gariban” mı? 

Y-CHP Milletvekili Hüsnü Bozkurt’un; basına açıklama yapmadan, Sözcü gazetesinin de 

manşeti atmadan önce, aşağıdaki soruların yanıtlarını araştırması gerekmez miydi? 

1. FETÖ’cü diye belediyedeki görevinden alınan Ahmet Bozkurt hakkında devam 

etmekte olan soruşturma var mıdır? 

2. Adı geçen hakkında kamu davası açıldı da beraat mı etti? 

3. Hakkında devam eden yargılama var mı? 

4. FETÖ üyelerinin çocukları askere gitmekten muaf mıdır? 

5. Şehit olan bir askerin babası FETÖ üyeliğinden çıkar mı? 

Sınav soruları çalarak –hak etmeden- başarılı çocukların girmesi gereken işleri hileli 

yoldan ele geçirip, onları hayatlarını karartanlar gariban, öyle mi? 

Peki, siz hangi yüzle halkın karşısına çıkıp oy isteyeceksiniz? 

PKK ve FETÖ’ye arka çıktıktan sonra, Türk halkına ne vaat ederseniz edin, asla yetki 

alamazsınız!.. 

*** 

Nasıl bir tehlikenin içerisinde olduğumuzu düşmanın ağzından öğrenelim. 

ABD’li üst düzey bir yetkili: 

“Menbiç’in güvenliğini YPG’nin sağlaması şart değil” dedi. 



“IŞİD ile mücadele bitince, bizim de iş birliğimiz bitecek” güvencesini verdi…2 

İŞİD’i kuran ABD’dir, kanıtlarını defalarca gördük. 

İŞİD ile mücadeleyi bitirmeyeceğine göre, YPG ile iş birliğini de bitirmeyecek demektir. 

“Özgürlük”, “demokrasi” ve “insan hakları” masallarına kimsenin inandığı yok. 

ABD’nin Ortadoğu’ya getirdiği; barut kokusu, kan ve gözyaşıdır… 

*** 

Emperyalistler, burada başarılı olurlarsa “İkinci İsrail”i kurup, bölgenin enerji 

kaynaklarını yağmalayacaklar! 

Başarısız olurlarsa, ellerindeki silahları pazarlayıp, paraya çevirecekler! 

Her iki halde de radikal İslamcı örgütleri bu vekalet savaşı içerisinde kullanarak, 

onlardan kurtulmaya çalışacaklar!.. 

Kaybettikleri savaşı bu şekilde zafere çevirmiş olacaklar! 

Bu nedenle (A), (B) ve (C) planlarını yapıyorlar… 

*** 

Uzun süreceği belli olan ve açık açık sahneye konulan bu hain planı durdurabilecek tek 

güç: Bölge ülkelerinin iş birliğidir… 

Hangi nedenlerle olursa olsun, bu aşamadan sonra, emperyalist ülkelerle yapılacak olan 

işbirliğinin faturasını ilgili halk çok daha ağır olarak ödeyecektir. 

Zira dönek olan işbirlikçilere kimse güvenmez, onları ilk fırsatta atılacak safra olarak 

görürler. 

(A), (B) ve (C) planlarının tümünde bu seçenek vardır. 

İhtiyaç bitince yol arkadaşlığı da usulüne uygun olarak sonlandırılır! 

Saddam ve Kaddafi örneklerinde olduğu gibi… 

Kabaran faturaları ise, her zaman olduğu gibi basiretsiz yöneticileri seçen “gariban” halk 

öder… 

Ne demişler: 

Devletler in sürekli dost ve düşmanları yoktur, çıkarlar vardır…

                                                           
2 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-ile-menbic-konusunda-anlasmaya-varildi-185573h.htm 

 

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-ile-menbic-konusunda-anlasmaya-varildi-185573h.htm


 



 

BİYOLOJİK SAVAŞ!.. 

Bilgisayarınız elinizdedir. 
“Wikipedia” ansiklopedisine sorun bakalım, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) hakkında ne 
diyecek size. 
Ben sordum; “daha önce bu konuda açılmış sayfamız yok, siz açabilirsiniz” dedi… 
Çok ilginç geldi bana! 
Şeker pancarı ve şeker kamışından üretilen doğal şekerin yerine, insanlara yedirilen 
NBŞ hakkında dünyanın en büyük ansiklopedisinde bilgi yok… 
Küresel sermayenin aleyhine yazmak kolay değil tabi!.. 
*** 
NBŞ’nin zararları saymakla bitmeyecek kadarmış: 
Sigaradan bile zararlıymış meğer! 
Sigaraya karşı savaş açan Uzun Adam, oradan kazandığı sevabı, NBŞ konusundaki günahı 
ile bitirecek gibi. 
İnsan metabolizmasında anarşiye neden olan NBŞ, sindirilmeden kana karıştığı 
için karaciğer yağlanmasına neden olurmuş; “insülin” salgılatmadığı için de tokluk 
hissi hormonunu uyarmıyor ve aşırı yemeye, (“obezite”ye) sebebiyet veriyormuş. 
O kadar olsa iyiydi: 
Başta kolon ve meme kanseri olmak üzere, pek çok kanser türünün de NBŞ ile tüketilen 
“fruktoz”dan kaynaklandığı tespit edilmiş. 
İnsülin direncini artırdığı için şeker hastalığına da kapıyı o aralıyor… 
NBŞ’nin üretiminde civa da kullanılıyor, bir de onun zararları var tabii!.. 
Her biri alanında uzman 12 bilim adamından oluşan Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı için 

hazırladığı raporda; yukarıdaki çarpıcı tespitlere yer vermiş…1 
Küresel sermayeye değil, bilime teslim olmalıyız! 
*** 

                                                           
1 https://www.aydinlik.com.tr/nisasta-bazli-seker-icin-zehir-gibi-rapor-saglik-subat-2018 
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Bu bilgiler ışığında; 25 şeker fabrikamızın 14’nün özelleştirilmesinin ortaya 
çıkartacağı sonuçlar “Biyolojik Savaş”tan farksızdır!.. 
Biyolojik savaş, zehirli maddeler kullanılarak insan, hayvan ve bitkilerin öldürülmesi ya 
da etkinliklerinin kısıtlanmasına yönelik bir savaş yöntemi olarak tarif edilir. 
Biyolojik silahlar, insan metabolizmasını etkileyerek etkisini gösteren biyolojik 
kaynaklı silahlardır. 
Biraz daha açalım: 
Üreyerek çoğalan mikroplar olan; bakteri ya da virüsler, hedef bölgeye saçılmasının 
ardından yerel halka bulaşır ve kişiden kişiye yayılarak asıl etkisini gösterip, ölümlere 
neden olurlar… 
Bir milletin, biyolojik silahlar dahil bütün kaynaklarını seferber ederek, başka bir millete 
kesin olarak iradesini kabul ettirmek amacıyla yaptığı topyekûn savaşta; sivil yoktur, 
herkes asker kabul edilir… 
Zaman içerisinde alternatifleri yok edilen nişasta bazlı tatlandırıcıların, bizim gibi az 
gelişmiş ülkelerde biyolojik silah etkisi göstereceğini tahmin etmek için uzman olmak 
gerekmez… 
*** 
Şeker pancarından üretilen şekerin, nişasta bazlı şeker ile rekabet etme şansı da 
sıfırdır. 

Söylenenlere göre, pancardan üretilen şeker, nişasta bazlı olandan çok daha pahalıdır.2 
Bedava mezar bulsa içine girecek olan halkımız, bu kadar ucuza elde edilen zehri 
tereddüt etmeden tüketir! 
Radyasyonlu çayların, devlet desteği ile nasıl tüketildiği ve Karadeniz Bölgesinde 
kanser vak’alarının ne biçim arttığı hafızalarımızdadır… 
*** 
Hükumet tarafından kotası artırılan NBŞ’nin, pancar üretimini bitireceği ve piyasaya 
kayıtsız şartsız egemen olacağı tartışmasızdır. 
Biyolojik silah etkisi gösterecek olan NBŞ’nin, tüketimi ile kanser vak’aları da 
artacağından, kanser ilaçlarını üreten firmalara çok büyük bir pazar hazırlanmış 
olacaktır. 
İlaçta dışarıya olan bağımlılığımızın biraz daha artacağını söylemeye gerek var mı? 
Birkaç yıl sonra bütün kaynaklarını sağlığa ve beslenmeye ayırmak zorunda kalacak 
ülkemizi, bir tek mermi atmaya gerek kalmadan teslim almak, çok daha az maliyetli ve 
kolay olacaktır… 
*** 
Şeker fabrikalarından çalışanların kamuya aktarılacak olması, işçi eylemlerini 
engelleyerek, gerçekte küresel şirketlerin işini kolaylaştırmaktan başka işe 
yaramayacaktır. 
Şeker fabrikalarının özelleştirilmeye başlaması ile pancar üretimi duracak; buna bağlı 
olarak yem sanayiine de ağır bir darbe indirilmiş olacaktır. 
Dolayısıyla hayvancılık sektörü zarar görecek, kırmızı et konusunda dışa bağımlılığımız 
daha da artacaktır. 
Şeker İş Sendikasının bu konuda verdiği mücadele ise, ne yazık ki, duyulmamış ve 
yeterince sahiplenilmemiştir. 
AB ülkelerinde yüzde 2 olan tatlandırıcıların payının (NBŞ kotalarını), Türkiye’de yasa 
ile yüzde 10 gibi yüksek bir oranda belirlenmiş olmasına karşın, her yıl Bakanlar 

                                                           
2 http://www.tepge.gov.tr/Dosyalar/Yayinlar/79c6fa36b12645029a30be169bf09e4c.pdf 
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Kurulu’nca rutin bir şekilde, yüzde 50 oranında artırılmasını anlamak mümkün 
değildir… 
Bu hatalı politikalar; sektörde pancar şekeri aleyhine dengeleri bozmakta, pancar 
şekerinin pazar payını daraltarak stok oluşumuna neden olmakta ve üretimine ciddi 
darbe vurmaktadır. 
Kota artırımı ile NBŞ üretimi fiili olarak pancar üretiminin yüzde 17’sine ulaşmış 

bulunmaktadır…3 
*** 
Halk sağlığını tehdit eden politikaların arkasında mutlaka bu işlerden “rant” sağlayan 
küresel güçler ile yerli işbirlikçileri vardır. 
Hükumetimizin hatalı şeker politikalarının arkasında; ABD’nin dördüncü zengin ailesine 

ait Yahudi sermayeli bir küresel şirket olan Cargill4 ile yerli işbirlikçilerinin olduğu 
konuşulmaktadır. 
70 ülkede 155 bin çalışanı ile zehir üreten Cargill firmasının ürünleri, gelişmiş bütün 
ülkelerde yasaklanmıştır!.. 
Cargill, içerisinde bizim de bulunduğumuz geri kalmış ülkeler için zehri, Bursa’nın 
Orhangazi ilçesinde üretmektedir. 
Bu cenaze levazımatçısı şirket, 500 öğrenci kapasiteli bir ilköğretim okulu ile 300 
hastaya hizmet veren bir sağlık ocağı yaparak, ilçede yaşayanların üzerine ölü toprağını 
serpmiştir. 
Bürokraside ne kadar gücü var, onu bilemiyoruz işte… 
İlginçtir: 
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.’nin hazırladığı raporda; NBŞ’nin zararları hakkında bir 

tek cümle bile yazılmamıştır.5  
*** 
Sonuç olarak: 
Gazlı içecekler ve üretiminde nişasta bazlı şeker kullanılan gıda maddeleri, fare 
zehrinden daha beterdir! 
Anlaşılan odur ki; Suriye’de emperyalizme karşı kahramanca savaşan Türk Milleti, gıda 
terörü ile teslim alınmak istenmektedir. 
Ülkemiz olağanüstü bir dönemden geçerken, hükumetin şeker fabrikalarının köküne 
kibrit suyu akıtması, emperyalizme teslim olmakla eş değerde bir gaflettir… 
İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in bu satışları “hainlik” olarak 

nitelemesine6 hükumet kanadından yanıt verilmemiş olması ise, can acıtıcıdır.

                                                           
3 http://www.sekeris.org.tr/s74__nisasta_bazli_seker_uretim_kotalarina_karsi_mucadelemiz.htm 

4 https://www.cargill.com.tr/tr/anasayfa 

5 http://www.turkseker.gov.tr/sektor_raporu_2017.pdf 
6 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/meral-aksener-hatayda-konustu-185098h.htm 
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DALGA GEÇMİYORLAR!.. 

 “YPG’yi PKK’ya karşı savaştırabiliriz” dedi.1  
Dalga geçmiyorlar: 
Her ikisi de onların kara gücü değil mi? 
Aynı karargâha bağlı iki birliği birbiri ile savaştırmak çok mu zor? 
Komuta kademesi, savaşacak askerlere, sanki karşısında kimin olduğunu açıklamak 
zorundadır! 
Askere, savaşır mısın diye de sormazlar… 
Dolayısıyla, Mattis askeri bir gerçekliğin altını çizdi. 
Samimi olup olmadığı ise ayrı konudur… 
Asıl dalga geçilen ve piyon olarak değerlendirilen Kürtlerdir… 
Bu sözler, komutanlarının kendilerine verdiği değeri gösterir!.. 
*** 
ABD, 2019 Bütçesine; Savunma Bakanlığı (Pentagon) için ayrılan paranın 550 milyar 
dolarını kara gücü PKK/PYD için koydu. 
Kürtler, sonunda ABD Bütçesine de girdiler! 
“Eğit donat programı” için 300 milyar dolar, “Sınır güvenliğinin artırılması için” 250 
milyar dolar, fazla biledir… 
Yıllardır karın tokluğuna askerlik yaptılar. 
CİA’nın internet sayfasında ise “Ülke Profilleri” başlığı altında; PKK/PYD’ye, 
“Suriye’deki yabancı kaynaklı terör örgütleri” arasında yer veriliyor.2  
Bu çelişkiyi fark eden ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Thomas, PYD/YPG’nın 
adını Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olarak değiştirmesini önerdi. 
Artık; PKK/PYD’ye kara gücümüz demeyecekler; SDY’ye “partner” demeye başladılar 
bile… 
Kürt “devrimciler”, ne kadar övünse yeridir! 
ABD ile ortak oldular ya, ona bak… 
                                                           
1 https://tr.sputniknews.com/turkiye/201802151032267152-bozdag-abd-ypg-silah/ 

2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sy.html 
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*** 
İŞİD Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Ryon Dillon: 
“Fırat’ın doğusunda Ebu Kemal yakınlarında İŞİD’in elindeki son cepheleri almaya 
çalışan SDG’li partnerlerimize desteğe odaklanmış durumdayız” diyerek bu gerçeği 
teyit etti… 
Rusya’nın BM Daimi Temsilcisi Nobenzia, PKK/PYD’nin Ocak ayında Suriye’de 400 
İŞİD’liyi serbest bıraktığını ve bunların 120’sinin SDG saflarına katıldığı belirtti… 
Kardeş birlikler! 
Emeğin hakkını alması amacıyla 70’li yıllarda siyaset sahnesine çıkan Kürtler, 40 yıllık 
mücadele sonunda, en büyük emek düşmanı ABD’nin, Rahmetli Harun Karadeniz’in 
deyimi ile “kapitalsiz kapitalistler” sıfatını alarak küçük paylı ortağı oldular!.. 
*** 
Emperyalistlerin ortakları ve kara gücü ile Mehmetçik 30 gündür cephede savaşıyor. 
Biz, düşmanın cephe gerisindeki adamları ile baş edemiyoruz. 
Emperyalizme tarihindeki ilk yenilgisini yaşatan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal 
Atatürk’ün partisini kaşla göz arasında ele geçirdiler!.. 
Abartma yapmıyorum; 
CHP’nin 36. Kurultayı’nda en fazla ikinci oyu alarak Parti Meclisi’ne seçilen3 Selin Sayek 
Böke, Habertürk’te sorulan bir soru üzerine, PKK/PYD/YPG’nin terör örgütü olduğunu 
söyleyemedi: 
“Şimdi ne ben ne arkadaşlarım bir yapının terör örgütü olarak değerlendirme 
yapacak istihbarı bilgiye ve yapıya sahip değiliz” dedi…4 
Bir an için bu kadroya ülke yönetiminin verildiği düşünün. 
Dost kim, düşman kim, ordumuz bugün kiminle savaşıyor bilmiyorlar!.. 
Yazık oldu CHP’ye, hem de ne yazık! 
Daha önceleri işgal mandası komutanı Dersimli Kemal, daha büyük bir çam devirmişti: 
“YPG, terör örgütü değil, vatanını kurtarmak için örgütlenmiş bir oluşumdur” 
demişti.5  
Kuvayı Milliyecilerin CHP’si, bu adamları elinde “Amerika’nın Sesi” radyosu haline 
getirildi! 
Tek işleri: 
Türk halkını aldatmak için okyanus ötesinden kurulan cümleleri, Türkçeye çevirip 
tekrarlamaktan ibarettir… 
*** 
Selin Sayek Böke için “Biderberg’in yıldızı” da diyorlar. 
“22 ülkeden 140 katılımcının yer alacağı toplantıya daha önce AKP’ye yakın isimlerin 
katılımı dikkat çekerken bu yıl Türkiye’den CHP merkezli katılım dikkat çekiyor.” 6  
4 numaralı dipnotu açarak bu haberi mutlaka okumanızı öneriyorum. 
Kime oy verdiğinizi ve vereceğinizi bilin istiyorum. 
Aynı zamanda, CHP’nin Kurultay delegesinin röntgen filmini de görebileceksiniz. 
CIA’nın yan kuruluşu veya gölge CIA olarak da bilinen Stratfor’un, TR 705 numaralı 
haber kaynağı Sezgin Tanrıkulu, fazlasıyla yıprandığı için PM’ne seçilmemiştir. 
Gerçekte Y-CHP’nin genel başkanı odur, Kılıçdaroğlu sadece vitrin süsü olarak 
Atatürk’ün koltuğunda oturtulmaktadır. 
                                                           
3 http://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-42949640 

4 https://www.aydinlik.com.tr/chp-li-selin-sayek-boke-pyd-teror-orgutudur-demedi-politika-subat-2018-2 

5 http://t24.com.tr/haber/kilicdaroglu-ypg-teror-orgutu-degil-vatanini-kurtarmak-icin-orgutlenmis-bir-olusum 

6 https://odatv.com/bilderbergin-yildizi-chp-1006151200.html 
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Hazretin, ABD ve delege nezdinde değerinden bir şey kaybettiği yok!.. 
Tıpkı, genel seçimlerden önce HDP’yi desteklemeyenleri “geri zekâlı” olarak itham eden 
İstanbul İl Başkanı Canan Hanımefendi gibi…7 
*** 
CHP’nin Kurultay delegelerinin ezici çoğunluğu, HDP’ye yakın olan kişilerden 
seçilmiştir. 
6 Ok’la uzaktan yakından ilgileri yoktur. 
Nitekim, APO’nun etnik kimliğe vurgu yapan “eşit vatandaşlık” talebi, Kurultay Sonuç 
Bildirgesinin 6. Maddesinde: 
“Kürt sorunu eşit yurttaşlık temelinde, ulusal bütünlük ve toplumsal uzlaşı ile 
çözülecektir” şeklinde formüle edilerek, oybirliği ile kurultay kararı haline 
getirilmiştir…8 
40 yıldır yaşadıklarımızdan Türkiye’de etnik sorun olmadığı, terör 
sorunu yaşadığımızı ve bunun da arkasında ABD’nin olduğunu anlamayan kalmadı… 
Buna rağmen, Y-CHP’nin terör sorununu “etnik sorun” olarak kabul edip, “eşit 
yurttaşlık” temelinde; üstelik de “toplumsal uzlaşı” ile çözmeyi vaat etmesi, AKP’nin 
terk ettiği “Kürt Açılımı”nı sahiplenmekten başka bir anlama gelmemektedir… 
Vaktinde açılıma da “açık çek” kesen Dersimli Kemal Efendi’yi, CHP’nin dış kapısı önüne 
koymaktan başka çıkış yolumuz kalmamıştır. 
Benden söylemesi…

                                                           
7 https://www.aydinlik.com.tr/chp-lilerin-buyuk-caresizligi-iste-chp-nin-istanbul-il-baskani-adaylari- 

8 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/918831/CHP_genel_baskanini_secti_ 

https://www.aydinlik.com.tr/chp-lilerin-buyuk-caresizligi-iste-chp-nin-istanbul-il-baskani-adaylari-politika-ocak-2018-2
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/918831/CHP_genel_baskanini_secti__2019_a_Kilicdaroglu_yla.html


 

ALAN EL Mİ VEREN EL Mİ APO’NUN? 

Ne zaman Kılıçdaroğlu ve Y-CHP’nin PKK/HDP ile ilişkisini eleştirsem; takipçilerimden 
biri karşıma “Apo, Perinçek ve çiçek” fotoğrafını çıkartır. 
Sanki eleştirimin “haksız” olduğunu bu fotoğrafla kanıtlayabilecek gibi! 
Sanki Perinçek’in “yanlışını” göstermek, Kılıçdaroğlu’nun hatasını doğru hale 
getirebilirmiş gibi. 
Kılıçdaroğlu, Perinçek’i eskiden Maocu olmakla da eleştiriyor.1 
Sanki Maocu olmak ayıpmış gibi… 
Asıl ayıp olan Amerikancı olmak değil mi? 
*** 
Belli ki, Kılıçdaroğlu CHP tabanını çok saf sanıyor. 
Perinçek’in Apo’ya çiçek verdiği iddiası kocaman bir yalandır. 
Aslında Apo, Perinçek’e çiçek vermişti… 
Dersimli Kemal’in, CHP tabanının, çiçek veren el ile alan elin kime ait olduğunu fark 
edemeyeceğine inanması ne kadar kötü. 
Liderin seçmenine verdiği değeri gösteriyor. 
Ne yazık ki, bu adi yalanı hala kullanan saftirikler var… 
*** 
Apo, bu işin aslını İmralı’da yargılanırken söylemişti. 
Yakalandıktan sonra verdiği ifadede görüşmeyi şöyle özetledi: 
“Perinçek, bize ABD’nin ve Avrupa’nın peşinden gitmeyin. Bu yoldan bir yere varamazsınız. 
PKK’yı dağıtın, Türkiye’nin bütünlüğü içinde yer alın telkinlerinde bulundu” dedi… 
(Apo’nun ifadeleri ve Hürriyet, 18 Mart 1999)2 
Öcalan’ı ilk sorgulayan Hasan Atilla Uğur’du. 
Aynı soruyu Apo’ya o da yönelttiğini anlattı. 
Aldığı yanıt: 
“Geldi, geldi Doğu Perinçek ve bana nasihat etti. Bana fırça attı gibi” şeklindeydi.3 
Apo, SHP’nin PKK için ayırdığı milletvekilliklerinden birini Perinçek’e teklif etmişti. 

                                                           
1 http://www.internethaber.com/kilicdaroglu-perinceki-apoyla-vurdu-478651h.htm 

Kılıçdaroğlu: “CHP’yi, sahibi eski Mao’cu olan gazeteye dizayn ettirmeyiz. Apo’ya çiçek verenler, önünde diz 
çökenler, başımıza Atatürkçü kesildi” demişti. 

2 http://vatanpartisi.org.tr/genel-merkez/soru-yanit/dogu-perincek-abdullah-ocalan-la-neden-gorustu-10876 

3 https://26august.wordpress.com/2015/03/04/perincek-ocalan-gorusmesi/ 
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Devlet aklı o zamanın koşullarında Kürtlerin SHP içerisinde temsil edilmesinin uygun 
olacağını söylüyordu. 
*** 
Asıl akılda tutulması gereken Perinek’in tutumudur. 
Bu konuda Öcalan şunları söylemişti: 
“Sayın Perinçek de buraya geldi. İlk pratik politika önerim şu oldu. Dedim ki, bir devrim 
merkezi var, onun parlamenter sözcüsü ol… Tenezzül etmediler.”4  
Hal böyle olunca; çiçek alıp vermenin bir önemi olabilir mi? 
*** 
Buna karşılık: 
Kılıçdaroğlu, AKP’nin “Kürt Açılımı”na açık çek vermekle kalmamış,5 terör örgütü ile 
görüşmelerin TBMM çatısı altında yapılmasını isteyerek, PKK’yı devletin muhatabı 
yaparak meşrulaştırmak amacını ortaya koymuştur. 
Y-CHP’nin, “Hendek Savaşları” sırasında PKK’yı koruyucu tutumu, PKK’ya yardım eden 
belediye başkanları ile milletvekillerinin tutuklanmasına karşı çıkışlarını göz önünde 
tutarsak, CHP yönetiminin HDP yönetiminden pek farkı kalmadığını söyleyebiliriz. 
Kuşkusuz bu konularda Hukuk Doktoru Perinçek’in benim avukatlığıma ihtiyacı yok. 
O kendisine yöneltilen suçlamalara verilmesi gereken yanıtları verdi, ihtiyaç duyarsa 
yine de verir… 
*** 
Benim zoruma giden, Y-CHP’nin PKK’ya dönük politikalarını her eleştirdiğimde, bu 
gerçek dışı yalanlarla karşılayan zavallıların, zekâmla alay etmeye kalkışmalarıdır… 
Çiçek veren el ile alan eli ayırt edemeyen bu akıl ve zekâ fukaralarını ikna etmenin ne 
kadar zor olduğunu biliyorum elbette… 
Çiçek alan el üstte olmaz mı? 
Fotoğrafı gözüne mi sokalım!.. 
*** 
PKK/HDP ile iş birliği yapmanın hatalı olduğunu savunan CHP’lileri, “gerzek” olarak 
niteleyen birini, İstanbul İl Başkanı olarak seçip, başlarına getirenlere ne söylesek azdır. 
Buna rağmen; ağır konuşmayıp, doğru bildiklerimi paylaşmaya devam edeceğim.

                                                           
4 http://www.haber7.com/siyaset/haber/307968-perincek-kimdir-kimin-adamidir 

5 http://www.ilk-kursun.com/haber/188289/tayyip-erdogan-chp-ve-mhpyi-pesine-takti/ 

http://www.haber7.com/siyaset/haber/307968-perincek-kimdir-kimin-adamidir
http://www.ilk-kursun.com/haber/188289/tayyip-erdogan-chp-ve-mhpyi-pesine-takti/


 

 

SİYASİ PARTİ ÜYESİ İLE MAHALLE TAKIMI TARAFTARI 
ARASINDAKİ FARKLAR 

CHP Tüzük’ünün 5. maddesinin 3. fıkrasına göre; 
“Partililer; özel yaşamlarında, görevlerinde, işlerinde ve üyesi bulundukları 
kuruluşlarda, partinin ilkelerine ve doğrultusuna uygun davranırlar ve çalışırlar.” 
Yani; CHP üyeleri genel başkana uşaklık ve kapı kulluğu yapmazlar! 
Her üye aynı zamanda parti müfettişi gibi yetkili ve sorumludur. 
Tüzük’ün 5. maddenin 5. fıkrasına göre; 
“Parti yöneticileri de bu ilkeleri uygulamakla yükümlü ve sorumludurlar.” 
Partililer, Tüzük ve Program’ı çiğneyen genel başkan dahi olsa, onu eleştirir ve hesap 
sorarlar; gerekirse Kurultay’da genel başkanlıktan alırlar!.. 
Bu yol, delege oyunları ile asla kullanılamaz hale getirilemez. 
Devam edelim: 
Tüzük’ün Parti Üyelerinin Görevlerini belirleyen 7/A maddesinin (d) bendinde: 
” Partinin ilkelerini, programını, kurultay bildirgelerini ve kararlarını, seçim 
bildirgelerini, partinin genel ve yerel politikaları ile hizmetlerini her olanaktan 
yararlanarak yurttaşlara duyurmakla görevlidirler” demek suretiyle, üyelerin 
birincil görevinin parti ilkeleri ve programını yurttaşlara duyurmak olduğu ortaya 
konmuştur. 
Bu açık hükümler karşısında: 
Atatürk İlkeleri’ne olan yürekten bağlı olarak, görevinizi yapmanın huzuru içerisinde 
yaşayacaksınız. 
Kafeslenmiş papağan gibi genel başkanı taklit edip tekrarlamayacaksınız… 
Parti Program’ı, Tüzük’ü ve Kurultay Kararlarına kim aykırı davranırsa, onu karşısına 
dikilip, hesap soracaksınız. 
Her yapılanda bir “hikmet” aramayacaksınız… 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/02/19/siyasi-parti-uyesi-mi/
http://www.cemilcan.gen.tr/2018/02/19/siyasi-parti-uyesi-mi/


Tıbbiyeli Hikmet gibi olacaksınız. 
Ancak bunları yaparsanız; Atatürk’ün partisine üye olmayı hak ettiniz denebilir… 
Aksi halde; kalkıp-inen işaret parmağından bir farkınız kalmaz. 
İsten TBMM’nde görev alın, ister bir ilçe kongresinde oy kullanın… 
Görev emriniz: 
Ulu Önderimiz Birinci Genel Başkanımız Mustafa Kemal Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’si 
ile Bursa Nutku’dur… 
Gerisini; liberal partilerden alıntıdır; öyle öğütleri dinlemek zorunda değilsiniz… 



 

DOĞRU DURUŞ!.. 

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H.R. McMaster ile Cumhurbaşkanlığı 
Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın görüştü. 
Görüşmenin ardından yapılan açıklama; zekâmızla alay edildiğinin en açık kanıtıdır: 
“Türkiye ve ABD’nin “uzun vadeli stratejik ilişkileri teyit edilmiş ve iki ülkenin 
öncelik ve hassasiyetleri ele alınmıştır” dendikten sonra, “terörizmin her çeşidiyle 
ortak mücadelenin geliştirilmesinin yolları araştırılmıştır” vurgusu öne 
çıkarılmıştır… 
“Terörizmle ortak mücadele ha!.” 
Yalandan kim ölmüş! 
ABD, stratejik ilişkilerini terör örgütleri ile yürütüyor, diplomatik görüşmeleri ise teröre 
hedef yaptığı ülkelerle… 
Türkiye’ye açıktan savaş ilan ettiği halde, bir şey olmamış gibi hala terörizmle “ortak 
mücadele”den söz ediyor. 
Görüşmelerden verilen: Direnmeyi bırakın ve teslim olun mesajıdır… 
*** 
Bir hafta içinde: 
Afrin’de 11 şehit verdik, 14 de yaralımız var. 
İsrail savaş uçakları Suriye’yi bombaladı, Suriye bir İsrail savaş uçağını düşürdü. 
İsrail, İran’a ait bir insansız hava aracını vurdu. 
Türkiye’ye ait bir helikopter “kırıma” uğradı, iki şehidimiz de buradan geldi. 
Bir de Rusya’ya ait savaş uçağı düşürüldü. 
Rus pilot, teröristlerin eline düşmemek için el bombasını patlatarak hayata gözlerini 
yumdu. 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/02/13/dogru-durus/


O da ayrı bir kahramanlık öyküsüdür. 
Bütün bu saldırganlığın arkasında, Türk Milletine gözdağı vermek isteyen, “stratejik-
model ortağımız” ABD vardır… 
*** 
Rusya’nın Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Nobenzia, PKK/PYD’nin geçen ay 
Suriye’de 400 İŞİD’liyi serbest bıraktığını ve 120’sinin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) 
saflarına katıldığını açıkladı… 
SDG’nin terör örgütü damgalı PKK/PYD’nin isim değiştirilmiş hali olduğunu biliyoruz. 
Bu son olayla, PKK/PYD ile İŞİD’ın, ABD’nin piyonları olduğu bir kez daha somut 
kanıtlara bağlandı. 
Şanlıurfa’nın Akçakale İlçesi’ne komşu olan Telabyad’da, sınır hattına gelen 10 Amerikan 
askeri ile yanlarındaki PKK/PYD’li teröristler keşif yaptılar, fotoğraf çektiler. 
PKK’nın elindeki Kobani ve Cezire bölgelerinden toplanan 3000 kişi, ABD Ordusuna ait 
zırhlı araçların bulunduğu konvoyla Afrin’e giriş yaptı. 
Konvoyda 400-500 civarında silahlı teröristin bulunduğu belirlendi… 
Teröristlerin sivil halkın arasında gizlenmesi aklı da ABD’nindir. 
TSK’nın PKK’ya yaptığı “Menbiç’ten çekilin” çağrısına ise ABD’nin bölgedeki komutanı 
“Böyle bir planımız yok” yanıtını verdi. 
*** 
Her gün çeşitli şekillerde ortaya çıkıyor ki, bu kirli savaşı başlatan ADB ile onun 
oluşturduğu Koalisyon’da yer alan Batı ülkeleridir. 
Türkiye’nin yanlış Suriye politikası nedeniyle Ortadoğu ateş çanağına dönmedi. 
“Stratejik Derinlik” sadece savaşın Türkiye’ye maliyetini artırmıştır. 
Yanlış politikaların bedelini her zaman o politikacılara yetki veren halk ödemiştir. 
İktidarda AKP yerine hangi parti olsaydı, ABD’nin Türkiye’yi de bölme politikalarını 
içinde taşıyan BOP’a teslim olmadıktan sonra bu sonuçtan kaçınamazdı. 
Aslında BOP’a teslim olunsaydı da Türk askerinin kanının dökülmesi önlenemezdi. 
Conilerin kanı akacak değildi herhalde! 
Onların canı çok değerlidir… 
AKP’nin önce BOP içerisinde yer alması, sonra karşı safta yer tutması belki de Türkiye 
için en iyi tercih oldu. 
Zira bu şekilde: 
ABD ve emperyalizm düşmanlığı yüzde 90’ları aştı… 
İktidarda komünistler olsaydı böyle bir yüzdeyi 100 senede tutturamazlardı. 
Bu şekilde, emperyalistleri ülkemizden kovma olanağını da yakalamış olduk. 
İşbirlikçiler izin verirse tabii… 
*** 
Hal böyle olunca, şehit cenazelerini iç siyaset malzemesi olarak kullanmak hiç 
yakışmıyor bize. 
Bu fırsatçılıktan hiçbir taraf siyasi yarar elde edemeyecektir. 
Asıl sorumluluk, hiç kuşku yok ki sorumsuz davranmakta ısrar eden hükümetin 
üzerindedir. 
Ana muhalefet ile “müzmin muhalifler”i ikinci derecede sorumlu tutmak daha adil 
olur… 
*** 
Böyle günlerde, ulusal çıkarlarımızı savunanlar ile fedakârlık yapanları Türk halkı asla 
unutmaz. 
Fırsatçılık yapanları da tabii… 



En ahmakça olan; düşmanın ağzı ile konuşup, düşman saflarında imiş gibi görüntü 
verilmesine olanak sağlayan hesapsız, kitapsız söylemlerdir… 
Doğru duruş: 
Her an seferberlik ilan edilecekmiş gibi tetikte ve hazır beklemektir. 
“Tekâlifi Milliye Emirleri” ilan edilecekmiş gibi hazırlıklar yapmaktır. 
Toprak bütünlüğümüzü ve bağımsızlığımızı tehdit eden tehlikelere karşı her türlü 
özveride bulunmaya hazır olduğumuzu dosta düşmana ilan etmektir…



 

 “DUR BAKALIM NE OLACAK!” 

CHP’nin 36. Olağan Kurultay’a da “Yeni CHP” yine damgasını vurdu. 

1130 delegenin imzası ile genel başkanlığa önerilen Dersimli Kemal’e, 790 oy çıktı. 

Sandıktan çıkan sonuca göre; 340 delege baskı altında o listeye imza koyduklarını 
sandıkta itiraf ettiler. 

49 delege iki adaya da imza verdi, böylece Muharrem İnce’nin başvurusundaki imza 
sayısını 114’e düşürerek; geçersiz hale getirdiler. 

İnce, isyan etti, bu rezilliği “Ali Cengiz” oyunu olarak nitelendirdi… 

2014’te yapılan Kurultay’da da durum aşağı yukarı aynıydı: 

O zaman da Kılıçdaroğlu’nu 944 imza ile genel başkanlığa önerdiler, 204 delege sandıkta 
oyunu Muharrem İnce için kullanmıştı… 

Her iki Kurultay’da da ilçe genel kurullarında “özenle” seçtirilen 
delegeler, kontrol altındaydı! 

Bu kişiliksiz; ikiyüzlü, en küçük baskı ile yolunu değiştiren, kaypak, cahil, çıkarları için 
memleketi satmaktan tereddüt etmeyen, CHP’li belediyelere midelerinden bağımlı, aç, 
mezhep zaafları yüzünden kulaklarından sıkıca tutulmuş, dergâh tornalarından çıkmış 
müritlerden farksız delegeler; 6 Ok’a yürekten bağlı Cumhuriyet Halk Partililere temsil 
edebilir mi? 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/02/04/dur-bakalim-ne-olacak/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/02/adalet-ve-cesaret-kurultay%C4%B1.jpg


CHP’nin tabutuna son çiviyi, “Ali Cengiz” oyununun figüranları olan bu 790 delege çaktı! 

Siyasi literatüre Dersimli Kemal ile giren ve “kontrollü delege sistemi” diye tanımlanan 
bu pisliğinin tepesinde Kemal Kılıçdaroğlu oturmaya devam edecek… 

Dur bakalım ne olacak… 

*** 
“Cumhuriyeti demokrasi ile taçlandırma Kurultayı”nda, -ne demek oluyorsa- 
Kılıçdaroğlu’nu can kulağı ile dinledik: 

Daha önce “1930’ların CHP’si değiliz” diye övünen Dersimli; 36. Kurultay’ı; “Sivas 
Kongresi’nin ruhunu taşıyan Kuvayı Milliyecilerin kurultayıdır” diyerek, kuruluş 
felsefesine dönüleceği işaretini verdi!.. 

8 yılda yaşattığı 8 yenilgiden tek kelime etmedi. 

“Öz eleştiri” yapmak şöyle dursun, AKP’yi hangi kadrolarla, nasıl düşürüp de iktidar 
olacağı konusunda da bir şey söylemedi… 

Dur bakalım ne olacak… 

*** 
Kurultay’ın adının “Adalet ve Cesaret Kurultayı” konması gerçek bir komedi idi. 

Bektaş’ının o meşhur fıkrası 36. Kurultay’da adeta sahnelendi. 

Dilerseniz önce fıkrayı anlatalım. 

“Yolu camiye düşen Bektaşi namazdan sonra: 
-Ey ulu tanrım, bana bol bol şarap ver diye dua etmiş. 
Yanında namazı bitiren kişi de ellerini kaldırmış: 
–Rabbim bana iman ver diye dua etmiş. 
İki duayı da işiten hoca Bektaşi’ye dönmüş: 
-Bak herkes iman istiyor Tanrı’dan, sen de şarap istiyorsun. Utanmıyor musun? 
Bunun üzerine Bektaşi hocaya dönüp: 
–Ne yapalım hoca efendi herkes kendisinde olmayanı ister!” demiş… 
Y-CHP’nin en çok ihtiyaç duyduğu iki şey “Adalet” ve “Cesaret” idi. 
Bu yüzden olsa gerek Kurultay’ın ismi böyle seçildi! 
Dur bakalım ne olacak… 
*** 
Kurultay delegeleri ile toplanan Kurultay CHP’in en yüksek karar organıdır. 
Bu yüzden Kurultay delegelerinin nasıl belirleneceği son derece önemlidir. 
CHP’nin kurultay delegeleri il genel kurullarında belirlenir. 
İl genel kurullarına katılan delegeler ise ilçe genel kurullarında seçilirler. 



İlçe genel kurullarından seçilerek gelen delegeler, bir kez de il genel kullarında elenerek 
“Kurultay delegesi” sıfatını alırlar… 
İlk bakışta adaletli gibi gözüken bu sistem; 26.02.3012 tarihli Olağanüstü 16. Kurultay’da 
tüzük değişikliği ile getirilmiştir. 
Ve son derece adaletsiz bir sistemdir. 
Şöyle ki: 
CHP Tüzüğünün 48. maddesine göre, ilçe ve il kongrelerinin delegeleri “partinin son 
genel milletvekili seçiminde aldığı oyla orantılı olarak MYK tarafından belirlenir.” 
Kurultay delegeleri de il kongrelerinde o ilin T.B.M.M. üye sayısının iki katı 

olarak, ilçe kongrelerinden gelen il delegelerince belirlenir.1  
Kurultay delegelerinin sayısını belirlemedeki ölçü: 
Partinin son genel milletvekili seçiminde aldığı oydur. 
36. Kurultay’a; CHP’nin 7 Haziran 2015 Milletvekili Seçimlerinde en düşük oy 

aldığı2 Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden, milletvekili seçiminde alınan oy 

oranı ile mütenasip olmayan delegeler3 katılmıştır. 
2015 Milletvekilliği Genel Seçimlerinde, sandık kurullarından CHP’nin en az bir 

görevlisinin bulunduğu 4000 sandıkta; sıfır oy çıktığını unutmayalım. 4  
CHP sandık görevlileri büyük olasılıkla HDP’ye oy vermişlerdir. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki illerin sözde kongrelerden gelen kurultay delegeleri, 
genel merkezde masa başında tespit edilmiş kurşun askerlerdir. 
Büyük olasılıkla da çoğu CHP’ye oy vermeyen sandık görevlileri arasında seçilmişlerdir. 

Bunların sayısı 174‘tür. 5 
Yani; genel başkanlık yarışına başlarken, sandıkta Kılıçdaroğlu’nun Doğu ve Güneydoğu 
bölgelerinden gelen 174 peşin oyu vardır. 
Diğer illerdeki delege seçimlerine de genel merkez doğrudan müdahale ederek, 
kendilerine oy verecek kişileri belirlediklerinden; Dersimli rakibi ile yarışa yaklaşık300-
0 olarak başlamaktadır! 
Rakibinin ne kadar şansı vardır, varın bunu da siz tahmin edin! 
CHP Kurultayında “adalet” aranması bu yüzden son derece yerindedir… 
Dur bakalım ne olacak… 
*** 
Geriye kalıyor “cesaret” meselesi… 
Onu da ana hatları ile hatırlayalım: 
Kılıçdaroğlu’nun 16 Nisan Anayasa Referandumu’ndan sonraki en “büyük” eylemi, 
Ankara’dan İstanbul’a yaptığı “Adalet Yürüyüşü”dür. 

                                                           
1 https://www.chp.org.tr/Assets/dosya/tuzuk2016-29012016.pdf 

2 https://secim.haberler.com/2015/igdir-secim-sonuclari/ 

3 http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/02/TELEFONLU-KURULTAY-LI%CC%87STESI 

4 https://odatv.com/binlerce-chpli-partiden-atiliyor-1010161200.html 

5 Kurultaya gönderilen delege sayısı/Son milletvekili seçiminde alınan oy oranı: Ağrı:6/1.0; Batman:8/0,8; 

Bingöl:6/1,2; Bitlis:6/1,3; Diyarbakır:22/1; Elazı:8/6,7; Erzincan:4/25,5; Erzurum:12/2,8; Hakkari:6/1; Iğdır:4/3,6; 
Kahramanmaraş:16/8,5; Kars:6/12; Kilis:4/7,7; Mardin:12/1; Muş:6/1,1; Siirt:6/1,2; Şanlıurfa:24/4,1; Şırnak:8/1; 
Tunceli:4/20,6; Van:16/1. 
Genel Merkezce; masa başında belirlenen bu 174 delegenin Kılıçdaroğlu’na oy verdiği düşünülmektedir. Bu 
delegelerin oyunu Kılıçdaroğlu’ndan düşersek oyu 616’ya düşecektir. Diğer aday Muharrem İnce, bu delegeleri 
belirlemiş olsaydı o zaman da onun hanesine yazılacaklar ve oyu 621’e çıkmış olacaktı. Diğer illerdeki baskıları, 
yönlendirmeleri, vaatleri vs hesaba kattığınızda kurultayın gerçekten de “adalet”e ihtiyacı olduğu anlaşılacaktır. 
 

https://www.chp.org.tr/Assets/dosya/tuzuk2016-29012016.pdf
https://secim.haberler.com/2015/igdir-secim-sonuclari/
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/02/TELEFONLU-KURULTAY-LI%CC%87STESI%CC%87.xls
https://odatv.com/binlerce-chpli-partiden-atiliyor-1010161200.html


“Mühürsüz oyların” geçerli sayılarak, tam hukuksuzluk hali yaşandığı için şaibeli hale 
gelen bu referandumun yenilenmesi gerekirdi. 
Bunun için de başta Ana Muhalefet Partisi CHP olmak üzere; “Hayır Bloku”nda yer 
alanları temsil eden bütün demokratik kitle örgütlerinin katılımı ile Yüksek Seçim 
Kurulu’nun (YSK) önünde toplanıp; yasal-kitlesel bir gösteri yapılarak 
REFERANDUMUN YENİLENMESİ talebinin dile getirilmesi gerekirdi. 
Hatta, CHP örgütleri 81 ilden Ankara’ya doğru yürüyüşe de başlamalıydı. 
Referandum yenilenene kadar ,YSK önünde yapılacak olan açlık grevine Dersimli Kemal 
önderlik etmeliydi!.. 
Kılıçdaroğlu, bu cesareti gösteremediği için, Kurultay’a “cesaret” kurultayı adını 
vermek şart oldu!.. 
Cesaretsizlik bir tek böyle gizlenebilirdi! 
Bu düzeyde bir eylemin yapılması gerektiğini yazılı ve sözlü dile getirenlere ne cevap 
verdiğini hatırlatalım: 

“SOKARLARDA KARŞI TARAFIN SİLAHLI VE SOPALI ADAMLARI VARDI!”6  
Dışarıda her zaman “silahlı” ve “sopalı” adamlar olacaktır! 
2019’da yapılacak olan seçimlerde; diyelim ki, Dersimli Kemal’in Cumhurbaşkanlığına 
aday olarak göstereceği “İkinci Ekmelleddin” kazandı. 
YSK’da seçim sonuçlarını: 
“İkinci Ekmeleddin kazanamadı” şeklinde ilan etti!.. 
O zaman ne yapacağız? 
Sokağa çıkıp hak aramak cesaret işi olarak görüldüğüne göre; 36. Kurultay’dan biraz 
“cesaret” toplamak gerekir! 
Toplanabildi mi? 

“Dur bakalım ne olacak şimdi!” 7  
(Aşağıdaki 7 nolu bağlıntıyı “tıklayarak bu fıkrayı da hatırım için okuyun.) 
*** 
Ne demişti Bektaşi: 
Herkes kendi olmayanı ister. 
Çok doğru vallahi. 
Dur bakalım ne olacak şimdi… 
*** 
Kurultayla ilgili en etkili köşe yazısını Sözcü Yazarı Yılmaz Özdil yazdı: 
“CHP Çanakkale’de 135 bin oy alıyor. 
Çanakkale’nin 8 delegesi var. 
CHP Adıyaman’da 35 bin oy alıyor. 

Adıyaman’da 10 delegesi var.” 8  
(8 nolu bağlantıyı “tıklayarak okuyabileceğiniz bu yazıyı da kaçırmayın derim.) 
Her taraf böyledir aslında… 
Nasıl bir “adalet” anlayışı ama… 
Bir tarafta “adalet ve hukuk” diyeceksin, öte tarafta en büyük adaletsizliği ve 
hukuksuzluğu kendi seçmenine yaşatacaksın. 
Dur bakalım ne olacak… 
*** 

                                                           
6 http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/ 

7 https://www.aymavisi.org/hikaye/DUR%20BAKALIM%20NE%20OLACAK%20Aziz%20Nesin.html 

8 http://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/yilmaz-ozdil/kaybedenler-kulubu-2-2202794/ 

http://www.sozcu.com.tr/2017/gundem/kilicdaroglu-ilk-kez-acikladi-sokaga-cagirmadik-cunku-1832515/
https://www.aymavisi.org/hikaye/DUR%20BAKALIM%20NE%20OLACAK%20Aziz%20Nesin.html
http://www.sozcu.com.tr/2018/yazarlar/yilmaz-ozdil/kaybedenler-kulubu-2-2202794/


CHP, yüzde 10 seçim barajına da karşı olduğunu söyler. 
Bunu istediğinden değil elbette. 
Dostlar alış-verişte görsün kabilinden, öylesine der… 
Zira yüzde 10 barajı, zaten CHP’nin içerisinde vardır. 
Genel başkan adayı olabilmek için delegenin yüzde 10’nun imzasını almak şartı 
getirilmedi mi? 
Baykal’a sağlık ve afiyet dileyerek onun da kulağını çınlatalım! 
Bu şarta bağlı olarak, dün yaşanan rezaleti tekrar ederken bile inanın yüzüm kızarıyor… 
Artık onu bir daha anlatmayalım derim. 
‘Dürüst lider” imajı yerlerde sürünüyor. 
Dur bakalım ne olacak şimdi…



 

“GİZLENEN” BİR ORDU!.. 

Suriye’nin meşru ordusu ülkesinin kuzeyinden neden çekildi. 
Kanıtları ile birlikte anlatacağız elbet… 
Özgür Suriye Ordusu‘nun (ÖSO), TSK yanında Zeytindalı Harekâtına katılması Y-
CHP’yi neden çılgına çevirdi! 
Y-CHP’yi düşman saflarında konuşlandıran geçerli sebepler var mıdır? 
Açıklayacağız… 
Çıkarlarımız, yüzde yüze yakın örtüşmesine rağmen, hükümetimiz Esat rejimi ile neden 
beklenen ilişkiyi kuramıyor? 
Bu soruya duygusal nedenlere bağlayarak yanıt verilebilir mi? 
İrdeleyeceğiz… 
*** 
Washington yönetiminin bazı birimlerinde, Türkiye’yi bölgedeki radikal terör 
örgütleri ile bağlantılı gösterme yolunda çalışma yapıldığı gazetelerde haber olur 

olmaz 1 “Türkiye’deki Amerika’nın Sesi” işbaşı yaptı! 
Dersimli Kemal mikrofonu eline alıp: 
“Afrin harekâtına desteğimiz tam ama Ordumuzun kahramanlığını bir anlamda 
ÖSO’ya devretmeye çalışıyoruz… Ordu ÖSO’nun arkasına neden gizlenir, hangi gerekçe ile 
gizlenir?… Ordunun başarısı ÖSO’ya devredilemez… Ordu ile ÖSO’nun bir arada anılması 

içime sinmiyor, ağırıma gidiyor…” demeye başladı.2  
Y-CHP Konya Milletvekili Atay Aktuğ, o televizyon senin bu televizyon benim ha bire 
koşuşturuyor. 
Hazret, TTB‘nin “Savaşa Hayır” bildirisinin görevlerinin içerisinde ve son derece 
yerinde olduğunu anlatmaya çalışıyor. 
                                                           
1 http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/1816470-chp-neden-kaybediyor-simdi-daha-iyi-

anliyorum 

2 http://www.star.com.tr/politika/chp-genel-baskan-yardimcisi-ozturk-yilmazdan-skandal-sozler-haber-

1302131/ 

http://www.cemilcan.gen.tr/2018/02/02/gizlenen-bir-ordu/
http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/1816470-chp-neden-kaybediyor-simdi-daha-iyi-anliyorum
http://www.haberturk.com/yazarlar/serdar-turgut-2025/1816470-chp-neden-kaybediyor-simdi-daha-iyi-anliyorum
http://www.star.com.tr/politika/chp-genel-baskan-yardimcisi-ozturk-yilmazdan-skandal-sozler-haber-1302131/
http://www.star.com.tr/politika/chp-genel-baskan-yardimcisi-ozturk-yilmazdan-skandal-sozler-haber-1302131/


TTB, herhangi bir savaşa karşı çıkmıyor, belli ki TSK’nın Suriye’ye girmesinden 
rahatsızlar… 
Amerika’nın Ortadoğu’da kalıcı olması için kafasını pek yoran Y-CHP Grup 
Başkanvekili Öztürk Yılmaz, biraz daha cesaretli çıktı: 

“ÖSO’nun kaynağı El Kaide’dir” dedi…3 
Y-CHP Kilis İl Başkanı ise açık açık konuştu. 
İkinci Cumhuriyetçilerin, PKK severlerin, Amerikan muhiplerinin duygularını en iyi o 
dile getirdi: 
“Savaşa karşı bir siyasi partiyiz. Milliyetçi gururun yüksek olduğu böyle bir 

zamanda harekâta karşı olmak halktan çok reaksiyon görür” diyerek4 
Kılıçdaroğlu’nun, gerçek duygu ve düşüncesinin farklı olduğunu ima ederek, liderini 
yalanladı… 
Dersimli Kemal’i, yobazlardan beter “takiyeci” durumuna düşürdü… 
Acaba neden? 
Az sonra anlayacağız… 
*** 
Önce bir kaç tespit yapalım: 
“Arap Baharı” başlayınca, emperyalistler tüm güçleri ile Suriye’ye abandılar. 
Esat, kuvvetlerini güneye doğru çekmek zorunda kaldı. 
Türkiye-Suriye sınırının korunması doğal olarak bize kaldı. 
Sınırı koruduk mu, emanete ihanet mi ettik? 
Onu da anlatacağız… 
*** 
Suriye’ye yamyamlar doluşunca, sivil halkın 3 buçuk milyon kadarı da mülteci olarak 
sınırlarımıza dayandı. 
Kapıları ardına kadar açtık; uzunca bir süre giren çıkanı kontrol etmedik! 
Ege Denizi’nde boğulan bebeler yukarıdaki sayıya dahil değil! 
Reis, Suriyeli misafirlerimiz için bugüne kadar 30milyar harcandığını söylüyor; biz 
açlıktan, yokluktan kırılıyoruz! 
Suriye’nin kuzeyinde oluşan otorite boşluğundan yararlanan, PKK=PYD=YPG ve diğer 
rejim karşıtı örgütler, vakit geçirmeden alan hâkimiyetine giriştiler. 
Sınır tanımayan Şeriatçı örgüt Irak Şam İslam Devleti (İŞİD), diğer ülkelerdeki 
militanlarını Türkiye üzerinden Suriye’ye yığdı. 
Kafa kesmeler, insanları canlı canlı yakmalar vb. gibi insanlık dışı eylemler ile kısa 
sürede bayağı alan açtılar. 
İrak’a da girdiler, orada da aynı şeyleri yaptılar… 
İŞİD’ın açtığı alanlara PKK=PYD=YPG yerleştirildi. 
Sivil halkı İŞİD’ten “kurtardığı” için bir de kahraman muamelesi gördüler. 
Bağımsız devlet kurmayı hak ettikleri işlenmeye başlandı… 
*** 
Batılı devletler, her zamanki gibi bir “Koalisyon”u kurup kendi çıkarlarına göre 
harekete geçirdiler. 
Görünürde Suriye halklarını İŞİD teröründen kurtarıp, Esat rejimini de yıkarak; 
Ortadoğu’ya “özgürlük ve demokrasi” getireceklerdi!.. 
PKK=PYD=YPG, yerel “sivil güçler” olarak yanlarında bulunacaktı. 

                                                           
3 https://www.youtube.com/watch?v=uoR0MNSuGvY 

4 https://www.aydinlik.com.tr/chp-kilis-il-baskani-savasa-karsiyiz-ama-bu-halktan-cok-reaksiyon-gorur-politika-

ocak-2018-1 
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Bizdeki ana muhalefet, o tarihlerde YPG’yi terör örgütü olarak görmüyor; “vatanını 

kurtarmak için örgütlenmiş oluşum” olarak tarif ediyordu!..5 
Oysa bütün hesapları Tunus’tan başlayıp, Suriye’ye kadar olan bölgenin rejimleri 
yıkmaktı. 
Adına “Arap Baharı” dedikleri Büyük Ortadoğu Projesini (BOP) hayata geçirmek için 
her ülkede işbirlikçileri vardı… 
Ortadoğu’nun zengin petrol kaynaklarına el koymayı kafalarına koymuşlar, duracak 
gibi değillerdi… 
Petrol denizi üzerinde “İkinci İsrail”i kurup birincisine yoldaş yapacaklardı. 
Petrolün Akdeniz’e güvenle akması için bir de koridor oluşturacaklardı. 
NATO üyesi olan Türkiye, ne yazık ki bu insanlık dramında Batı’nın yanında yerini 
aldı!?.. 
Hatta BOP‘un Eş Başkanlığını kabul etmekte Recep Tayyip Erdoğan bir sakınca 
görmedi… 
O ana kadar Esat’la can ciğer kuzu sarması olan eş başkan, bir gecede demokrasi 
kahramanı, insan hakları savunucusu ve “Eset” düşmanı kesildi. 
Suriye rejimini yıkmak için kolları sıvadılar… 
*** 
Gelişmeler planlandığı gibi gitmedi tabii. 
Bir süre sonra, bölgenin güçlü ülkeleri de sahaya indiler. 
Emevi Camii’nde bir kaç hafta içinde Cuma namazı kılmayı hesaplayan eş başkan, Suriye 
sınırımızda uçaklarımızı uçuramaz hale geldi… 
Neyse ki, araya devlet aklı ile tecrübeli asker ve siyaset adamları girip, Türkiye’nin 
oyuna getirildiğine komşularımızı ikna ettiler. 
BOP’un başarısı için kurgulanan Ergenekon ve Balyoz davalarının kumpas olduğu 
ortaya çıktı. 
FETÖ’nün CİA’nın Türkiye şubesi olarak çalıştığı anlaşıldı. 
PKK/PYD/YPG’nin ABD’nin kara gücü olarak faaliyet gösterdiği itiraf edildi. 
*** 
“Batı Cephesi”nde yer alan Türkiye, nihayet durumu kavradı ve bu defa rotasını Asya’ya 
çevirdi. 
Şangay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) desteği alındı… 
*** 
Türkiye, ani bir dönüşle birlikte savaştığı güçlerin karşısında konuşlandı!.. 
*** 
Davutoğlu’nun uygulamaya koyduğu Stratejik Derinlik politikalarından uzaklaşıldı. 
Erdoğan, Davutoğlu’nu da görevden uzaklaştırdı… 
“Kürt Açılımı”ndan vazgeçilip, 24 Temmuz 2015 tarihinde PKK’yı etkisiz hale getirmek 
için operasyonlara başlandı… 
Emperyalizmi tarihinde ilk defa yenen Ordu, ABD ile her cephede savaşıyor… 
Sıcak savaş Suriye’dedir… 
*** 
Suriye’de ne olup bittiğini tam olarak anlayabilmek için, Suriye’deki iç savaş ile bu 
savaşın en önemli aktörlerinden ÖSO‘yu da tanımamız gerekiyor. 
30 yıldır, 30 binden fazla insanımızı katleden ABD’nin, kara gücü PKK/PYD/YPG‘yi 
zaten tanıyoruz… 
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Bu arada Suriye’nin yakın tarihine de kısaca göz atalım. 
Önce çatışmaların başladığı 2011 yılına bakalım: 
15 Mart 2011’de başlayan ve Nisan 2011’de ülke çapına yayılan 
yapay ayaklanmaları bastırmak için operasyona başlayan Suriye, askerlerinin 
göstericilere ateş açmasından sonra, sivil gönüllülerden ve firari askerlerden oluşan 
muhalif güçler isyana başladılar. 
Bu ayaklanmanın “Arap Baharı”nın Suriye’deki devamı olduğunu söylemeye gerek var 
mı? 
Ayaklanmanın arkasındaki gücün, BOP’u hayata geçirmek üzere düğmeye basan ABD 
olduğu hiçbir zaman gizlenmedi. 
Kartlar açık oynanıyordu: 
O dönemin Dış İşleri Bakanı Rice, açıkça söylemişti; 23 ülkenin sınırları ve rejimleri 
değişecektir diye… 
*** 
2013 yılında, Esad’ın yanında Hizbullah da savaşa dâhil oldu. 
Esad’a, Rusya ile İran destek vermiş, muhalifleri ise Katar ve Suudi Arabistan. 
Bir de Türkiye! 
2012 sonlarında yayınlanan bir Birleşmiş Milletler (BM) raporunda; bu 
savaşın Nusayri Şebbiha Milisleri ile Sünni muhalifler arasında devam eden “mezhep 
çatışması” olduğuna vurgu yapılmış istenmiş; iki taraf bu tespiti şiddetle reddetmiştir. 
Amaç mezhep savaşlarını körüklemekti. 
(Nusayrîlerin kutsal kitabı Kur’an-ı Kerîm’dir. Nusayrîler kendilerini Alevî olarak 
kabullenirler. Alevîler de Nusayrîleri kendilerinden tanırlar. Ancak Anadolu Alevîliği ile 
Nusayrîlik farklıdır.) 
BM ve Uluslararası Af Örgütü her iki tarafı da insan hakları ihlalleri yapmakla 
suçlamıştır. 
Bu kirli savaşta; ABD yönetimi tarafından, bir kaç kez kimyasal silah kullanıldığı iddia 

edilmiştir…6 
*** 
Gerçek şu idi: 
Batı, Suriye’de demokrasinin gelişmesine sürekli engel olmuştur. 
1946 yılında bağımsızlığını kazanan Suriye’de, 1949 yılında CIA destekli bir darbe ile 
hükümet düşürülmüştü. 
Bunu iki ayrı darbe daha izlemiştir. 
1963 yılında Baas Partisi de darbe ile iktidara getirilmiştir. 
1966 yılında bir başka darbe ile tekrar iktidar el değişmiştir. 
Savunma Bakanı General Hafız Esat, 1971 yılında “ıslahi bir devrim”le siyasi ve askeri 

gücü eline geçirmiş, ölüm tarihi olan 2000’e kadar yönetimde kalmıştır.7  
*** 
2006‘da Suriye Silahlı Kuvvetlerinin başına getirilen Beşşar Esad, 34 yaşında iken 
Cumhurbaşkanlığına seçilmiştir… 
*** 
Esad ailesi, Şii İslam’ın bir kolu olan ve Suriye toplumunun tahminen yüzde 12’lik 
kısmını oluşturan Nusayri azınlığına mensuptur. 
Ülkenin 4’te 3’ünü Sünniler oluşturmaktadır. 
Suriye’deki Kürtler, kendilerini “etnik azınlık” olarak tanımlamaktadırlar. 

                                                           
6 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-23999066 

7 http://www.21yyte.org/tr/arastirma/suriye/2012/05/29/6619/suriye-siyasi-tarihi 
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1962 yılında binlerce Kürt, vatandaşlıktan çıkartılmıştır. 
2004 yılından itibaren Kürt bölgelerinde yer yer ayaklanmalar ve hükümet güçleri 
ile çatışmalar yaşanmıştır. 
“Azınlığın çoğunluğu yönetmesi” planı, Fransızların “dâhice” buluşudur. 
Böyle olunca, azınlık iktidarı sürekli Fransa’ya bağımlı kalacaktı. 
Bu planın gereği olarak Nusayrilerin iktidar olması, Fransızların desteği ile 
sağlanmıştır… 
*** 
Suriye, 1963 tarihinden bu yana olağanüstü hal ile yönetilmektedir. 
*** 
Suriye hükümeti, 2010 yılının Nisan ayında, isyancılara karşı büyük ölçekli bir askeri 
harekât başlatmıştır. 
Bu arada pek çok asker firar etmiş ve isyancılara katılmıştır. 
Asker kaçaklarının, tıpkı bizim Orduya sızan FETÖ mensupları gibi CIA ile 
bağlantılı olduklarına kuşku yoktur. 
4 Haziran 2011’de Cisr eş Şuğur kasabasında ilk silahlı çatışma yaşanmıştır. 
2012-2013 muhaliflerin avantajı ele geçirdiği yıllar olmuştur. 
Kuzey ve Doğu Suriye büyük oranda rejimin elinden çıkmıştır. 
PKK/PYD/YPG; Afrin, Kobani ve Haseke özerk kantonlarını ilan etmiştir… 
Ayrılıkçı Kürtlerin sınırlarımızdan geçerek Kobani’ye girmesi ayrı bir rezalet 
olarak hafızalarımıza kazınmıştır… 
*** 
2014 yılı başlarında işler tersine dönmüş, rejim kaybettiği kontrolü yeniden kazanmaya 
başlamıştır. 
2015 Eylül’ünde, Rus hava saldırıları ile muhaliflerin lehine olan güç dengesi aleyhte 
bozulmaya başlamıştır. 
2015 yılı sonu itibariyle, Rusya’nın yanında İran ve pek çok Şii misil, Suriye rejimine 
desteğini artırmıştır. 
Muhalifler ise, Batı’dan aldığı desteği büyük oranda kaybetmişlerdir. 
2016 yılında rejim ve müttefikleri, Halep kırsalında muhalifler ve İŞİD’den pek çok 
yerleşim bölgesini geri almışlardır. 
Türkmendağı’nın büyük bölümünü de ele geçirdiler. 
Bunun üzerine, Türkiye ve Suudi Arabistan kara operasyonu ihtimallerini görüşmüş, 
fakat bu durum uluslararası gerginliği sebebiyet verdiği ve destek de görmediği için 
hayata geçirilememiştir… 
*** 
Conilerin canı pek kıymetlidir: 
Türkiye’nin bütün ısrarlarına rağmen, ABD karadan operasyon yapmaya 
yanaşmamıştır… 
*** 
IŞİD‘ın kuşatması altında bulunan Deyrizor’daki kuşatma kırılmadan, 20 İŞİD’li 

komutan ABD tarafından Suriye’nin kuzeyine kaçırılmıştır. 8  
ABD-İŞİD ilişkisinin en çarpıcı örneğidir. 
2015 yılı sonu ve 2016 yılı başında Rus hava desteği ile Esat yönetimi, kaybettiği pek 
çok bölgeyi geri almıştır. 
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Suriye güçlerinin doğu illerinden büyük oranda çekilmek zorunda kalması sonucu, 
doğu kırsalı da Kürtlerin ve İŞİD’in eline geçmiştir… 
*** 
Suriye’deki “Ilımlı Muhalefet”in çatı örgütü, Suriye Devrimci Muhalefet Güçleri 
Koalisyonu‘dur. 
Bu koalisyona bağlı olarak Özgür Suriye Ordusu başta olmak üzere, Suriye Türkmen 
Ordusu ve Nurettin Zengi Hareketi gibi pek çok muhalif grup vardır. 
Suriye’de İlımlı Muhalefet dışında; İslami Cephe ve El Nusra Cephesiolmak üzere pek 

çok İslam’ı grup bulunmaktadır. 9  
*** 
IŞİD, El Kaide‘nin Irak ve Suriye kolu olarak ortaya çıkmış, 2014’te savaşa dâhil olmuş 
ve 2017 yılında saf dışı kalmıştır. 
*** 

Muhalifleri destekleyen ülkeler arasında ne yazık ki, Türkiye de vardır. 10  
*** 
Suriye Demokratik Güçleri (SDG), görünüşte Kürt, Arap, Süryani, Ermeni ve 
Türkmenlerden oluşan İŞİD’e karşı mücadele için oluşturulmuş ortak bir operasyon 
gücüdür. 
Ama asıl PKK/PYD’yi kamufle etmek için kurulmuştur… 
*** 
Üyelerinin büyük çoğunluğu Suriye Silahlı Kuvvetleri’nden ayrılan asker ve subaylar 
olan ÖSO yöneticilerinin beyanlarına göre; 40 bin üyesi vardır. 
Suriye Arap Cumhuriyeti’ni devirmek için başta ABD ve İsrail olmak üzere, Batılı 
devletlerden hem askeri hem de parasal destek almışlardır. 
Türkiye-ÖSO ilişkisini Zeytindalı Harekâtı açık hale getirmiştir. 
ÖSO, Suriye Hava Kuvvetleri’nden istifa eden Albay Riyad El Esad ve silah arkadaşları 
tarafından 29 Temmuz 2012 tarihinde kurulmuştur. 

Komuta Merkezi Hatay’da iken, tepkiler üzerine Şam’a alındığı söylenmektedir.11  
Washington Post gazetesine göre; CIA ve ABD’nin özel operasyon birimleri, Suriyeli 
isyancıları, Türkiye ve Ürdün’de eğitimden geçirmekte ve bunun için de 

Türkiye’deki Amerikan üssünü kullanılmaktaydılar.12  
Az sayıda ÖSO militanının El Nusra’ya geçtiği haberleri basına yansımıştır… 
*** 
19 Şubat 2014’te ABD, Türkiye ve ÖSO arasında bir eğit-donat anlaşması yapılmıştır. 
Kırşehir’de eğitilip Suriye’ye gönderilen 60 kişiden 18’i, El Nusra 
tarafından alıkonulmuştur. 
62 kişilik ikinci grup, ABD tarafından tahsis edilen 10 araç ve havan topları ile El 
Nusra’ya katılmışlardır. 
BBC’ye göre, ÖSO’ya katılmak isteyenler Adana’daki gizli bir kampta Türk eğitmenler 

tarafından silahlı eğitimden geçirilmektedirler.13  

                                                           
9 http://www.bbc.com/turkce/haberler/2012/11/121112_syrian_opposition_guide 

10 http://turkish.irib.ir/haberler/dis-haberler/item/265521-suudi-arabistan,-suriyeli-muhaliflere-yardım-ediyor 

11 http://www.hurriyet.com.tr/ozgur-suriye-ordusu-komuta-merkezini-turkiyeden-tasidi-21531236 

12 https://www.rt.com/news/usa-cia-train-syria-rebels-087/ 

13 http://www.bbc.com/news/world-middle-east-19124810; 

(Haberin Türkçesi:http://www.hurriyet.com.tr/suriyeli-militan-turkiyede-egitildim-21159796) 
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Çatışmalarda yaralanan ÖSO askerleri, Gaziantep ve Kilis’teki hastanelerde tedavi 
edilmektedir. 
Hatay’ın Apaydın Mahallesi yakınlarındaki kampa, CHP milletvekilleri sokulmamıştır. 
CHP tarafından kampta “yabancı silahlı kuvvetler”olduğu açıklanmıştır. 
ÖSO mensubu kişilerin Gaziantep’te, Suriye’de kullanılmak üzere bomba 

imalatı yaptıkları, imalat sırasında yaşanan patlama ile ortaya çıkmıştır.14  
*** 
Pentagon tarafından da onaylanan ve Der Spiegel ve The Guardian tarafından 
kamuoyuna açıklanan bilgilere göre; ÖSO üyelerine Ürdün’deki kamplarda, ABD, 

İngiltere ve Fransa silahlı kuvvetlerinden askeri eğitmenler eğitim vermektedirler.15  
ÖSO, Ahraruş Şam, Ceyşul İslam ve El NusraCephesi ile zaman zaman koordinasyon 
halinde olmaktadır. 
Laik bir yapıyı savunan ÖSO ile İslamcı Muhalifler arasında anlaşmazlıklar da 
çıkmaktadır. 
ÖSO da denetiminde tuttuğu yerlerde İslami Şeriat kurallarını uygulamaktadır… 
Hem laik hem Şeriat kurallarına bağlılık, nasıl oluyorsa!.. 
*** 
Amerika tarafından kurulan ve Suriye rejimini yıkmakla görevlendirilen 
ÖSO, şimdi Amerika’ya karşı savaşmaktadır… 
*** 
ÖSO militanları, Suriye’nin toprak bütünlüğünü korumak için kanlarını akıtmaktadır. 
Aynı zamanda da Türkiye’nin toprak bütünlüğünü de korumaktadırlar. 
Savaşın sonunda ne olacaklarını büyük ölçüde Türkiye belirleyecek. 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde PKK’ya karşı verilen mücadelede 
“Korucular”ın yaptığı görevi, bugün Suriye topraklarında ÖSO yapmaktadır… 
ÖSO için yapılan “Kuvayı Milliyeci” benzetmesi ziyadesiyle abartılıdır. 
Zira ÖSO’yu, Suriye yönetimine muhalif asker kaçakları, Kuvayı Milliye’yi düşman 
işgalini kabul etmeyen ve “Ya istiklal ya ölüm” şiarıyla direnen vatanseverler 
kurmuştur. 
Aralarında en küçük bir benzerlik yoktur… 
*** 
Türkiye, ÖSO’yu kendi saflarında tutmakla, düşman kuvvetlerini önemli 
ölçüde azaltmıştır. 
Taktik açıdan bu husus oldukça önemlidir. 
Nitekim savaşın 11. günündeki 20 can kaybının 15’i ÖSO üyesidir. 
ÖSO olmasaydı 20 şehit de bizim askerlerimizden olacaktı… 
*** 
Hal böyle olunca; 
Ne Erdoğan ÖSO’ya sırtını dönebilir ne de kolaylıkla Esad’ın elini sıkabilir. 
Bu durumu fırsat bilerek: 
“Ordumuzun kahramanlığı ÖSO’ya devretmek” ve “Orduyu ÖSO’nun arkasına 
gizlemek” gibi yakıştırmalarla TSK’yı aşağılamak, savaşan askerlerin moralini bozmak; 
en hafif tabiri ile bozgunculuktur, ihanettir ve beşinci kol faaliyetleridir… 
*** 
Emperyalistlerin terör örgütleri kurup mazlum halklara saldırması içinize siniyor da 
aynı örgütlerin onlara karşı savaştırılması midenizi ağzınıza getiriyor öyle mi? 

                                                           
14 http://haber.sol.org.tr/devlet-ve-siyaset/gaziantepte-patlayan-o-evde-bomba-yapiliyordu-haberi-67639 

15 https://www.rt.com/news/americans-train-syrian-rebels-073/ 
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Ne mideniz var ama! 
Ordumuz PKK’ya karşı Korucularla birlikte savaşırken, onların arkasına saklanmış 
olmuyor ama ÖSO ile birlikte savaşırken arkalarına saklanmış oluyor, öyle mi?.. 
Yazıklar olsun size… 
Bu haklı savaşa karşı çıkanlar, savaşmadan emperyalizme teslim olmamızı öneriyorlar… 
Düşman ordularının çavuşlarını dinlemeyeceğiz! 
Emperyalizme karşı her koşulda savaşacağız…



 

EN “BÜYÜK” SENSİN EY AMERİKA!.. 

PYD’nin Eş Başkanı Hevi Mustafa, Amerika’nın saygın gazetelerinden Washington 
Post’a makale yazdı! 

Bana mısın diyen her yazara ve siyaset adamına bu olanak nasip olmaz. 

Dünya çapındaki gazeteye dünya çapında adamlar yazıyor. 

Mustafa, bildiğimiz bir terör örgütünün yöneticisidir. 

Kalemle filan işi olmaz. 

Parmakları tetiğe basmak, bombanın pimini çekmek ve fitili ateşlemek için eğitilmiştir… 

*** 
Dünyanın bir numaralı emperyalist ülkesine: 

“Türk jetlerini durdurun. Washington acele etmeli, zaman daralıyor” 

mesajını1 gönderdi ya, o ünlü gazetede yazması için yeterlidir. 
Ak kâğıt üzerindeki karalamaları değme uzmanların analizlerinden değerlidir… 

*** 
Hevi Hanım, arzuhalini Amerikan makamlarına dilekçe ile de bildirebilirdi. 

                                                           
1 http://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-42786429 
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Başındaki Amerikan komutanına söyleseydi, mesajı anında Trump’a bile iletebilirdi. 

Ama sorun o değildi: 

Bu “makale” ile 30 yıldan fazla bir süredir Türkiye’yi meşgul eden PKK’nın, başı darda 
kaldığında başvurduğu adres gösterilecek, NATO’nun ikinci büyük gücü TSK’yı, hangi 
devletin durduracağı dünya kamuoyuna deklare edilecekti!.. 

Edildi de… 

En büyük sensin Amerika!.. 

*** 
Nükleer başlıklı silahları varmış, yıldız savaşlarına geçmişler, bunları geçiniz. 

ABD’nin en büyük gücü budur işte. 

İnsanların kafasına yerleştirdiği; “büyüklük” ve “yenilmezlik” imajı ile dünyayı 
savaşmadan teslim alıp sömürüyorlar. 

Bu işi de en iyi yapan yerli işbirlikçileridir. 

“Beşinci kol” da bunlara diyoruz… 

Hevi Mustafa, bu işbirlikçilerden sadece biridir… 

*** 
Mustafa gibi Amerika’nın kara gücünde görevli çavuşlardan bizde o kadar var ki… 

Sabah akşam televizyonlarda “subliminal mesajlar” 2 veriyorlar. 

Asıl ilginç olan; antiemperyalist olması gereken “Türk Solu”nun, bu hainlerin peşine 
takılarak Amerikalılara askerlik yapmış olmalarıdır. 

Onların ağzı ile konuşmaları, onların beyni ile olayları yorumlamaları, acı ama 
gerçektir… 

*** 
ABD Merkez Kuvvetleri Komutanı Joseph Votel; ilk defa İŞİD’ten kurtarılan ve 

PKK/PYD’nin çatı örgütü SDG’nin işgaline sunulan Rakka’yı ziyaret etti.3  
Askerlerine moral vermeye çalıştı. 
                                                           
2 Subliminal mesaj veya bilinçaltı mesaj, başka bir objenin içine gömülü olan bir işaret ya da mesajdır ve normal 

insan algısı limitlerinin altında kalmak, o anda fark edilmemek üzere tasarlanmıştır 

3 https://www.aydinlik.com.tr/centcom-komutani-ndan-rakka-yi-ziyaret-dunya-ocak-2018-2 
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Ayrılıkçı Kürtler, komutanlarına tekmil verip, aferini aldılar… 

Sorsalar hepsi; emperyalizme karşı, hepsi de dört dörtlük solcu! 

Bu saygın sıfatın bile ırzına geçtiler… 

*** 
Amerikalılar yenilgiden bile zafer çıkartma çalışması yapıyorlar: 

Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Fransa’da, Dış İşleri Bakanımız Çavuşoğlu’na: 

2009 yılında çıkartılan 5903 Sayılı Yasa ile karşılığında organik tarım yapma koşulu ile 
İsrail’e mayınlardan temizletmeye çalıştığımız Suriye sınırında, 30 km derinliğinde 

“güvenli bölge” kurma teklifini yaptı.4  
Hiç kuşku yok ki, Suriye sınırına İsrail’i yerleştirerek, koridoru hayata geçirme 
projesinin bir değişik sürümüdür bu teklif. 

Kabul etseydik, “güvenli bölge” Akdeniz’e açılan koridor işlevini görecek ve Suriye ile 
aramızdaki fiili sınırı teşkil edecekti!.. 

Yemedi tabii… 

*** 
Erdoğan ile Trump’un görüşmesinden sonra, Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada da 
askeri operasyonun sınırlı tutulması istendi. 

En büyükler; “Afrin’deki artan şiddetin Suriye’deki ortak hedefleri tehlikeye atma riski 

taşıdığını” söylediler...5  
Bu ifadeye göre, Suriye’de savaştığımız Amerika ile “ortak hedeflerimiz” de varmış!.. 

Sanki Türk Ordusu, Amerika’nın izni ve bilgisi içinde Suriye’ye girmiş havasındalar. 

Sanki her şey onların kontrolünde ilerleyebilir… 

En büyük silah “büyüklük” imajı olunca ve bu imajı yerleştirmek için gönüllüleri de 
bulununca, Conilerin kanı ne diye dökülsün! 

Üstelik onların yerine ölmeye hazır mayın eşekleri sırada dururken… 

*** 

                                                           
4 http://www.sozcu.com.tr/2018/dunya/abdden-30-kilometrelik-guvenli-bolge-aciklamasi-2189415/ 

5 http://m.avrupagazete.co.uk/gundemdekiler/258430-beyaz-saray-in-aciklamasini-turk-yetkililer-

yalanladi.html 
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Amerikan gönüllülerinden biri, toprak bütünlüğümüz için zorunlu olarak yapılan Fırat 
Kalkanı Operasyonu’nda şehit olan 70 askerimizin Esat için öldüklerini söylemesini de 
aynı kapsamda değerlendirmek gerekir. 

İbretliktir… 

Amerika’nın çıkarları için savaştığı tartışmasız olan; Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
bölgelerimizi hendek ve tünellerle köstebek yuvasına çeviren, dünyanın en azılı terör 
örgütü PKK’ya karşı yapılan operasyonlarda “orantılı güç” kullanılmasını isteyen ve 
“sivillerin öldürüldüğünü” söyleyen bir adamın, “Vatan Savaşı”nı sulandırmak ve 
ABD’nin kara gücünü korumak için atmadığı takla kalmamasını görmezden gelmemiz, 
acı ama gerçektir… 

Amerikan işbirlikçiliğini “müttefiklik” olarak tanımlayan zevatın, kafasına işlenmiş 
“büyüklük” imajı yıkılmadıkça rahat uyku uyumamız mümkün görünmüyor… 

O imajın yıkılması da yakındır… 

*** 
ABD Dış İlişkiler Konseyi’nin Foreign Affairs adlı dergisinde; Aareon Stein imzası ile 
yazılan makalede; PKK/PYD güçlerinin Suriye güçlerine teslim olmasının tek çözüm 

olacağı savunuluyor… 6 
ABD, Suriye’de yenilgiyi kabul etti de bizim işbirlikçiler kabul edemiyor. 

Neredeyse dünya başlarına yıkılmış gibiler!.. 

Korkunun ecele faydası yoktur. 

Zafer günü yakındır… 
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ABD’NİN GÖNÜLLÜ ASKERLERİ!.. 

1947’den 1991’e kadar süren Soğuk Savaş’ın ilk yıllarıydı. 
Türkiye’de, 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin “özgürlük rüzgârları” estiriliyordu. 
50’de iktidara gelen Menderes, Kore Savaşı’na asker göndermek için can atıyordu adeta. 
Bu şekilde Türkiye’nin NATO’ya girebileceğine inandırılmıştı. 
18 Şubat 1952’de girdi de… 
Kimilerine göre başarılıydı!.. 
*** 
Kore Savaşı’nın Türkiye’ye maliyeti sadece 741 şehitle sınırlı kalmadı. 
Bu kararla, Türkiye Cumhuriyeti devrimci rotasından çıkartıldı. 
Bugüne kadar gelen yol haritası o tarihlerde çizildi… 
*** 
Savaşın fiilen bittiği, 1953’ten bu güne kadar, NATO şemsiyesi altında ABD’ye askerlik 
yaptık! 
ABD Savunma Bakanı John Dulles bu durumu: 
Kore savaşı sırasında, “müttefik güçler, en ucuz askeri Türkiye’den temin ediyor, 
bir Türk askerinin maliyeti 23 cent’e denk geliyordu” şeklinde ifade etmişti… 
Bu sözleri duyan Amerikan muhipleri pişkindiler, yüzleri kızarmadı bile! 
O yıllarda, ABD’nin gözünde Türk askerlerinin değeri “cent” ile ölçülüyordu. 
Ünlü Türk Şairi Nazım Hikmet, bu iğrenç ama gerçek olan sözler üzerine, “23 
centlik asker” şiirini yazmıştı… 
Okuyalım: 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/01/O%C4%9Fuz-Ka%C4%9Fan-Usta-1.jpg


23 Sentlik asker 
Mister Dalles, 
sizden saklamak olmaz, 
hayat pahalı biraz bizim memlekette. 
Mesela iki yüz gram et alabilirsiniz, 
koyun eti, 
Ankara’da 23 sente, 
yahut iki kilo kuru soğan, 
yahut bir kilodan biraz fazla mercimek, 
elli santim kefen bezi yahut, 
yahut da bir aylığına 
yirmi yaşlarında bir tane insan. 
erkek, 
ağzı burnu, eli ayağı yerinde, 
üniforması, otomatiği üzerinde, 
yani öldürmeğe, öldürülmeğe hazır, 
belki tavşan gibi korkak, 
belki toprak gibi akıllı 
belki gençlik gibi cesur, 
belki su gibi kurnaz 
(her kaba uymak meselesi) , 
belki ömründe ilk defa denizi görecek, 
belki ava meraklı, belki sevdalıdır. 
1981-1989 yılları arasında; ABD Başkanlığını yapan Ronald Reagan, günlüklerinde 
Türk askeri hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı: 
“8 Ağustos 1985 Dış Yardım Yasası’nın imza töreni yapıldı… Bir Türk askeri yılda 6 bin 
dolara mal oluyor. Eğer onu bir Amerikan askeriyle değiştirmeye mecbur kalırsak 
maliyet 90 bin dolara çıkıyor.” 
Bizim finans uzmanları; enflasyon vb. gibi paranın değerini değiştiren faktörleri de 
katarak: 
Afganistan’da görevli Türk askerlerin ABD’ye maliyetinin 1953 yılının 200 
dolarına yaklaştığını hesap ettiler… 
ABD’nin gözünde Türk gençlerinin değeri, 23 cent’ten 200 dolara çıktı!.. 
Nereden nereye!.. 
*** 
Doğruya doğru, Amerikalılar bize karşı hep açık sözlü oldular… 
Amerikalı ünlü Yahudi finans spekülatörü George Soros, açılışını da kendisinin yaptığı 
Sabancı Üniversitesi’nde; 3 Mart 2002’de yaptığı konuşmada izleyicilerden birinin 
sorusu üzerine; Türkiye ile Arjantin’i karşılaştırırken, Türklere nasıl baktıklarını şu 
sözleri ile dile getirdi: 
“Türkiye’nin Arjantin’den tek farkı stratejik pozisyonudur. Bu stratejik pozisyonuna 
bağlı olarak, Türkiye’nin en iyi ihraç ürünü ordusudur” dedi… 
Bu notu da düştükten sonra, gelelim Kürtlerin bugünkü durumuna: 
Afrin’e yapılan Zeytindalı Operasyonu’ndan sonra, bölgede yakalanan PKK/PYD’lilerin 
cüzdanlarında 100-150 dolar arasında paralar bulundu… 
İfadelerinden anlaşılıyor ki, ABD’nin Kürt gençlere verdiği aylık ücret ancak bu 
kadarmış! 
Aydınlık yazarı İsmet Özçelik de Suriye sınıra yakın yerleşim birimlerindeki 
tanıdıklarına sormuş. 



Rakam doğruymuş. 
100-150 dolar… 
*** 
ABD, kara gücümüzdür dediği PKK/PYD’lilere, aylık sadece100-150 dolar ödüyormuş. 
Pazarda limon satsalar, inşaatlarda çalışsalar daha fazlasını alırlar. 
Emeği sömürmek emperyalistlerin huyudur. 
Doğrusu Kürt gençlerinin hayatlarını çok ucuza satın aldılar! 
Fiyatları 200 dolar bile değil! 
Emeğin sömürülmemesi için, adil bir düzen kurmak amacıyla yola çıkan solcu Kürt 
gençleri, sonunda emeğe zerre saygısı olmayan emperyalizme asker oldular… 
*** 
PKK’nın kuyruğuna takılan “Türk Solu”nun durumu ise daha da içler acısıdır… 
Korkak olduklarından doğrudan cephede yer alamıyorlar, o başka. 
Gerçek solculardan söz etmiyorum tabii ki… 
Onlar cesaret sınavını; idam sehpalarının önünde, Mamak ve Silivri zindanlarında üstün 
derece ile verdiler. 
Samsun’dan Ankara’ya “Tam Bağımsızlık Yürüyüşü” yapanları, 6. Filo’yu denize döken 
kahramanları ve onların izinden yürürken yaşamını kaybedenlerin manevi huzurunda, 
bu fırsattan yararlanarak bir kez daha saygıyla eğiliyorum… 
Yaşayanların ise Şehit Üsteğmen Oğuz Kağan Usta ile Şehit Asteğmen Mustafa Fehmi 
Kubilay’ı aynı rütbede birleştiren Vatan Savaşı’nda Harbiye Marşı ile yürüdüğünü 
biliyorum… 
*** 
İşbirlikçi hainler ve sahte solcuları da izliyorum: 
Cephe gerisinde; “analar ağlamasın”, “bu saray savaşıdır”, “şehit cenazeleri 
gelmesin”, “Suriye’de ne işimiz var”, “bu savaş oy avcılığı içindir” vb. gibi yalanlarla 
“Beşinci Kol” faaliyeti yürüttüklerini 80 milyon görüyor… 
Ne yazık ki, emperyalizme karşı olmak birinci ödevleri olanlar, bugün emperyalizmin 
ordularına gönüllü asker yazıldılar. 
O kadar şaşırdılar ki, Yankee’den100 dolar maaşlarını bile alamadılar! 
Tarih baba diyor ki: 
Kendi askerine düşmanlık yapanlar; son tahlilde düşmana askerlik yaparlar… 
*** 
Gönüllü askerlerin maliyeti sahiplerine sıfırdır tabii… 
ABD’li subayların sağında da solunda da yer alsalar hiçbir zaman gerçek değerleri 
olmayacaktır. 
Sıfırın sağında veya solunda yer almakla değerli olunmaz. 
Sıfır her zaman sıfırdır… 



  

“BEŞİNCİ KOL” FAALİYETLERİNE DİKKAT!.. 

Bilim adamlarına göre, dünyadaki petrol rezervleri en fazla 50 yılın ihtiyacını karşılar. 

Bu süre içerisinde alternatif enerji kaynağı bulmak şart. 

ABD, petrol ihtiyacını başka ülkelerden neden karşılamaya çalışıyor?. 

Kendi rezervlerini kötü günler için ayırdığı belli. 

Ortadoğu petrollerini yağmalamak bunun için önemlidir… 

*** 
Petrolü Akdeniz’e akıtmak için güvenli bir koridor de gereklidir. 

“İkinci İsrail” da denen “Kürdistan” bunun için kurulmak isteniyor. 

Aynı zamanda İsrail’in güvenliği de bu şekilde sağlanacak. 

Büyük Ortadoğu Projesi (BOP), Genişletilmiş Ortadoğu Projesi bu amacı 
gerçekleştirmek için uygulamaya konulmuştur… 

*** 
ABD eski Dışişleri Bakanı Rice, 24 ülkede rejimlerin ve sınırların değişeceğini açık açık 
söylemişti. 

Emperyalistler kendilerini dünyanın efendisi sanıyorlar. 



BOP’u hayata geçirmek için Türkiye’de AKP’yi destekleyip iktidara getirdiler. 

Ne yazık ki Reis, Büyük Ortadoğu Projesinin eş başkanlığını kabul etti!.. 

*** 
Emperyalistler, her zaman bir taşla iki kuş vurmayı planlarla. 

B ve C planlarını bu nedenle geliştirirler. 

Ellerindeki “konvansiyonel silahları” da bu şekilde paraya çevirmiş oluyorlar. 

Silahın tek pazarı savaş değil mi?. 

Etnik ve mezhepsel çelişkileri kaşıyarak, bölgesel savaşlar çıkartan emperyalistler, 
doğrudan terör örgütleri ile çalışıyorlar. 

Terör örgütleri küresel güçlerin bir anlamda silahı gibidir. 

PKK,PYD,YPG ve DEAŞ hepsi aynı amaçla kurulup desteklendiler… 

*** 
Suriye’deki işleri planlandığı gibi gitmedi. 

Libya’da geç kalan Rusya, S-400 füzeleri ile sahaya indi. 

Çin, İran ve diğer ŞİÖ üyeleri, “Koalisyon Güçleri” olarak isimlendirilen emperyalistlere 
direnen bölge ülkelerine destek verdiler. 

Büyük planın bir parçası olan “Barzanistan”ın bağımsızlık ilanına “Avrasya Güçleri” 
birlikte karşı koydular. 

ABD’nin aletiyle gerdeğe girmeyi kabul eden Barzani, sahneden indirildi… 

*** 
İran’da hayat pahalılığını protesto eden halkı, kışkırtarak sokağa dökmek istediler. 

Başaramadılar… 

*** 
30 yıldan fazla ABD’ye kara gücü olarak hizmet eden PKK ile Türkiye’nin doğusunda 
“Hendek Savaşları”nı başlattılar. 

İstedikleri sonucu alamadılar. 



TSK içerisindeki ajanlarına darbe yaptırmak istediler, yine yenildiler. 

16 yıldan bu yana iktidar olan AKP’yi, kucaklarında besledikleri FETÖ ile iktidardan 
düşürmeyi de başaramadılar. 

FETÖ ile birlikte devlet kurumlarımıza sızan CİA da beklemediği ölçüde geriletildi. 

Küresel güçlerin desteği ile iktidara getirilen AKP, kendisinden vazgeçildiğini anlayınca 
direndi. 

Sonunda ABD ile namlu namluya geldiler… 

*** 
Kısaca; yanlış ittifaklarla iktidara gelen AKP, iç dinamikler ve diğer dünya dengeleri gibi 
faktörleri hesaba katarak doğru yerde konuşlanmak zorunda kaldı. 

NATO ile ilişkilerini sembolik düzeyde tutup, ŞİÖ’ne yaklaştı. 

Türkiye’nin geleceğinin Asya ülkeleri ile birlikte hareket etmekte olduğunu anladılar… 

Türkiye’nin doğru rotaya girmesinden kim rahatsız olabilir ki? 

*** 
Bu defa, Koalisyon Güçleri’nin hamlesi beklenmedi. 

ABD’nin güney sınırımızda 30 bin kişilik “ordu” kurma girişimi beklenmedi. 

PYD’ye sevk edilen ve 4000 TİR’a yaklaşan silah depolarının imhası için “Zeytin Dalı 
Harekâtı” başlatıldı. 
TSK, karadan da Afrin’e girdi. 

Türkiye Cumhuriyeti, 7 yıldan bu yana misafir ettiği ve milyarlarca dolar harcamak 
zorunda kaldığı milyonlarca Suriyelinin, kendi memleketlerinde güvenli bir şekilde 
yaşayabilmeleri için de çözüm arıyor şimdi… 

*** 
Kısaca; mecburiyet olarak karşımıza gelen bu savaş, Türkiye’nin tercihi değildi. 

İktidarda hangi parti olsaydı, teslim olmadıkça bu duruma gelinmesini engelleyemezdi. 

Çünkü BOP, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte yapılmadı. 

Türkiye’ye sadece küçük bir rol verilmişti. 



Türkiye bu rolü kabul etmese de Ortadoğu petrol rezervlerinin yağmalanması, başka 
aktörlerle yine hayata geçirilecekti. 

Türkiye’nin toprak bütünlüğüne karşı eylemler, yine devam edecekti. 

Dolayısıyla bu savaş, Türkiye’nin var olma savaşıdır. 

Bu savaşı “Saray Savaşı” gibi göstermek, “Beşinci Kol” faaliyeti kabul edilmelidir. 

*** 
Zorunlu olmayan savaş cinayettir. 

Savunma savaşları, her zaman haklı ve zorunludur. 

Bir daha söyleyelim ki, savaş ilan eden Türkiye Cumhuriyeti değildir. 

Savaş bize karşı ilan edilmiştir ve zorunlu olarak kabul edilmiştir. 

Bu nedenle TSK’nin arkasında durmak yurttaşlık görevimizdir. 

Türk Ordusu bizimdir… 

Savaşan kahramanlar, bizim çocuklarımızdır. 

Zaferle dönmeleri, en içten dileğimizdir… 

*** 
ABD, Ergenekon ve Balyoz davaları ile TSK’yı zayıflattıktan sonra, 15 Temmuz Darbe 
Girişimi ile bir parçasını koparmayı başardı. 

Şimdi, Emniyet ve Ordu içerisinde kalan son adamları temizleniyor. 

Ordumuz, içeriden ihanete uğramış ve morali en alt düzeyde iken bu harekâtı başlattı. 

Bu nedenle, onların moralini daha da bozacak; adı “barış” konmuş bütün eylemler, 
“yıkıcı faaliyetler” olarak değerlendirilir. 

İç siyasette “prim” toplamak için bu savaşı kullanmak da düşmana dolaylı hizmet sayılır. 



AÇ 

AĞZINI BİNALİ!.. 

Kılıçdaroğlu, Başbakan’a Yunanistan’ın işgali altındaki 18 adanın kime ait olduğunu 
sordu. 
Cahil ve işbirlikçi bir adamın bu sorunun yanıtını bilmemiş olması normaldir! 
Dersimli’nin tarih bilgisi sıfır, siyasette sınıfta kaldı, mirasçısı olduğu CHP’nin 
büyüklerine saygısı yoktur. 
Türk halkını yanlış bilgilendirmekle görevlidir! 

Başbakan bu fırsatı kaçırır mı hiç: 

“Sen o soruyu bize soracağına git de zamanında bu adaları teslim edenlere 
sor” diyerek 
adaların Yunanistan’a “bırakıldığını” da söylemiş oldu… 
Cümleden öyle anlaşılıyor. 
Çünkü bu sözleri söyleyen sıradan bir Erzincanlı değil, Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Başbakanıdır. 
Başbakanımız Ana Muhalefet Partisi CHP’nin liderine dedi ki: 

“Ağzımı açtırma bak, konuştum mu altından kalkamazsın.”1  
Bu ifadelerden de: 
Ege’de işgal altındaki 18 adanın, CHP iktidarı döneminde Yunanistan’a bırakıldığı 
anlaşılır. 
Sorunun vurgusu o yöndedir… 
*** 
Başbakan Binali’nin adaları Yunanistan’a bırakmakla suçladığı CHP lideri kim olabilir? 

                                                           
1 http://www.haber7.com/guncel/haber/2523536-kemal-kilicdarogluna-anladigi-dilden-cevap 

http://www.haber7.com/guncel/haber/2523536-kemal-kilicdarogluna-anladigi-dilden-cevap


Gelin onu bulmaya çalışalım: 

Gazi Mustafa Kemal Atatürk olabilir mi? 

Hadi oradan sen de!.. 

İsmet Paşa?? 

Paşa zaten Lozan’ın kahramanıdır. 

O da olamaz elbette. 

Ya Ecevit? 

Karaoğlan, Kıbrıs’a iki çıkartma harekâtı yaparak dünyaya meydan okumuş bir liderdir, 
Yunanistan’a ada filan bırakmazdı… 

CHP’yi bu liderlerden başka iktidara getiren olmadığına göre, Binali ağzını açarsa 
mirasçısı olduğu siyasi çizginin liderlerinden birini söylemek zorunda kalacaktır. 

Hadi Binali: 

Aç ağızını… 

*** 
Gün tarihçilerin ve arşivlerin konuşma zamanıdır. 
Tarihçi değilim ama, TC vatandaşı olmanın yüklediği görev gereği kadar bilmem 
gerekeni aktarıyorum. 
Özetin, özetinin özetini verebilirim ancak… 
Başlayalım: 

20 Ekim 1827’de Navarin‘de 2 Osmanlı Donanması, İngiliz ve Fransızlar 
tarafından yakılıp yok edildi. 
Yeniçerilik sistemine dayanan Osmanlı Ordusu, Yunanistan’da çıkan ayaklanmalarda 
başarılı olamadı. 
1828’de Osmanlı-Rus Savaşı patlak verince, Yunanistan 1830’da bağımsızlığını kazandı. 
1911’de İtalya ile başlayan Trablus Savaşına kadar, Ege adaları Osmanlı 
egemenliğindeydi. 

Bu savaş sırasında “On iki Ada”3 olarak isimlendirilen adalar ile Meis Adası İtalya 
tarafından işgal edildi. 

                                                           
2 Navarin, Mora Yarımadasının Batısında yer alan liman şehridir. Navarin Deniz Muharebesi, Osmanlı ve Mısır 

donanmalarıyla, birlikte hareket eden İngiliz, Fransız ve Rus donanmaları arasında, 20 Ekim 1827 tarihinde 
geçmiş olan bir deniz muharebesidir. 



İtalya ile yapılan Uşi Anlaşması uyarınca adalardaki işgal sona erdirilecekti, İtalyanlar bu 
sözlerini tutmadılar. 

8 Ekim 1912’de Birinci Balkan Savaşı başladı; Averof Zırhlısı ile Ege Denizinin tek 

hâkimi olan Yunanistan da Kuzey Ege’deki 11 adayı 4 işgal etti. 

24 adanın elden çıkmasının öyküsü özetle böyledir… 

*** 
29 Haziran 1913’te İkinci Balkan Savaşı başladı. 

Yunanistan ile Atina Anlaşmasını imzaladık. 

Bu anlaşmaya göre, adaların kaderini büyük devletler tayin edecekti! 

Onlar da; Gökçeada, Bozcaada ve Meis’i Osmanlı’ya bıraktılar… 

*** 
28 Temmuz 1914’te Birinci Dünya Savaşı başladı. 

Almanya’nın yanında savaşa girmek zorunda kalan Osmanlı, Çanakkale’de destan yazdı 
ama sonuçta savaşı kaybetti! 

10 Ağustos 1920’de Sevr Anlaşmasını imzalamak zorunda kaldılar. 

Sevr’e göre, Osmanlı’nın elinde sadece İç Anadolu Bölgesi kalmıştı. 

Adalar ne oldu sorusunu sormaya gerek var mı? 

Adaların hakimiyeti Osmanlı’dan alındı tabii ki… 

*** 
Sevr’i kabul etmeyen Kuvayı Milliyeciler, Anadolu’da yer yer direnmeye başladılar. 

Çanakkale Savaşı‘nın kaderini değiştiren ve bütün cephelerden galip dönen askeri 
deha, büyük lider, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Paşa önderliğinde toparlanıp, düzenli 
orduyu kurdular. 

Türk Ordularının en önünde Mustafa Kemal Paşa vardı. 

                                                                                                                                                                                     
3 On İki Ada: Stampalia,Rodos,Kalki,Skarponto, Kazos, Piskopis, Miziros, Kalimnos, Leros, Patmos, Lipsos, Simi, 

İstanköy ve Meis’tir.. 

4 Limni,Taşoz, Gökçeada, Semadirek, Pisara, Bozcaada, Nikarya, Midilli, Sakız, Sisam ve Efstratios. 



O gece: 

“Dağlarda tek tek 
ateşler yanıyordu. 

Ve yıldızlar öyle ışıltılı öyle ferahtılar ki 
şayak kalpaklı adam 

nasıl ve ne zaman geleceğini bilmeden 
güzel, rahat günlere inanıyordu 

ve gülen bıyıklarıyla duruyordu ki mavzerinin yanında, 
birden bire beş adım sağında onu gördü. 

Paşalar onun arkasındaydılar. 
O, saati sordu. 

Paşalar `üç’ dediler. 
Sarışın bir kurda benziyordu. 

Ve mavi gözleri çakmak çakmaktı. 
Yürüdü uçurumun kenarına kadar, 

eğildi durdu. 
Bıraksalar ince uzun bacakları üstünde yaylanarak 

ve karanlıkta akan bir yıldız gibi kayarak 

Kocatepe’den Afyon Ovası’na atlayacaktı…”5 
Emperyalist devletler adına Anadolu’yu işgal etme görevini üstlenen Yunanlılar, bu şanlı 
Kurtuluş Savaşımız ile denize döküldüler. 

“Yenenler, yenilenlerin ak libadelerine sildi kılıçlarının kanını.” 

Ve: 

Tıpkı “Anka kuşunun küllerinden doğması” gibi, Osmanlı’nın küllerinden Türkiye 
Cumhuriyeti doğdu… 

Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkın adı Türk Milleti olarak kondu. 

*** 
Bu fırsattan yararlanarak; emperyalizmi dünya tarihinde ilk defa yenen Türk 
Ordusunu ve onun şanlı komutanını saygı ve minnetle anıyor, izlerinde yürüyeceğimizi 
bir kez daha bütün dünyaya haykırıyorum… 

Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa, 24 Temmuz 1923’te “İtilaf Devletleri” ile masaya 
oturdu ve Lozan Anlaşması‘nı imzaladı. 

Bu anlaşma Türkiye Cumhuriyeti’nin tapusudur… 

Lozan Barış Anlaşmasının 12. maddesine göre; Asya sahilinden itibaren 3 mil 
mesafedeki adalar Türkiye’nin egemenliği altındadır. 

                                                           
5 Nazım Hikmet Ran 



Nokta… 
Bugün Yunanistan’ın işgal altında tuttuğu 18 ada ve diğer adacıklarla kayalıklar, 3 mil 
mesafenin içinde mi dışında mıdır? 
Dersimli Kemal, onu soruyor işte! 
Ölçmek lazım tabii! 
Verin eline bir metre… 
Eyyyy! 
Başbakanımız Binali Yıldırım; 
Sen de şimdi ağzındaki baklayı çıkart bakalım… 
15 yıllık AKP iktidarında; her gün biri işgal edilip mangal yapılan adalarımızı 
Yunanistan’a kim bıraktı?.. 
Yoksa onları da “özelleştirdiniz” mi? 



 

“20 TEMMUZ DARBESİ!” 

Y-CHP’nin “kontrollü darbe” saçmalığı bir buçuk yıldan fazla sürdü. 

“öngörülen, önlenmeyen ve sonuçlarından yararlanılan darbe” düzeltmesi altı ayı 

geçti. 

“20 temmuz sivil darbesi” ise devam ediyor… 

Bu ağır teşhis hatası; y-CHP’nin Türkiye gerçeklerinden ne kadar kopuk olduğunu, ya da 

siyasi çizgisinin, bağlı kalmakla övündüğü batı tarafından belirlendiğini göstermektedir. 

Akp’nin rejimi değiştirmek istediği sır değildi. 

Demokrasiyi amaçlarına ulaşmak için binilmiş tramvay olarak gördüklerini hiç 

gizlemediler. 

“islami” bir rejim getirmek istediklerini de her fırsatta dile getirdiler. 

Kim ne derse desin, attıkları adımlar ve icraatları amaçlarına göreydi. 

İhvan-ı Müslim ile kardeşlikleri bunun en somut kanıtıdır… 

*** 

“Sessiz devrim” olarak isimlendirip gerçekleştirdikleri bir karşıdevrimdir. 

Akp, iktidara geldiği 2003 yılından bu yana, kendi programını adım adım uyguladı ve son 

derece başarılıdır. 

Karşıdevrimin başarısındaki en büyük etken ise muhalefetin etkisizliği ve 

işbirlikçiliğiydi. 

Denebilir ki, rejimin değiştirilmesinde karşıdevrimcilerin en büyük yardımcısı y-MHP ile 

y-CHP olmuştur. 

Bu anlamda suç ortağıdırlar!.. 

*** 

Y-CHP karşıdevrimin gerçekleştirilmesindeki rolünü ve sorumluluğunu gizlemek için, 

karşıdevrimin başlangıç tarihini 20 Temmuz’a çekmiştir! 

Şark kurnazlığı ile yapılan bu bilgi kirliliğine, hala inanan milyonlar var. 

Aynı sözleri papağan gibi tekrar etmelerinden biliyorum. 

http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/01/20_temmuz_darbesi.jpg


Y-CHP, demokratik parlamenter sistemi hiçbir zaman savunmamıştır. 

Akp “sessiz devrim”inin yolundaki taşları temizlemekle görevini1 yerine getirmiştir. 

*** 

Y-CHP’nin 12 ocak cuma günü 81 ilde yaptığı “ohal’e dur” eylemlerine, yöneticilerinin 

dahi katılmaması, topluma önderlik yapma vasfını yitirdiğini gösterir. 

“adalet yürüyüşü” dahil, Kılıçdaroğlu yönetimindeki y-CHP’nin hiçbir eylemine halk 

destek vermemiş ve yürekten iştirak etmemiştir. 

Siyasi hedefi birkaç belediyeyi ele geçirip, yandaşları için arpalık olarak kullanmakla 

sınırlı olan Kılıçdaroğlu, zaten toplumsal muhalefete önderlik yapacak niteliklere sahip 

değildir. 

2017 halk oylamasından sonra yapılması gereken en haklı eylemi, “karşı tarafın 

dışarıda silahlı ve sopalı adamları vardı” diyerek yapmaktan kaçınan korkak birinin, 

karşıdevrimi durduracak ağırlıktaki eylemlerin sorumluluğunu taşıması zaten 

beklenemez… 

*** 

MHP’nin akp ile ittifakından sonra, halkın önünde yürüyecek tek parti vatan partisi 

kaldı; nedendir bilinmez bunlara da halk itibar etmemektedir. 

Geriye kalıyor Batı’ya bağlı iyi parti ki, o da iktidarın hedef tahtasına oturtulmuş olup, 

yetersiz bırakılacağı görülmektedir. 

Yeni dönem, CHP’nin işgalden kurtarılması ile başlayabilir. 

Bunun için de chp tabanının yatırıldığı derin uykudan uyandırılması gerekmektedir. 

Kendi örgütlerine dahi sözü geçmeyen y-CHP’nin, milyonları sokağa indireceği 

şeklindeki iddiaları inandırıcılıktan uzaktır. 

“son uyarı” eylemi bu durumun en açık kanıtıdır. 

ABD karşıtlığının yüzde 85’i aştığı bir ülkede, her fırsatta ABD’ye bağlılığını tekrar eden, 

PKK ve fetö’den elini çekmeyen bir partinin, toplumsal muhalefete önderlik etmesi 

imkansız gibidir… 

                                                           
1 https://lookaside.fbsbx.com/file/Dersimli%20Kemal 

 

https://lookaside.fbsbx.com/file/Dersimli%20Kemal%20Tutuksuz%20Yarg%C4%B1lanacak%20(1).pdf?token=AWw7H2eoknYFAxXXHU4B6_57J2BMBssxkyIIXFMe_oTFQOiV8i5IklgSbU__DyFS3yvEyeTIzh0VgEMj7rRcoxgGwx36DOJV92Fg5XPTtEaWSpJpMXd3oAOZBVNWPzVBi7nKX9MeCCS8zmILh-Mn_xCHg0RKHqE8L0sAXNnXl51BIw


 

 KADIN BAŞKAN DURUMU KURTARMAYA YETER Mİ?.. 

“CHP, sosyal demokrasinin önündeki en büyük engeldir” tespiti yaptıktan sonra, bu 

partinin il başkanlığına, oradan da milletvekili seçilen Oğuz Kağan Salıcı’nın; CHP 

İstanbul il yönetimine aldığı Zeynep Altıok; meclis’teki odasından Atatürk’ün posterini 

indirmiş, Canan Kaftancıoğlu da “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganını yanlış 

bularak, elini hdp’ye uzatıp, CHP’yi hdp ile aynı yola girdiği için eleştirenleri geri 

zekalılıkla itham etmişti. 

24 Nisan’ı “Ermeni Soykırım”ının başladığı gün olarak anmak için halkı taksim 

meydanına çağıran canan hanım’ı tanıma zamanı geldi: 

Birleşik haziran hareketi‘nin (bhh)1 yürütmesinde görev almış, “BDP Diyarbakır 

siyaset akademisi”ne yönelik operasyonda gözaltına alınan davanın 

sanıklarından, Kürdistan Topluluklar Birliği (KCK) davası kapsamında yargılanan 

antropolog müge Tuzcuoğlu’nun2 “Roboski istenmeyen çocuklar” isimli 

kitabına katkıda bulunan Canan Kaftancıoğlu, 13 ocak 2018 pazar günü yapılan 

seçimlerde, y-CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun açık desteği ile CHP İstanbul il 

başkanlığı’na seçilmiştir… 

CHP’nin işgaline onay verenlere hayırlı olsun! 

Birleşik haziran hareketi, 30 Ağustos 2014 tarihinde ODTÜ Vişnelik tesislerinde “solda 

birlikte mücadele” olanaklarını değerlendirmek amacı ile bazı akademisyenler, partiler 

ve STK temsilcileri tarafından kurulmuş; kendi ifadeleri ile 2013 “gezi direnişi”nde 

mayalanmış ve 2013 haziran hareketi’nin devamı iddiası ile ortaya çıkmış bir “sol” 

harekettir. 

                                                           
1 Birleşik Haziran Hareketi hakkında: 

a.) https://www.facebook.com/pg/birlesikhaziran/about/?ref=page_internal 
b.) http://www.birlesikhaziranhareketi.org/ 
c.) http://www.devrimcihareket.org/birlesik-haziran-hareketine-yonelik-elestirilere-dair/ 

2 https://bianet.org/bianet/insan-haklari/141068-muge-tuzcuoglu-dahil-9-tahliye 

https://www.facebook.com/pg/BirlesikHaziran/about/?ref=page_internal
http://www.birlesikhaziranhareketi.org/
http://www.devrimcihareket.org/birlesik-haziran-hareketine-yonelik-elestirilere-dair/
https://bianet.org/bianet/insan-haklari/141068-muge-tuzcuoglu-dahil-9-tahliye


“Ülkemizin Ortadoğu’da savaşa sürüklenmesine karşı barışı savunma” tezini öne 

çıkararak, “vatan savaşı”nı küçümsemekte ve Kürt sorununa PKK gibi “eşit yurttaşlık” 

temelinde çözümü savunmaktadırlar. 

Her yerelde bir “meclis” oluşturulmasını ve bu yerel meclislerin halkın mücadele 

aracı ve karar organları olarak görev yapmasını esas almışlardır. 

CHP dışındaki “sol”un kullandığı terminolojiyi benimsemiş olup, özünde ayrılıkçı Kürt 

hareketine paralel bir yapılanması gibidirler. 

Türk solu’nu ayrılıkçı Kürt hareketinin kuyruğuna takmak 

amacıyla kurdurulduğuna ve köklerinin dışarıda, dizginlerinin emperyalistlerin elinde 

olduğuna en ufak bir kuşku duyulmamaktadır. 

Haziran 2015 seçimlerinde; CHP ve HDP ile birlikte hareket etme çağrısı ile ortaya 

çıkmakla, asıl amaçlarının hdp’ye “barajı atlatmak” olduğunu ortaya koymuşlardır… 

CHP Genel Merkezi’nin desteği ile CHP İstanbul il Başkanlığı’na seçilen Canan 

Kaftancıoğlu’nun siyasi kimliğini yukarıda özetlenen cümleler arasında aramak gerekir. 

CHP’nin İstanbul il Başkanlığı’na CHP’li olmayan, birleşik haziran hareketi hayranı, 

Ermenilere karşı soykırım yapıldığını savunan, HDP’yi aslan gibi nitelendiren bir hanım 

militan seçilmiştir… 

CHP İstanbul il başkanlığını böyle birine teslim etmekle Dersimli kemal ne kadar iyi 

etmiştir sorusunun yanıtını pek yakında alacağız!.. 

“Meclisin fonksiyonu büyük ölçüde bitti”ği 3 açıklaması ile bir çam daha deviren 

Kılıçdaroğlu’nu, CHP’nin sabırlı tabanı daha ne kadar sırtında taşıyacak belli değildir! 

Dersimli kemal kongredeki konuşmasında; tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu’nu 

kastederek: 

“Bu kongrede bir eksiğimiz var” dedi…4 

Halbuki, kongrede bir fazlalık vardı: 

O da kendisiydi… 

Kemal Kılıçdaroğlu ile HDP’nin CHP’nin İstanbul il başkanlığını “kazandığını”, lakin 

İstanbullu CHP’lilerin partilerini PKK’ya kaptırdığını söylemekte bir yanlışlık yoktur… 

Gelişmeleri izleyeceğiz… 

                                                           
3 https://www.chp.org.tr/haberler/38/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-istanbul-il-kongresinde-konustu- 

4 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/904214 

https://www.chp.org.tr/Haberler/38/chp-genel-baskani-kemal-kilicdaroglu-istanbul-il-kongresinde-konustu-13-ocak-2018-66814.aspx
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/siyaset/904214/CHP_istanbul_kongresi..._Kilicdaroglu_ndan_AYM_kararini_tanimayan_hakimler_hakkinda_sert_aciklama.html


 

“ADALET VE KALKINMA YÜRÜYÜŞ”ÜNE HAZIR OL! 

CHP Ankara il başkanlığı için; Çankaya, Keçiören, Mamak ve Altındağ ilçeleri ile Çankaya 

belediye başkanı Alper Taşdelen’in ortak aday göstermek istediği av. Kemal Akkurt, 

genel merkezi bayağı endişelendirdi: 

Eski il başkanı Adnan Keskin’i desteklediğini açıklayan Kılıçdaroğlu, “benim tercihim 

nettir. Herkes bu iradeye uyacak” dedi… 

İlçe kongrelerinde oy kullanarak “parti içi demokrasi” oyununda figüran olarak görev 

alan üyelerin iradesi bu iki berbat cümle ile çöpe atıldı… 

Tıpkı içişleri bakanı Soylu’nun Beşiktaş seçmenine yaptığı gibi! 

2014 yerel seçimlerinde yüzde 77’lik rekor bir oyla beşiktaş belediye başkanlığına 

seçilen hazinedar, eski şişli belediye başkanı Mustafa Sarıgül’ün liderliğini 

yaptığı Türkiye değişim hareketi‘nin (TDH) bir neferiydi1 ve CHP seçmeninin önüne 

aday olarak konulmuştu… 

TDH’nin arkasında da Fetullah Gülen Cemaati’nin olduğu da saklı gizli değildi.2 

Buna rağmen, hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılmadan seçilmiş bir belediye 

başkanının içişleri bakanlığı tarafından görevden alınması şeklinde “irade” açıklanması 

yakışık almadı. 

Ne var ki, Kılıçdaroğlu da Ankara’daki CHP seçmenine saygısızlık yaptığı için bu 

konunun üzerine yeterince gidemiyor… 

                                                           
1 http://besiktas.bel.tr/sayfa/1174/ozgecmis 

2 https://www.youtube.com/watch?v=nzj8lc2vsw0 

http://besiktas.bel.tr/sayfa/1174/ozgecmis
https://www.youtube.com/watch?v=NZj8LC2vsW0
http://chp-muhalefethareketi.biz.tr/wp-content/uploads/2018/01/hazinedar.jpg


Muhalefet kendi seçmeninin iradesine değer vermezse, iktidardan aksi davranışı 

beklemek hayalcilik olur… 

*** 

Seçmeninin kullandığı oya sahip çıkamayan y-CHP’ye bundan sonra verilecek oyların 

akıbeti ne olacaktır? 

Anayasa referandumunda geçersiz (mühürsüz) oyların, geçerli sayılmak suretiyle 

başkanlık rejimine geçilmesine tepkisini; Ankara’dan İstanbul’a “adalet yürüyüşü” 

yaparak ortaya koyan bir anlayışın, bundan sonraki (yerel, genel veya 

cumhurbaşkanlığı) seçimlerinde; CHP’ye verilen oyların AKP’ye yazılmasının önüne 

nasıl geçeceğini çok merak ediyorum!.. 

Karşı tarafın “sopalı ve silahlı adamları”3 yine sokaklarda olacağına göre; y-chp, 

önümüzdeki seçimlerde yaşanacak olumsuzlukları, bu defa da Ankara’dan Tunceli’ye 

“kalkınma yürüyüşü” yaparak protesto etmekten başka ne yapabilir? 

Rize’ye doğru “adalet ve kalkınma yürüyüşü” de yapabilir pekala!… 

*** 

“iç çekişmelere yol açanın bu partide yeri yoktur” ve “gün parti içinde yarışma 

günü değildir” diyerek; Ankara il kongresini 256’ya karşı 331 oyla “kazanan” 

Kılıçdaroğlu, “parti içi demokrasi”den ne anlamış olduğunu ortaya koyduktan sonra, 

yeni yönetime hedef olarak büyükşehir belediyesinin alınmasını gösterdi…4 

Ne büyük hedef ama! 

CHP’yi tek ortaklı limited şirket gibi yöneten Kılıçdaroğlu, başkent il yönetimine 

gösterdiği hedefle, iktidar alternatifi olmadığını da kabul etmiş oluyor… 

*** 

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmedeki 

ortak vurgu: 

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün 696 sayılı KHK ile ilgili yaptığı açıklamaların “son 

derece makul ve bir devlet adamı yaklaşımıyla yapılmış” olduğu idi… 

Dersimli kemal, chp tabanını 2019’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde Abdullah 

Gül’e oy vermeye hazırladığı çok belli oluyor! 

“ikinci Ekmeleddin olayı”nı yaşamadan önce hafıza tazelemek şart oldu: 

                                                           
3 http://www.dunya48.com/cemil-can/30232-cemil-can-adalet-degil-referandumun-yenilenmesini-istiyoruz 

4 http://aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ic-cekismelere-yol-acanin-bu-partide-yeri-

yoktur/1023934 

http://www.dunya48.com/cemil-can/30232-cemil-can-adalet-degil-referandumun-yenilenmesini-istiyoruz
http://aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ic-cekismelere-yol-acanin-bu-partide-yeri-yoktur/1023934
http://aa.com.tr/tr/politika/chp-genel-baskani-kilicdaroglu-ic-cekismelere-yol-acanin-bu-partide-yeri-yoktur/1023934


Maslak’taki Ayazağa Kasrı’nı çalışma ofisi olarak ve devlete ait 17 aracı siyasi 

faaliyetlerinde kullanan gül, “susmayacağım” diyerek Erdoğan ile yollarını ayırmış gibi 

görünüyor. 

Y-CHP ve HDP tarafından sorumluluk almaya davet edilen Gül’ün, sicili hayli 

kabarıktır: 

Gül, 2 nisan 2003 tarihinde dışişleri bakanı iken ABD dışişleri bakanı Colin Powell’la 2 

sayfa 9 maddelik bir anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşma ile eyalet sisteminin önü açılmış 

ve “Kürdistan” alt yapısı için önemli bir adım atılmıştı. Ayrıca, Türk Ordusu’nun gücü ve 

kabiliyetinin sınırlandırılması da bu anlaşma ile kabul edilmiş ve PKK’ya sınır ötesi 

harekat yapılmayacağı taahhüt edilmişti. ABD’ye şartsız üst verme ve Kıbrıs’ta Annan 

Planı’nın desteklenmesi de yine bu anlaşmanın maddeleri arasındaydı… 

Abdullah gül, CİA’nın FETÖ eliyle uygulamaya koyduğu “Ergenekon” kumpasına destek 

vermiş; “savcı bulun, delillendirin”5 demesi üzerine de; Zekeriya Öz bulunup, delil 

üretimine geçilmişti!.. 9 mart 2009 günü “kürt sorununda iyi şeyler olacak”6 sözleriyle 

başlayan “Kürt açılımı”nda PKK ile masaya oturulmasını da Abdullah Gül savunuyordu. 

Gülen’e yeşil kart verilmesi için Amerikalılara mektup yazıp ricacı olmuştu.7 2003 

yılında kendi imzası ile bir genelge hazırlatmış ve gülen okullarının yurtdışında 

desteklenmesi talimatını vermişti.8 cumhurbaşkanlığı sırasında danışmanlarını Gülen 

Cemaati’nden seçen Abdullah Gül, eski Kırgızistan cumhurbaşkanı Kurmanbek Bakiyev’e 

baskı yaparak, manas havaalanındaki abd üssünü kapatmamalarını talep etmişti.9 

MEB’inin Gülen okullarını kapatmaya ve kamu kurumlarından FETÖ üyelerini tasfiye 

edilmeye başlanması üzerine, Fetullah Gülen, Abdullah Gül’e mektup yazarak, bu 

durumun sona erdirilmesi için yardımını istemişti.10 4 şubat 2013 günü “Şangay 

ABD’nin alternatifi değil”11 diyerek, Atlantik sisteminin savunuculuğunu yapmıştı… 

Kılıçdaroğlu’na göre “makul devlet adamı” tarifi bu şekildedir ve makul devlet 

adamının ete kemiğe burunmuş hali: Amerika dışişleri bakanlığı bursu ile yetiştirilmiş 

liderlerden biri12 olan Abdullah Gül’ün taa kendisidir!.. 

ABD çıkarlarını korumada yetersiz kaldığı anlaşılan y-CHP genel müdürü Dersimli 

Kemal’in “yeni” planından anlaşıldığına göre; 13. Cumhurbaşkanı ya AKP’li (Abdullah 

Gül) olacak ya da AKP’li (Recep Tayyip Erdoğan) olacak!..   

                                                           
5 https://odatv.com/abdullah-gul-bu-sozlerinde-samimi-mi-2010101200.html 

6 http://t24.com.tr/haber/gul-kurt-sorununda-iyi-seyler-olacak,33742 

7 https://odatv.com/abdullah-gulun-gulen-icin-yazdigi-referans-mektubunu-kendi-ellerimle-abdye-verdim-

1003141200.html 

8 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/73301/cemaat_genelgesine_iptal.html 

9 http://tr.farsnews.com/world/news/13961015000690 

10 http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/73301/cemaat_genelgesine_iptal.html 

11 http://www.diyarbakirsoz.com/politika/cumhurbaskani-gul-sangay-grubu-abnin-alternatifi-degil-81479 

12 http://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-disisleri-gulu-biz-yetistirdik-28291h.htm 

https://odatv.com/abdullah-gul-bu-sozlerinde-samimi-mi-2010101200.html
http://t24.com.tr/haber/gul-kurt-sorununda-iyi-seyler-olacak,33742
https://odatv.com/abdullah-gulun-gulen-icin-yazdigi-referans-mektubunu-kendi-ellerimle-abdye-verdim-1003141200.html
https://odatv.com/abdullah-gulun-gulen-icin-yazdigi-referans-mektubunu-kendi-ellerimle-abdye-verdim-1003141200.html
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/73301/Cemaat_genelgesine_iptal.html
http://tr.farsnews.com/world/news/13961015000690
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/73301/Cemaat_genelgesine_iptal.html
http://www.diyarbakirsoz.com/politika/cumhurbaskani-gul-sangay-grubu-abnin-alternatifi-degil-81479
http://www.yenicaggazetesi.com.tr/abd-disisleri-gulu-biz-yetistirdik-28291h.htm


 

ABA ALTINDAN SOPALAR ÇIKTI!.. 

Yargıtay’ın FETÖ üyesi kabul edilmek için kanıt olduğuna karar verdiği haberleşme 

programı “ByLock”u, delil olmaktan çıkartmak ve mağdur sayısını artırmak için 

şeytanca bir planı uygulamaya koydular: 

Hazırladıkları “Kıble bul”, “sözlük ara”, “müzik indir” vb. gibi 8 ayrı uygulama ile 

11480 kişiyi yurt dışındaki ByLock “server”larına yönlendirip tutuklanmalarını 

sağladılar. 

“Dijital kanıt” yaratma konusunda uzman olan FETÖ’nün, kim bilir daha ne marifetleri 

var? 

Neyse ki, Yargıtay 16. CD, ByLock’un “aktif olarak kullanılması halinde” delil 

olabileceğine hükmederek, bu oyunu da boşa çıkarttı… 

Bu gerçekler ortada iken, Erdoğan’ın tutuklulara “tek tip elbise” giydirmekteki ısrarı, 

tahliye edilmesi beklenen tutuklulara yapılmış ağır bir haksızlık olduğuna kuşku yok. 

696 Sayılı KHK’nin 121. maddesi ile getirilen düzenleme ise, Erdoğan’ın iki ayağına 

birden kurşun sıkması gibidir; üzerinde konuşmaya bile değmez… 

AKP cephesini dahi ikiye böldü ki, oradan bile FETÖ işi olduğu bellidir… 

Ayrıca yürürlükteki yasalara göre suç olan eylemleri geçmişte işleyen ve gelecekte 

işleyecek olanları kovuşturmadan muaf tutacak düzenlemeler, sonuçları itibariyle “af 

yasası” hükmündedir. 

Bu tür düzenlemeler TBMM’nin beşte üç çoğunluğu (330 milletvekili) ve yasa ile 

yapılabileceğinden KHK’nın 121. Maddesi yok hükmündedir. 

Anayasa Mahkemesine yapılacak başvuru ile bu durumun tespiti yeterli olacaktır. 

En şık olan ise, hükümetin yeni bir KHK ile gereğini yapıp, tartışmaları sonlandırmasıdır. 

http://www.cemilcan.gen.tr/wp-content/uploads/2018/01/g%C3%BCl.jpg


Zira 15 Temmuz darbe girişimi sırasında FETÖ’cülere karşı koyanlar zaten TCK’nın 25. 

Maddesi (meşru müdafaa) koruması altındadır… 

*** 

2017’nin en göze batan olayı; emperyalistlerin “görünmez eli”nin marifetleridir. 

Bu el gelişmekte olan ülkelerin her yerindedir: 

İran’ın Meşhet kentinde başlatılan “pahalılık isyanı”nı iç dinamiklerin ortaya çıkarttığı 

bir toplumsal hareket olarak kabul etmek zordur. 

Trump’un eylemcilere verdiği destek bu soruya “hayır” yanıtı vermemize neden oluyor: 

“İran hükümeti insanların kendini ifade etme hakkı da dâhil tüm haklarına saygı 

duymalıdır. Tüm dünya izliyor!”1 şeklindeki mesaj hem tehdit içeriyor hem de 

emperyalistlerin hedef ülkelerde ne kadar uzun vadeli örgütlenmeler içerisinde 

olduğunu gösteriyor. 

Ezilen ulusların, birleşmeden emperyalizmle baş etmelerinin ne kadar zor olduğu, bu 

olaylar nedeniyle bir kez daha anlaşılmıştır… 

*** 

Dünyada neler olup bittiğin anlamak için, ABD’nin Türkiye’nin başına 

sardığı belaları anlamak yeterli olacaktır. 

Yılın son gününde, sondan başlayıp bir iki hafta kadar geriye gidersek şu manzara ile 

karışılacağız: 

Ülkemizin güneyinde Esad, ABD destekli Kürtleri vatan haini ilan ettikten sonra, 

Deyrezor’da PKK/PYD unsurlarını topa tuttu. 

Asıl bombalanan ise ABD oldu!.. 

Fırat’ın batısında kontrolü ele geçiren Suriye Ordusu, bundan sonraki hedefini Fırat’ın 

doğusu olarak açıkladı. 

Bir anlamda meydan okumadır ve zaferin ilanıdır… 

ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, PKK/PYD’yi korumak amacı ile Fırat’ın doğusuna 

geçmeye hazırlanan Suriye yönetimine: 

“Belirlenen sınırı geçmek hata olur” çağrısında bulundu.2 

Kibarca yapılmış bir tehdit olduğu tartışmasızdır… 

                                                           
1 http://www.hurriyet.com.tr/trump-tum-dunya-izliyor-40695431 

2 https://www.aydinlik.com.tr/esad-pyd-yi-vurunca-abd-telaslandi-dunya-aralik-2017 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.hurriyet.com.tr%2Ftrump-tum-dunya-izliyor-40695431&h=ATNdCZKiNVJ4nDabh_TCmV_y_i5dga8XUSoqWMlSe_iM_apTjHCeua1x5IqRv-Gj-ouEJAXkIhJZInZlN-yOK4Rfh6b9j_4epFNXhXl4klgoyOSPKWV8d5L65BHhdhPkaQ3LvQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.aydinlik.com.tr%2Fesad-pyd-yi-vurunca-abd-telaslandi-dunya-aralik-2017&h=ATMReRJOxBhuLydbgesTgAeq9GWEZBf2nVstyhhfW368UiDDcF7YnovWncT0gsZf0ecW7BaUWUgqdjvReDyz0ivS2z29No5irTrqOyNjf6jtUDQbpy5nUJGBhJ2bLUakpTSTRw


ABD, hala Suriye’nin içerisinde sınır belirleme hakkını kendinde görebiliyor! 

İran yönetimine “Tüm dünya izliyor” diyerek aba altından sopa gösteren ABD, 

Suriye’de ise “sınır belirlemeye” çalışıyor! 

Meşru hükümete “sınırı geçme” demek, sınır tanımazlığın dik alasıdır ve açık bir 

gözdağıdır. 

2018’de emperyalist tehditleri boşa çıkartılmak mecburiyettir… 

*** 

Biraz da kuzeyimize bakalım: 

Asıl sorunlu alan Türkiye ile Rusya arasındadır. 

Taraflar her ne kadar açıkça söylemiyorsa da üzerinde kolayca aşamayacakları hususlar 

bir bir ortaya çıkıyor: 

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, El-Nusra Cephesi’nin dış 

ülkelerden yardım aldığını gösteren verilere sahip olduklarını söyledi…3 

Lavrov, bugün itibariyle terörle mücadeledeki ana görevin El-Nusra’yı 

yenmek olduğunu da kaydetti… 

El-Nusra vurgusu son derece önemlidir. 

El-Nusra’ya hangi ülkeler yardım ediyordu? 

Yakın geçmişte bu konu ile ilgili olarak Türkiye’nin hedef tahtasına oturtulduğunu 

biliyoruz. 

Aydınlık gazetesi, 30 Kasım 2015′ tarihinde “Yine TIR, yine silah” manşeti ile silahların 

El-Nusra’ya gittiği haberini vermişti… 

Bu konunun önünde sonunda başımıza dert açacağı belliydi! 

El-Nusra’nın amacı Esad’ı devirmektir. 

Reis’in ki de öyleydi ve bu amacından henüz vaz geçmiş görünmüyor! 

Lavrov’un bu konuyu yeniden gündeme taşımasını, Türkiye’ye aba altında gösterilmiş 

sopa olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır… 

Anlaşılan düşürülen Rus uçağının hesabını soracaklar. 

Ama nasıl?.. 

*** 
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Putin yönetiminin her şeye rağmen, PKK/PYD ile ilişkisini sürdürmesini de aynı 

kapsamda değerlendirebiliriz… 

Oysa Erdoğan, Vlademir Putin ve Hasan Ruhani ile Soçi’de yapılan zirvenin ardından; 

“Ankara-Şam arasında ortak çalışma olabilir mi?” sorusuna: 

“Siyasetin kapıları son ana kadar her zaman açıktır” yanıtını vermişti… 

Kapı açık olmasına açık da içeri giren yok!.. 

*** 

Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov, Komsomolskaya Pravda gazetesine 

verdiği demeçte; Suriye’nin güneyinde bulunan El-Tanf’taki ABD’ye ait üssün Suriye 

tarafından tamamen abluka altına alındığını söyledi.4 

ABD ise, Suriye ordusunun kontrolündeki alanlarda operasyon yapmayacağını da 

açıkladı. 

Abluka altında yapılan bu açıklama ne kadar samimi olabilir? 

ABD, Suriye’de yenilgiyi kabul etti demektir… 

*** 

Bu sıcak gelişmeler yaşanırken; Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı El Sibsi ile yaptığı ortak 

basın toplantısında: 

“Esed ile yürümek mümkün değil. Esed bir defa kesinlikle açık ve net söylüyorum devlet 

terörü estirmiş bir teröristtir. Suriye’de huzur yok ve Esed ile de bu huzur oraya 

gelmez” diyerek, eski çizgisine geri geldi. 

Esad’ın PKK/PYD’yi vatan haini ilan etmesinden hemen sonra; Erdoğan’ın, Esad’ı 

“terörist” ilan etmesi anlaşılır gibi değildir… 

Bu açıklamayla paralel olarak; Suriye’nin kuzeyinde “İkinci İsrail”i kuramayacağını 

anlayan ABD’nin Dışişleri Bakanı Rex Tillerson da; Beşar Esad’ın herhangi bir rolünün 

olmadığı bütünleşmiş bir Suriye istediklerini söyledi… 

ABD’nin Suriye’de kaybettik, bari Türkiye’yi kazanalım hesabı içerisinde olduğu 

bellidir… 

Bu arada; ABD’nin Türklere koyduğu vize yasağının kalkması, Erdoğan’ın yeniden 

ABD’ye mi yaklaştı sorusunu da akıllara getiriyor!.. 

Reis’ten beklenmeyecek bir davranış değildir. 
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Tillerson, New Yort Times gazetesinde yayınlanan makalesinde; “Çıkarlarımız kesiştiği 

yerlerde Rusya ile çalışma ihtiyacının farkındayız. Cenevre müzakerelerinin, Beşar Esat 

ile ailesinden azade bir Suriye yaratacağından eminiz” diyerek Erdoğan’ın açıklamasına 

paralel şeyler söylemesi5 de bu yargıyı güçlendiriyor. 

ABD, adeta Rusya’ya “mütareke” öneriyor!.. 

*** 

Erdoğan’ın açıklamasından iki gün önce (25.12.2017 günü) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın: 

“Rusya ve İran ‘Esed kalmalı’ diyor. Biz ‘Hayır, Suriye’nin geleceğinde Esed’in rolü 

olmamalı’ diyoruz. Çünkü Esed meşruiyetini ve liderlik vasfını yitirmiştir” 

diyerek yeni yol haritasını göstermişti… 

Rusya ile her an köprüleri atabilecek bir noktaya gelen Erdoğan’ın, ABD’nin 

öncülüğünde kurulan “Koalisyon Güçleri”ne yeniden katılıp katılmayacağı tartışılmaya 

başlandı… 

Rotasını ŞİÖ’ne çeviren Türkiye, yeniden NATO’ya dönebilir mi? 

Erdoğan’ın bölge ülkelerini şok eden son açıklaması üzerine; Rusya Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü Mariya Zaharova en can acıtıcı açıklamayı yaptı: 

“Suriye yönetimi ve lideri hakkında söylenen bu sözlerin herhangi bir hukuki temeli yok. 

Bunlar asılsız açıklamalar. Bunun için herhangi ek bir değerlendirme ya da argümana da 

gerek yok. Etik açıdan ne anlama geleceğinden de bahsetmeyeceğim” dedi…6 

Diplomatik dilin en etkili şekilde kullanılmasına örnektir… 

*** 

Bu gelişmeler, İŞİD’in (DEAŞ) neredeyse tamamen etkisiz hale getirildiği bir dönemde 

yaşanıyor. 

Bu arada Fırat Kalkanı Harekâtı ile güvenli hale getirilen bölgeyi, “ellerinde tutmak ve 

Esad rejimi ile DEAŞ, PKK/PYD gibi terör örgütlerine karşı halkı savunmak amacı” ile 

Özgür Suriye Ordusu’na (ÖSO) bağlı 30 alt grubun “Milli Ordu” adı altında birleştiği 

açıklandı.7 

Biliyoruz ki ÖSO, Erdoğan’ın göz bebeğidir… 
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Peki, Suriye’nin meşru ordusuna paralel olarak ÖSO’nun kurduğu “milli ordu” da neyin 

nesidir?.. 

Rusya ve Suriye’nin bu durumu kabul etmesi mümkün mü? 

Gerginliği tırmandıran temel gelişme pekâlâ bu olabilir… 

ABD ile namlu namluya geldikten sonra Rusya ile de mi geliyoruz?! 

Bütün yumurtaları aynı sepete koymak ne kadar doğru? 

*** 

Peki şuna ne demeli: 

Birbirine düşman iki cepheden de silah alıyoruz! 

Rusya’nın silah ve teknoloji şirketi Roctec’in Genel Müdürü Sergey Çemezov, Türkiye’nin 

Rusya’dan 4 tabur S-400’ü 2,5 milyar dolara satın aldığını açıkladı.8 

ABD’li silah üreticisi Raytheon ise, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 10 ülke ile füze 

satışı için sözleşme imzalandığını açıkladı.9 

Hem ABD hem de Rusya ile silah alış verişi, hem İsa’ya hem Musa’ya yaranmak isteğimizi 

gösterir. 

Bu tutum Türkiye’nin bölgedeki etkinliği ve güvenilirliği azaltmaz mı?… 

*** 

Hepsi bir yana; Erdoğan’ın yol arkadaşlarını da Erdoğan’a karşı sahaya hangi güç 

indirdi?10 

Belli ki, “Tarzan” zor durumdadır. 

Reis, bir şekilde başının çaresine bakar da 80 milyonun ödeyeceği ağır fatura için Devlet 

aklının devreye sokulma zamanı gelmedi mi?.. 

2018 daha zor geçecek gibi… 
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